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RESUMO 

 

Os impactos das atividades humanas sejam elas de natureza rural ou urbana, alteram toda a 

dinâmica natural dos cursos d’água. Os efeitos desta intervenção são revelados, muitas 

vezes, por meio de enchentes, inundações, assoreamento, deslizamentos de terra entre 

outros. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar os diferentes tipos de uso do 

solo e seus impactos nas vazões máximas e no escoamento superficial da bacia hidrográfica 

do rio Lonqueador, localizado em Francisco Beltrão e Marmeleiro, Paraná. Com apoio do 

método SCS (NRSC) foi possível determinar as vazões de pico e a influência do uso do solo 

no escoamento superficial. Desta maneira foram realizadas simulações hidrológicas para 

comparar o impacto previstos pela urbanização e dos diferentes planos diretores municipais 

ao longo dos anos na bacia do rio Lonqueador. Ficou evidente que é, e será o tipo de uso do 

solo conforme a regulamentação dos planos diretores que potencializa os aumentos 

identificados no trabalho, como o aumento do escoamento superficial. O aumento da 

urbanização ao longo da bacia hidrográfica do rio Lonqueador consequentemente aumentou 

as vazões máximas. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Número curva; Balanço hídrico; Enchentes; Uso do solo; Escoamento 

superficial, Vazão máxima; Vazão de pico. 
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ABSTRACT 

 

The impacts of human activities, whether rural or urban, alter the entire natural dynamics of 

watercourses. The effects of this intervention are often revealed through floods, floods, 

siltation, landslides, among others In this sense, this study aims to evaluate the different types 

of land use and their impacts on maximum flows and runoff in the lonqueador river basin, 

located in Francisco Beltrão and Marmeleiro, Paraná. With the support of the SCS method 

(NRSC) it was possible to determine the peak flows and the influence of land use on runoff. 

Thus, hydrological simulations were performed to compare the impact on the lonqueador river 

basin. It was evident that it is and will be the type of land use according to the regulation of the 

master plans that enhanced the increases identified in this work, increasing runoff. The 

increase in urbanization along the Lonqueador river basin consequently increased the 

maximum flows. 

 

KEYWORDS: Curve number; Water balance; Floods; Land uses; Surface runoff, Maximum 

flow rate; Peak flow 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o princípio, as cidades cresceram próximas aos cursos de água, com a 

preservação das calhas principal e secundária dos rios, não por uma questão ambiental, mas 

pelas dificuldades operacionais e construtivas de se adequar aos rios existentes na época 

(RIGHETTO, 2009). 

Os complexos urbanos são majoritariamente áreas de consumo e moradia e tem como 

características diferentes dimensões ou integrações, como as regiões metropolitanas. No ano 

de 1900, 13% da população mundial era essencialmente urbana, atualmente esse número é 

de 50%, ocupando apenas 2,8% do território do planeta terra. Em 2050, a população mundial 

urbana será de 70% do total e todo o desenvolvimento populacional será em áreas urbanas 

(UN, 2019). 

A estimativa populacional de Francisco Beltrão é de 91.093 habitantes, sendo esses 

85% vivendo na área urbana da cidade e os 15% restantes sendo da área rural (IBGE,2019) 

A crescente urbanização das cidades brasileiras tem gerado impactos relevantes na 

população e no meio ambiente, tais como a escassez hídrica, impermeabilização do solo, 

entre outros. Esses impactos têm prejudicado a qualidade de vida da população, como no 

aumento da regularidade e dos níveis das inundações, deterioração da qualidade da água e 

aumento de sólidos nos corpos hídricos (SUDERHSA, 2002). 

Devido a impermeabilização do solo pela construção de telhados, ruas, calçadas e 

estradas, a água que anteriormente infiltrava, passa a escoar pelos meios, aumentando 

significativamente o escoamento superficial. Esse volume que escoava lentamente e 

naturalmente pela superfície do solo e parte ficava retido pelas plantas, pelas consequências 

da urbanização, passa a escoar por áreas impermeáveis, condutos e canais, produzindo 

maior capacidade de escoamento (TUCCI, 2005). 

Um dos grandes problemas ligados a urbanização sem o devido planejamento é a 

sensibilidade às enchentes, como produto da concentração urbana em áreas suscetíveis à 

inundação, sem o planejamento na gestão de águas urbanas, no planejamento urbano, entre 

outros (ZEVENBERGEN, 2008). 

A maioria dos planos diretores urbanos das cidades brasileiras, não leva em 

consideração as restrições à ocupação de áreas com risco de inundação, mesmo que essas 

ocorram com baixa frequência. Estas áreas são geralmente ocupadas por populações de 

baixa renda, isso agrava os problemas sociais ocasionados (TUCCI, 1999). 
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Diante dessa realidade, este trabalho teve como objetivo avaliar os impactos dos 

diferentes usos de solo ao redor da bacia hidrográfica do rio Lonqueador, na produção das 

vazões de pico, conforme diferentes cenários apontados pela regulamentação dos planos 

diretores municipais dos anos 1996, 2006, 20017 e 2019. Os resultados deste trabalho podem 

servir de base para tomadas de decisão do setor público, levantando dados e mapeando a 

bacia, devido ao fato que a região em estudo sofre com enchentes prejudicando a vida da 

população que vive no entorno deste rio.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Encontrar a vazão de pico do rio Lonqueador, utilizando o método NRCS (National 

Resourse Conservation Service), comparando com 4 cenários diferentes de acordo com os 

planos diretores e o uso atual do solo a partir de um ponto de controle com baixa influência 

urbana e outro com influência urbana. 

2.2 Objetivos específicos 

 

Compreender a influência do uso do solo na geração de escoamento superficial na 

bacia hidrográfica do rio Lonqueador; 

Mapear os diferentes cenários projetados pelos planos diretores; 

Elaborar o mapa de declividade; 

Elaborar o mapa hipsométrico; 

Comparar as vazões máximas em diferentes cenários realizando uma projeção futura 

dos cenários 2017 e 2019. 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Definir e conhecer as características ambientais de um corpo hídrico é fundamental, 

para a melhor gestão da bacia hidrográfica, principalmente suas áreas do entorno. Estas 

informações são de grande importância para a administração pública, para tomar as melhores 

decisões, muitas vezes há uma falta destas informações técnicas, o que impede um plano de 

gestão adequado para as particularidades de cada área de estudo 
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Com a aplicação da metodologia NRSC (National Resourse Conservation Service), 

torna-se possível conhecer as vazões de pico que influenciam diretamente nas cheias ao 

longo da bacia e a influência do uso do solo ao longo desta. Estas informações poderão 

auxiliar na comparação dos dados deste trabalho com o plano diretor da cidade, prever os 

possíveis impactos da urbanização e a influência que esta terá nas características estudadas 

neste trabalho.  

4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Bacias hidrográficas 

 

A definição de bacia hidrográfica é o conjunto de áreas drenadas por um corpo hídrico 

principal e seus afluentes e isto representa a melhor opção para o estudo qualitativo e 

quantitativo dos recursos de águas e dos movimentos de sedimentos e nutrientes 

(SCHIAVETTI & CAMARGO, 2002). 

Segundo Garcez e Alvarez “Bacia hidrográfica é o conjunto de áreas com declividade 

no sentido de determinada seção transversal de um curso de água, medidas as áreas em 

projeção horizontal. Sinônimos: bacia de captação, bacia imbrífera, bacia coletora, bacia de 

drenagem superficial, bacia hidrológica, bacia de contribuição” (GARCEZ & ALVAREZ, 1988). 

De acordo com Tucci et al “os processos hidrológicos na bacia hidrográfica possuem 

duas direções predominantes de fluxo na bacia: vertical e o longitudinal. O vertical é 

representado pelos processos de precipitação, evapotranspiração, umidade e fluxo no solo, 

enquanto que o longitudinal pelo escoamento na direção dos gradientes da superfície 

(escoamento superficial e rios) e do subsolo (escoamento subterrâneo)” (TUCCI & MENDES, 

2006). 

Os limites entre duas ou mais bacias é denominado divisor de águas. Tecnicamente, 

existe uma linha de separação que divide a precipitação que ocorre na superfície, alimentando 

vários sistemas fluviais e bacias hidrográficas diferentes. O divisor de águas é delimitado de 

acordo com os pontos mais altos (cotas de altitude) e através do curso d’água apenas no 

ponto de saída (GONÇALVES & SPINELLI, 2014). 

        Ainda segundo Gonçalves et al “além do divisor de águas superficial, ou topográfico, 

existe também o divisor freático ou subterrâneo, em geral, determinado pela estrutura 

geológica dos terrenos, estabelecendo os limites dos reservatórios subterrâneos de onde é 

derivado o deflúvio básico da bacia. É importante colocar que, em algumas circunstâncias, os 
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limites do divisor freático, não coincide com o limite topográfico, podendo ser maior ou menor, 

dependendo da estrutura geológica” (GONÇALVES & SPINELLI, 2014). 

4.1.1 Declividade em bacias hidrográficas 

 

Os picos de enchentes, a taxa de infiltração e a suscetibilidade a erosão do solo estão 

diretamente ligadas a velocidade em que o escoamento acontece nos terrenos da bacia 

hidrográfica, essa relação está diretamente ligada a declividade, e ainda relacionadas 

também as características do solo e da vegetação (TEIXEIRA, 2010). 

A declividade de uma bacia hidrográfica tem relação fundamental com diversos 

processos hidrológicos, além desses já citados, a umidade do solo também está ligada a essa 

variável. Um dos fatores de maior importância ligadas a declividade é o tempo de duração do 

escoamento superficial e o de concentração da precipitação nos leitos dos cursos d’água 

(APARECIDO, 2016). 

Segundo Pruski, quanto maior a área e a declividade da bacia, maior deverá ser a 

vazão máxima de escoamento superficial que ocorrerá na seção de deságue da bacia, e 

quanto mais a forma da bacia aproximar-se do formato circular, mais rápida deverá ser a 

concentração do escoamento superficial e, consequentemente, maior deverá ser a sua vazão 

máxima (PRUSKI, 2002). 

4.1.2 Hipsometria em bacias hidrográficas 

 
Segundo COELHO, a análise hipsométrica de bacias hidrográficas fornece uma visão 

sintética sobre o relevo da bacia. Este tipo de análise relaciona as altitudes, a amplitude do 

relevo e atributos da rede de drenagem. A hipsometria do relevo é importante para estudos 

de processos erosivos, principalmente os causados por escoamento superficial da água, pois 

a configuração topográfica de uma área de drenagem está estritamente relacionada com os 

fenômenos de erosão que se processam em sua superfície (COELHO, 2013). 

4.1.4 Tipos de solos na bacia hidrográfica do rio Lonqueador 

 

 Os tipos de solos que predominam a região da bacia hidrográfica do rio Lonqueador 

são eles, Latossolo, Neossolo e Nitossolo. 

 Solos com maiores teores de argila em sua composição possuem em média elevada 

permeabilidade e capacidade de retenção de água, podem chegar a uma média de 260 a 330 
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mm para solos de textura média, 300 a 500 mm para solos de textura argilosa e 500 e 760 

mm para solos de textura muito argilosa (REATTO, 1999). 

Dentre os parâmetros de maior relevância em uma bacia hidrográfica, a capacidade 

de armazenamento de água no solo se destaca como um dos mais importantes, pois tem 

forte influencias em suas vazões, sejam elas de máxima ou mínima, e também nos balanços 

entre os volumes medidos e calculados (COLISCHONN, 2011). 

Segundo EMBRAPA, Latossolos são solos minerais, não-hidromórficos, profundos 

(normalmente superiores a 2 m), horizontes B muito espesso (> 50 cm) com seqüência de 

horizontes A, B e C pouco diferenciados; as cores variam de vermelhas muito escuras a 

amareladas, geralmente escuras no A, vivas no B e mais claras no C. A sílica (SiO2) e as 

bases trocáveis (em particular Ca, Mg e K) são removidas do sistema, levando ao 

enriquecimento com óxidos de ferro e de alumínio que são agentes agregantes, dando à 

massa do solo aspecto maciço poroso; apresentam estrutura granular muito pequena; são 

macios quando secos e altamente friáveis quando úmidos (EMBRAPA, 2018). 

Já os Neossolos conforme DOS SANTOS, são constituídos por material mineral ou por 

material orgânico pouco espesso, com insuficiência de manifestação dos atributos 

diagnósticos (Figura 1) que caracterizam os diversos processos de formação dos solos, seja 

em razão de maior resistência do material de origem ou dos demais fatores de formação 

(clima, relevo ou tempo) que podem impedir ou limitar a evolução dos solos . Apresentam 

predomínio de características herdadas do material originário, sendo definido pelo SiBCS 

(Embrapa, 2006) como solos pouco evoluídos e sem a presença de horizonte diagnóstico.Os 

Neossolos podem apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) saturação por bases, 

acidez e altos teores de alumínio e de sódio. Variam de solos rasos até profundos e de baixa 

a alta permeabilidade (DOS SANTOS, 2018). 

BHERING define os Nitossolos como, solos constituídos por material mineral, não 

hidromórfico, sendo definido pelo SiBCS pela presença de horizonte diagnóstico 

subsuperficial B nítico em sequência a qualquer tipo de horizonte A. Apresentam baixa 

atividade da argila, podendo apresentar caráter alítico imediatamente abaixo do horizonte A 

ou dentro dos primeiros 50 cm do horizonte B. O horizonte diagnóstico B nítico é caracterizado 

pelo desenvolvimento de estrutura e de cerosidade, mas apresenta relação textural (B/A) 

menor que 1,5, o que exclui solos com incremento no teor de argila requerido para a maior 

parte do horizonte B textural. Apresentam textura argilosa ou muito argilosa (teores de argila 

maiores que 350g/kg de solo). Esta classe de solo está mais relacionada ao material de 
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origem, sendo originada de rochas básicas (p.ex: basalto, diabásio) e rochas calcáreas, 

podendo, também, estar associada a rochas intermediárias (p.ex: gnaisses, charnoquitos). 

São profundos, bem drenados, de coloração variando de vermelha a brunada. Em geral, são 

moderadamente ácidos a ácidos, apresentando saturação por base alta ou baixa com 

composição caulinítico-oxídica implicando na presença de argila de atividade baixa 

(BHERING, 2007). 

4.2 Ação antrópica em bacias hidrográficas 

 

          Alterações da superfície das bacias modificando seu estado original tem fortes 

impactos sobre o escoamento. Tais impactos provocam mudanças nos comportamentos das 

enchentes, vazões mínimas e médias e nas características ambientais locais e a jusante. 

Porem isto se baseia que não haja modificações na distribuição da precipitação e as 

alterações do solo sejam de nível local (TUCCI, 2016). 

Atualmente é possível afirmar que a qualidade da água está atrelada as ações 

humanas, seja ela de forma direta ou indireta, tendo ou não contato com a água, podendo ser 

nas atividades urbanas, industriais ou agropecuárias, podendo descartar nos corpos hídricos 

materiais que alterem sua composição original (AMÉRICO-PINHEIRO et al, 2016). 

Segundo Tucci “as alterações sobre o uso e manejo do solo da bacia podem ser 

classificadas quanto ao tipo de mudança ao uso da superfície e à forma que provoca a 

alteração da superfície O desmatamento geralmente tende a aumentar a vazão média em 

função da diminuição da evapotranspiração, com aumento das vazões máximas e diminuição 

das mínimas (mas é possível ocorrer) situações singulares distintas destas. O reflorestamento 

tende a recuperar as condições atuais existentes (na superfície) ao passo que a 

impermeabilização que está associada à urbanização, além de retirar a camada superficial 

altera a capacidade de infiltração da bacia” (TUCCI, 2016). 

A capacidade de retenção de água dentro de uma bacia hidrográfica esta diretamente 

ligada ao seu uso e tipo do solo. O uso do solo dentro de uma bacia pode ser ligado 

diretamente as ações antrópicas, tais como, áreas para agricultura, lazer, comerciais, 

industriais, residenciais, entre outras, e usos naturais, como florestas, áreas de preservação 

e etc. Os planos diretores municipais interferem diretamente nos usos do solo, concedendo 

permissão ou negando determinadas práticas e tipos de uso do solo em localizações dentro 

da bacia hidrográfica ou suas regiões, é necessário para as gestões do poder público 

introduzir o conceito de armazenamento urbano ao plano diretor, para assim manter os níveis 
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de capacidade de retenção de água dentro das bacias nos níveis normais ou próximos destes 

(KOBIYAMA, 2008). 

         O crescimento desenfreado urbano causa estresse ao ecossistema terrestre e também 

ao ecossistema aquático. As ações antrópicas têm forte influência na degradação dos 

ecossistemas aquáticos, desde a substituição da vegetação natural por grandes áreas 

impermeáveis, ao lançamento de cargas de esgoto sem o devido tratamento e a adição de 

contaminantes químicos pelas mais variadas fontes (POLETO, 2016). 

 Conforme os fatores já citados sob a questão das ações antrópicas e o crescimento 

urbano sem planejamento, dificultando a capacidade de infiltração do solo e por consequência 

aumentando o escoamento superficial, como consequência disso eleva também os picos de 

vazão e aumenta as frequências desse fenômeno (BIANCHI, 2012). 

4.3 Precipitação 

 

Segundo a ANA entende-se que “o regime hidrológico de uma região é determinado 

por suas características físicas, geológicas e topográficas, e por seu clima. Os fatores 

climáticos mais importantes são a precipitação, principal “input” do balanço hidrológico de 

uma região, sua distribuição e modos de ocorrência, e a evaporação, responsável direta pela 

redução do escoamento superficial” (ANA, 2012). 

Precipitação pode ser entendida como toda a água oriunda do vapor da água da 

atmosfera depositada na superfície terrestre seja de qualquer forma como chuva, granizo, 

orvalho, neblina, neve ou geada (SOUSA PINTO, 1976). 

Um dos fatos mais importantes sobre a precipitação é ter relevância sobre o controle 

do ciclo hidrológico e, também na regulagem das condições ecológicas e geográficas de uma 

certa localidade. As totalidades de precipitações, seus regimes temporários ou diários, seus 

alcances territoriais e suas veemências de chuvas individuais são apenas alguns fatores que 

interferem nos estudos geomorfológicos e de formação das características das bacias de 

drenagem (GUERRA e CUNHA, 2005). 

Para quantificar a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água 

doméstico e industrial, é determinante conhecer a disponibilidade de precipitação anual em 

uma determinada bacia. Essa determinação é importante também para o controle de 

inundação e erosão do solo. A chuva é o tipo de precipitação mais de maior importância para 

hidrologia, dada a sua capacidade de produzir escoamento (BERTONI & TUCCI, 1993). 
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4.4 Escoamento superficial 

 

Dentre todas as partes do ciclo hidrológico, o escoamento superficial se apresenta 

como o de maior importância e compreensão para o estudo dos recursos hídricos. Para os 

estudos hidrológicos o escoamento superficial está diretamente ligado ao aproveitamento da 

água superficial e na previsão dos efeitos de sua transposição (POLETO,2016). 

Ainda dentro do ciclo hidrológico, o escoamento superficial representa o deslocamento 

das águas na superfície terrestre, ou seja, representa o descolamento sobre a superfície do 

solo das bacias hidrográficas e por seus diversos canais (PORTO, 1999). 

A origem do escoamento superficial é principalmente nas precipitações. Quando essa 

água toca o solo, parte dela se infiltra, parte se perde pela declividade do terreno e outra parte 

escoa pela superfície. Primeiramente a água se infiltra até chegar à capacidade máxima de 

infiltração do solo, o restante é coletado por pequenas depressões. Quando esse escoamento 

se eleva e destrói obstáculos a montante, se inicia um fluxo avançando as linhas de maior 

declive, assim formam se as enxurradas, córregos, ribeirões, rios e reservatórios de 

acumulação (STUDART, 2006). 

O escoamento pode ser dividido em 3 partes: escoamento superficial direto, 

escoamento subsuperficial e escoamento subterrâneo. O primeiro ocorre quando há um 

excesso de precipitação que escoa pela superfície, causado pelo solo, quando este atinge 

sua capacidade de infiltração ou ainda pela elevada intensidade da precipitação. O 

escoamento subsuperficial acontece em uma camada de solo próximo a superfície, ele 

influencia diretamente o escamento superficial direto. Por fim o escoamento subterrâneo 

acontece pela drenagem natural do aquífero, tendo uma relevância ambiental, por ser ele que 

manterá a produção de água na bacia em estações de seca (SOUSA PINTO, 1999). 

4.5 Vazão 

 

        Vazão pode ser entendida como a quantidade volumétrica, mássica ou gravitacional de 

um certo fluido que passa dentro de uma seção de uma tubulação ou canal por unidade de 

tempo (VIANA, 1999). 

        Conhecer os dados de vazão são importantes e indispensáveis para o planejamento dos 

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

básico, abastecimento público e industrial, navegação, irrigação, transporte, meio ambiente e 
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diversos outros estudos de grande relevância científica e socioeconômica (KOBIYAMA, 

2009). 

O conceito de vazão máxima de um rio é compreendido como o valor ligado a um risco 

de ser superado ou igualado, esta grandeza pode gerar enchentes ao longo das margens do 

rio. As vazões de um canal podem ser controladas por obras hidráulicas como vertedores, 

condutos, calhas e bueiros, que possibilitam a drenagem do escoamento. O conhecimento 

da vazão máxima é de extrema significância para o dimensionamento destas obras (TUCCI, 

2000).  

Os dados de vazões máximas são importantes para o estudo de cheias e inundações, 

estas são as maiores vazões que acontecem em uma seção do rio (DESTEFANI, 2005).  

Não é todo evento de cheias de um rio que ocasiona em inundações, as enchentes 

são formadas por uma grande vazão de escoamento e quando ocorre o extravasamento de 

um canal, esses eventos são chamados de inundações (VILELA,1975). 

4.6 Método NRCS 

 

O serviço nacional de conservação dos recursos (National Resourse Conservation 

Service) ou NRCS, antigamente conhecido como SCS (Soil Conservation Service), integra o 

departamento de agricultura dos Estados Unidos, o método NRCS é aplicado para áreas 

dentro de um intervalo de 2km2 a 5.000 km2 (TOMAZ, 2013). 

Este método utiliza diversos parâmetros para classificar os solos de acordo com suas 

classes hidrológicas e com o tipo de cobertura, tendo como base uma pesquisa feita com 

mais de 3 mil tipos de solo e coberturas destes solos, originou-se um método que correlaciona 

a capacidade de armazenamento da bacia com um parâmetro chamado número curva (CN) 

(ZENG, 2017). 

O lançamento do modelo técnico do TR 55, que foi o estudo que iniciou o método 

NRCS (National Resourse Conservation Service), apresenta de maneira simplificada técnicas 

para quantificar o escoamento e a vazão de pico em bacias hidrográficas. Com os 

procedimentos deste modelo, considera-se o escopo, dificuldade do problema e os dados 

disponíveis. Apesar de ser lançada inicialmente para a urbanização das bacias hidrográficas, 

possibilita aplicar este modelo a qualquer bacia hidrográfica com o conhecimento de suas 

limitações (CRONSHEY, 1986). 
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O CN ou número curva está diretamente ligado ao escoamento superficial que 

representa a combinação empírica de três variáveis, cobertura do solo, grupo do solo e 

condições de umidade antecedente do solo. O modelo CN refere se ao conceito que a lâmina 

do escoamento superficial gerada em um certo evento de chuvas está correlacionada a altura 

total da lâmina precipitada e das perdas que ocorrem, sejam elas devido a infiltração de água 

no solo, interceptação vegetal e a capacidade de retenção de água no solo dentro da bacia 

(MCCUEN, 1998). 

Variáveis determinantes para a obtenção do CN são, os tipos de solo, cobertura 

vegetal, culturas, condição hidrológica e as condições de escoamento pré-existentes. Estes 

fatores estão diretamente ligados a capacidade de retenção da bacia e a produção das 

vazões de pico, sendo ligados tanto para aumentar ou diminuir esses valores (PEREIRA, 

2008). 

4.7 Planos diretores 

 

 Segundo Pinto, o plano diretor foi definido pela Constituição como o “instrumento 

básico” da política urbana (art. 182, § 1º). O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) e a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/79, alterada pela Lei 9.785/99), reforçam o 

dispositivo constitucional, condicionando a aplicação de praticamente todos os demais 

instrumentos urbanísticos ao disposto no plano diretor (PINTO, 2005). 

 Ainda segundo REZENDE, os princípios que norteiam o plano diretor estão contidos 

no Estatuto da Cidade, onde esse plano está definido como instrumento básico para orientar 

a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. É 

obrigatório para os municípios: com mais de 20 mil habitantes; integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas; com áreas de especial interesse turístico; situados 

em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental na região ou no país. O plano diretor municipal (PDM) se apresenta hoje como um 

instrumento básico do planejamento urbano nacional, repetindo momentos na história urbana 

recente que valorizou esse tipo de iniciativa (REZENDE, 2007). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do rio Lonqueador está localizada nas cidades de Francisco Beltrão 

e Marmeleiro, estas estão localizadas na região Sudoeste do Estado do Paraná, conforme 

mostra a figura 1. 

O clima da região em análise é do tipo Subtropical Úmido – Cfa, de acordo com a 

classificação de Köppen, suas características são de precipitações ao longo de todos os 

meses do ano, não existindo uma estação de seca definida, com média de pluviosidade anual 

de 1900 mm, sendo o período mais chuvoso os meses de verão, dezembro a fevereiro, e seu 

período mais seco, os meses de inverno, junho a agosto. A média da temperatura fica em 

torno de 210C, sendo o mês mais quente janeiro, podendo atingir médias de 260C, e o mês 

mais frio sendo julho, tendo uma média de 160C (IAPAR,2000). 

Os solos mais encontrados nessa região são das classes de Neossolo, Nitossolo e 

Latossolo (ITCG, 2009), conforme mostra a figura 2. Possuindo também vegetações dos tipos 

Ombrófila Mista e Ombrófila Densa (ITCG,2008). 

Para ilustrar melhor esses dados foram criados mapas para caracterização da área de 

estudo, o de localização (Figura 1), o de solos para identificar os tipos de solos ao longo da 

bacia do rio Lonqueador (Figura 2) e os mapas de declividade (Figura 3) e hipsométrico 

(Figura 4). 



 

 

 

Figura 1 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Lonqueador. 



 

 

A bacia hidrográfica do rio Lonqueador é composta por três tipos de solos, sendo eles, 

Latossolos, Nitossolo e Neossolo, conforme mostra a figura 2. 

Para confeccionar o mapa de tipos de solos no Qgis 3.10.12, primeiro abriu-se todos 

os layers no programa, solos Embrapa 2007, Alos 12m, Marmeleiro, Francisco Beltrão, Limite 

da bacia hidrográfica, rios e pontos de controle. Selecionando o Layer solos Embrapa e 

clicando com o botão direito na seleção, na opção propriedades da camada. A camada está 

como símbolo simples, trocamos para categorizado, na aba valor selecionamos a categoria 

da tabela de elementos onde estão os solos, nesse caso ordem 1, feito isso clicou-se em 

classificar, definiu-se as cores para cada classe de solo e assim temos cada tipo de solo 

classificado.  Para criar essa visão de relevo, no programa Qgis, na caixa de ferramentas 

selecionou-se a opção de sombreamento de relevo, nesta aba selecionou-se no campo 

camada de elevação o Layer Alos 12m e clicou-se em executar, feito isso selecionando o 

novo layer que foi criado como relevo sombreado, clicando com o botão direito e selecionando 

a opção propriedades, na aba de transparência, selecionou- se a opacidade global em 51,6%, 

assim chegando no relevo que se encontra no mapa. Feito isso, finalizou-se os elementos 

que serviriam para a confecção desse mapa. 

  

  

 



 

23 
 

 
Figura 2 - Mapa de tipos de solo na bacia hidrográfica do rio Lonqueador. 
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A bacia hidrográfica do rio Lonqueador apresenta suas maiores declividades na região 

de montante, e ao longo de seu médio curso, em faixas lineares ajustadas ao vale do rio 

principal, classificados como forte ondulado, montanhoso e escarpado. O ponto próximo a foz 

tem a declividade baixa entre 0 a 3 % sendo assim classificado como plano, como mostra a 

figura 3. 

A bacia hidrográfica do rio Lonqueador apresenta altas declividades e uma área 

pequena, sua forma é mais alongada, o que contribui para um maior tempo de concentração 

na bacia. Além de ter uma grande parte da bacia urbanizada, totalizando uma área de 7,37 

Km2(40,94%) e de acordo com o plano diretor poderá ter ainda uma parcela maior de 

urbanização, isto irá acarretar no aumento drástico das de vazões de pico ao longo dos cursos 

d’água. 

 Para confeccionar o mapa de declividade no Qgis 3.10.12, primeiro abriu-se todos os 

layers no programa, Alos 12m, Marmeleiro, Francisco Beltrão, Limite da bacia hidrográfica, 

rios e pontos de controle. Para criar a declividade do terreno, no programa Qgis, na caixa de 

ferramentas selecionou-se a opção declividade, nesta aba selecionou-se no campo camada 

de elevação o Layer Alos 12m e clicou-se em executar, feito isso selecionando o novo layer 

que foi criado como declividade, clicando com o botão direito e selecionando a opção 

simbologia, na aba de tipo de renderização, selecionou- se a opção banda simples falsa cor, 

na aba interpolar selecionou-se a opção linear, na aba gradiente de cores selecionou-se as 

cores que estão no mapa e após isso selecionou-se a opção classificar, no campo de valor, 

cor e rótulo definiu-se o intervalo de declividade do mapa, assim chegando na declividade 

que se encontra no mapa. Feito isso, finalizou-se os elementos que serviriam para a 

confecção desse mapa. 
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 Figura 3 - Mapa da declividade na bacia hidrográfica do rio Lonquador. 
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A bacia hidrográfica do rio Lonqueador apresenta um intervalo altimétrico entre 543 e 794 

metros conforme mostra a figura 4, com um gradiente de 23 m/Km, que foi calculado através 

da diferença altimétrica entre os intervalos de maior e menor valor dividido pelo comprimento 

do seu canal principal. Sua forma afunilada a montante ilustrada nos mapas contribui 

diretamente no tempo de concentração da precipitação ao longo da bacia. 

Para confeccionar o mapa hipsométrico no Qgis 3.10.12, primeiro abriu-se todos os layers 

no programa, Alos 12m, Marmeleiro, Francisco Beltrão, Limite da bacia hidrográfica, rios e 

pontos de controle. Para criar a altimetria do terreno, no programa Qgis, selecionando o  layer 

Alos 12m, clicando com o botão direito e selecionando a opção simbologia, na aba de tipo de 

renderização, selecionou- se a opção banda simples falsa cor, na aba interpolar selecionou-

se a opção linear, na aba gradiente de cores selecionou-se as cores que estão no mapa e 

após isso selecionou-se a opção classificar, no campo de valor, cor e rótulo ajustou-se o 

intervalo de altimetria do mapa, assim chegando na hipsometria que se encontra no mapa. 

Para criar o perfil longitudinal nos diferentes pontos selecionados, primeiro criou se um no 

layer como linhas para cada um dos pontos, após isso selecionou-se a ferramenta terrain 

profile e com o percursor do mouse passando em cima de cada linha feita e clicando múltiplas 

vezes no decorrer dela obteve-se o perfil longitudinal Feito isso, finalizou-se os elementos 

que serviriam para a confecção desse mapa. 



 

 

Figura 4 - Mapa hipsométrico e perfil longitudinal. 



 

 

 
      Para o monitoramento da vazão foram definidos dois pontos de controle ao longo do rio 

Lonqueador, com característica retilínea, sem influências de quedas d’água e de fácil acesso. 

O ponto 1 que se denominou de montante localizado no médio vale do rio, encontra se nos 

limites entre a área urbana e rural (Figura 5 e 6), onde o uso do solo a sua montante é de 

predominância de agricultura e pastagem. O ponto 2 chamado de jusante localizado próximo 

a foz do rio principal (Figura 7), foi escolhido por ter o incremento da influência urbana de 

contribuição hidrológica, seção do rio onde prevalece a construções de moradias, salas 

comerciais, prédios e asfaltos, uma área maior impermeabilizada pela ocupação urbana. 

O ponto 1, do médio vale do rio está localizado as margens da rodovia Dep. Sebastião 

Rodrigues Junior, conforme figuras 5 e 6. O ponto 2, próximo a foz está localizado a no centro 

da cidade, próximo ao estádio Arrudão, localizados na bacia do rio Lonqueador conforme 

mostra a figuras 7. 

  

 

Figura 5 - Ponto de controle 1 médio vale, vazão sob influência de chuvas. 
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Figura 6 - Ponto de controle 1 médio vale. 

 

 

Figura 7 - Ponto de controle 2 foz. 

                             

5.2 Determinação de vazão 

5.2.1 Determinação da vazão de pico (Qp) 

 

 A vazão de pico pelo método NRCS é dada por:  

 

 𝑄𝑝 =
2,08 × 𝐴 × 𝑃𝑒

𝑡𝑝
    Equação 1. 
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 Onde:  

 Qp = Vazão de pico (m3/s); 

 A = Área da bacia (km2); 

 Pe = Precipitação efetiva (mm); 

 tp = Tempo de pico (horas). 

  

5.2.2 Precipitação efetiva (Pe) e número curva (CN) 

 

 O número curva CN é definido pelas características de uso, cobertura e classificação 

hidrológica do solo. Grupos hidrológicos do solo, representam a capacidade que uma 

precipitação pode gerar o escoamento superficial e sua contribuição no aumento da descarga 

fluvial em pequenas bacias hidrográficas (MELLEK, 2015). 

 Os grupos hidrológicos do solo são divididos em 4 grupos que levam em consideração 

suas características físicas, tais como resistência a erosão, textura, profundidade e etc. 

 Assim, o número curva tem influência direta na estimativa da precipitação efetiva e 

consequentemente no aumento das vazões em bacias hidrográficas (RIZZI, 2016) 

 

 O número curva CN é dado por: 

 

 𝑠 =  
25400

CN
− 254 Equação 2. 

  

 Onde: 

  S = Capacidade de armazenamento da bacia (mm). 

  

 Para estipular o CN, primeiro teve que se classificar o solo aos seus grupos 

hidrológicos. Segundo a classificação hidrológica proposta por SARTORI 2005, que adaptou 

a tabela de classificação de solos americanos para a realidade brasileira. Os solos 

encontrados na bacia hidrográfica do rio Lonqueador ficaram da seguinte maneira, Latossolo 

ficou no grupo A solos com alta resistência a erosão, o Nitossolo ficou no grupo B grupo com 
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resistência moderada a erosão e o Neossolo foi classificado como grupo D, solos com baixa 

resistência a erosão. 

 Para a comparação de diferentes quadros na influência das cheias foram definidos 

quatro cenários diferentes. Usando como base os planos diretores disponíveis, sendo eles, o 

plano diretor de Francisco Beltrão de 1996 vigente até 2006, o plano diretor de Francisco 

Beltrão de 2006, vigente até 2016, o plano diretor de Francisco Beltrão de 2017, vigente nos 

dias atuais, o plano diretor de Marmeleiro de 2019, onde este ainda não foi aprovado, mas já 

se encontra uma versão prévia disponível para consulta, e por fim o último cenário é a 

ocupação do solo atual da bacia, que teve como base imagens de satélites do Google Earth, 

os cenários são chamados de 4 (Figura 16),3 (Figura 15),2 (Figura 14) e 1(Figura 13) 

respectivamente. 

 Para classificar o uso do solo na bacia hidrográfica foi utilizado o software livre Qgis 

3.10.12, com as ferramentas deste software foram criadas classes de ocupação do solo em 

formatos de shapefile de acordo com cada cenário. Com estas informações de ocupação e 

uso do solo, foi possível determinar o cn de cada classe de acordo com suas áreas. 

 Quando a bacia de contribuição de cada ponto de controle é composta por diferentes 

tipos de uso do solo e cobertura, o resultado de uma média ponderada destas áreas. Desta 

maneira foi feito uma média ponderada de acordo com a bacia de contribuição de acordo com 

cada ponto de controle, conforme a equação a seguir: 

 

 

   𝐶𝑁 =
  ∑ 𝐶𝑁𝑖 ×𝐴𝑖

∑ 𝐴𝑖
  Equação 3. 

  

 Onde: 

Ai = Área do tipo i (km2); 

  CNi = Coeficiente Cn correspondente para a área do tipo i; 

  CN = Coeficiente Cn resultante. 
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 Para encontrar os valores de CN de cada área que foi definida dentro do software Qgis 

3.10.12, foi utilizada a tabela proposta no manual de CRONSHEY 1986, onde ele define o Cn 

para cada área de maneira especifica.  

 Com os valores de CN para cada área definidos, foi possível determinar o valor de S e 

encontrar a precipitação efetiva de acordo com as precipitações reais que foram usadas para 

os cálculos. 

 A precipitação efetiva (Pe) dentro de uma bacia, pode ser definida em 3 partes, uma 

delas ficará retida na serapilheira, uma segunda parte infiltra e pode ficar armazenada no 

perfil do solo, sendo devolvida a atmosfera através da evapotranspiração, e por último a parte 

que escoa e que influência diretamente na vazão dos corpos hídricos dentro de uma bacia 

hidrográfica (BARCELLAR, 2005). 

 

 Assim a formula que define a precipitação efetiva (Pe), é: 

 

𝑃𝑒 =
(𝑃−0,2𝑆)2

𝑃 +0,8𝑆
  Equação 4 

  

Onde: 

 P = Precipitação acumulada (mm); 

 S = Capacidade de armazenamento da bacia (mm). 

5.2.3 Tempo de concentração (Tc) e tempo de pico (Tp) 

 

 O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica é definido pelo tempo que uma 

gota da precipitação leva da cabeceira da bacia até atingir o percurso principal ou até o local 

interesse na seção que deseja medir sua descarga (COSTA, 2007) 

 Segundo DNIT, “Para chuvas com duração inferior ao tempo de concentração, 

somente deflúvios de parte da bacia hidrográfica se somam para formar o histograma da 

enchente, enquanto que, para chuvas de duração maior que o tempo de concentração, os 

deflúvios de todas as partes da bacia estão contribuindo para a enchente, embora com o pico 

de cheia já atenuado. Isto se deve ao fato das intensidades de chuvas para igual frequência 

decrescerem com sua duração, assim chuvas com durações próximas ao tempo de 
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concentração da bacia fornecem maiores vazões para um determinado tempo de recorrência 

(DNIT, 2005)”. 

O tempo de pico de uma precipitação é caracterizado como o intervalo entre o centro 

de massa da precipitação e o tempo de pico (ANJOS JUNIOR, 2011). 

Para a determinação do tempo de concentração foi usado o estudo proposto por DA 

SILVEIRA em 2005, onde o estudo faz comparativos entre diversas para determinar o tempo 

de concentração e elenca as melhores para o uso. Dentre desta proposta, foram selecionadas 

as três melhores formulas para determinação de tempo de concentração e feito uma média 

com os resultados. Portanto assim chegou se ao tempo de concentração utilizado neste 

trabalho. 

Com a posse do tempo de concentração para cada ponto de controle na bacia 

hidrográfica, o último passo antes de determinar a vazão de pico é encontrar o tempo de pico 

dentro da bacia hidrográfica. Para determinar essa variável, a formula utilizada foi: 

 

 

 

𝑇𝑝 = 0,67 × 𝑇𝑐  Equação 5. 

 

Com os resultados dessa equação foi possível chegar à vazão de pico (Qp) que é a 

variável de interesse nesse trabalho. 

Para fazer a análise estatística dos dados foram utilizados os testes Anova, Tukey e 

análise fatorial no software Excel. 

Para a construção dos cenários foram utilizados os planos diretores disponíveis das 

cidades de Marmeleiro e Francisco Beltrão. O plano diretor de Marmeleiro de 2019 foi fixado 

em todos os cenários, por falta de maiores informações e pela falta de planos diretores mais 

antigos, o plano diretor de Marmeleiro é uma versão prévia disponibilizado pela prefeitura. Os 

planos diretores foram encontrados nos sites das prefeituras em formato pdf. Para utiliza los 

no software Qgis foi preciso transforma los em imagens e georeferência-los. 

Feito isso, foram criadas camadas shapefile para cada área do zoneamento urbano, 

criando polígonos de acordo com a ocupação que cada plano diretor define. Após conclusão 
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da criação de polígonos, foi utilizado o layer com os tipos de solo, as classes hidrológicas de 

cada tipo de solo foram definidas de acordo com (SARTORI, 2005), ficando classificados da 

seguinte maneira, Latossolo vermelho distroférricos típico A moderado, de textura muito 

argilosoa pertencente a classe hidrológica A, Nitotossolo vermelho eutroférrico típico A 

moderado, textura muito argilosa, pertencente a classe hidrológica B e Neossolo eutrófico 

chernossólico, pertencente a classe hidrológica D. Após essa etapa foram utilizadas as 

tabelas de CRONSHEY,1986 para dar valor de CN a cada camada que foi criada, assim 

sendo possível fazer um CN geral da bacia através da média ponderada, multiplicando o valor 

do CN encontrado pela área que ocupava em cada tipo do solo, e também fazer os valores 

de CN para cada camada criada para a bacia como mostram as figuras 17, 18, 19 e 20.  

Foram utilizadas a funções mesclar, somatórios, união, buffer e tabela de atributos de 

camadas no software Qgis, assim foi possível criar camadas categorizadas e pôr fim a criação 

dos mapas (Figuras 13,14,15,16,17,18,19 e 20) 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 Mapas da evolução da urbanização na bacia do rio Lonqueador 

 

Para ilustrar e embasar a avaliação dos impactos na produção de escoamento 

superficial na bacia hidrográfica do rio Lonqueador, confeccionou-se mapas da evolução da 

ocupação do solo ao longo dos anos, a partir de imagens de satélites do Google Earth em 

diferentes décadas, sendo elas as figuras 8, 9, 10, 11, e 12, respectivamente nos anos 1984, 

1990, 2000, 2010 e 2016. As imagens históricas ficaram limitadas a estas datas, conforme 

imagens disponibilizadas pelo Google Earth. 

A expansão da área urbana de Francisco Beltrão no decorrer dos anos sempre foi no 

sentido da região foz da bacia para a montante, recentemente foi criado o loteamento da Água 

Branca que se encontra a médio vale da bacia, além deste loteamento outros estão em fase 

de planejamento e construção. A última obra inaugurada no médio vale da bacia é a nova 

rodoviária de Francisco Beltrão, ao que tudo indica essa região será toda urbanizada, 

aumentando os efeitos hidrológicos ao longo da bacia. 

Somente foram vetorizados para fins de tratamento junto ao modelo proposto, as 

imagens dos anos que serviram como cenário para este trabalho e as imagens mais antigas 

para ilustrar a evolução da ocupação ao longo da bacia, com foco na ilustração da expansão 

da área urbana ao longo do tempo (Figuras 8, 9, 10, 11 e 12). 
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Figura 8 - Mapa da bacia hidrográfica do rio Lonqueador no ano de 1984. 
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Figura 9 - Mapa da bacia hidrográfica do rio Lonqueador no ano de 1990 
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Figura 10 - Mapa da bacia hidrográfica do rio Lonqueador no ano de 2000 
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Figura 11 - Mapa da bacia hidrográfica do rio Lonqueador no ano de 2010 
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Figura 12 - Mapa da bacia hidrográfica do rio Lonqueador no ano de 2016 
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6.2 Mapas para os diferentes cenários de acordo com os planos diretores e o uso do 

solo de 2019 

 

 Para a confecção dos mapas dos diferentes cenários e obtenção dos CN, 

confeccionou-se diferentes camadas de arquivo shapefile de acordo com o uso do solo em 

cada cenário, a partir de um mapeamento por vetorização sobre imagens disponibilizadas via 

aplicativo Google Earth. Após as discriminações de cada uso do solo, a utilização de um layer 

com os tipos de solo, foi possível obter os valores de CN, utilizando os valores propostos nas 

tabelas por CRONSHEY (1986) e as áreas de cada layer dentro dos grupos hidrológicos do 

solo para completar as equações propostas neste trabalho. 

 As figuras 13, 14, 15 e 16 mostram o uso atual do solo e a evolução dos planos 

diretores ao longo dos anos na bacia hidrográfica do rio Lonqueador. 

A figura 13 mostra o uso atual do solo na bacia hidrográfica do rio Lonqueador no ano 

de 2019, o layer áreas verdes mostra as matas nativas que ainda restam dentro da bacia. Há 

uma transição gradual entre urbano e rural, existem lavouras e pastagens em meio a áreas 

urbanizadas, nota-se também a existência do núcleo de urbanização da Água Branca, que 

tende a expandir e se encontrar com a área urbana a jusante. Essa área encontra se na parte 

mais estreita da bacia, região sul, região pertencente a Marmeleiro, que está prestes a 

expandir a sua área urbana principal para a montante da bacia, considerando as áreas já 

urbanizadas próximas a Água Branca. 
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Figura 13 - Mapa do uso do solo atual na bacia hidrográfica do rio Lonqueador. 
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Figura 14 - Mapa dos zoneamentos atuais de Francisco Beltrão e Marmeleiro. 
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Figura 15 - Mapa dos zoneamentos de Francisco Beltrão 2006 e Marmeleiro 2019 
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Figura 16 - Mapa dos zoneamentos de Francisco Beltrão 1996 e Marmeleiro 2019. 
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6.3 Mapa dos CNs encontrados nos diferentes cenários 
 

Para ilustrar as áreas onde necessitam de intervenção, medidas para mitigar ou 

compensar as áreas de maior impermeabilização, foram criados os mapas com os CNs 

encontrados de acordo com os cenários apresentados conforme os planos diretores 

municipais e seus usos de solo, figuras 17,18, 19 e 20. Os cenários 1 e 2, figuras 17 e 18 

representam os cenários atuais e futuros na bacia do rio Lonqueador, onde ainda é possível 

a intervenção das autoridades públicas para minimizar os efeitos ao longo da bacia. 

As figuras 17 e 18 mostram a situação atual e a situação futura dos CNs de acordo 

com os planos diretores das cidades. Há um aumento significativo dos CNs de uma figura 

para outra, em todos os três tipos de solo, indicando uma maior impermeabilização do solo, 

acarretando em uma maior gravidade dos problemas já citados nesse trabalho. 
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Figura 17 - Mapa dos CNs de acordo com o uso atual do solo na bacia do rio Lonqueador. 
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Figura 18 - Mapa dos CNs de acordo com os planos diretores dos municípios na bacia 
do rio Lonqueador. 
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Figura 19 - Mapa dos CNs de acordo com os planos diretores dos municípios na bacia do rio 
Lonqueador. 
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Figura 20 - Mapa dos CNs de acordo com os planos diretores dos municípios na bacia do 
rio Lonqueador. 
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 As escolhas das chuvas para a análise dos dados deste trabalho foram selecionadas 

pelas suas características de curta duração e alta intensidade (Tabela 1), por darem respostas 

mais rápidas nos cursos de água. Na região de estudo, em geral essas chuvas ocorrem no 

período de final do verão e ao final de inverno, entre os meses de março e agosto. 

Segundo HARTWIG, as precipitações convectivas são típicas das regiões tropicais. O 

aquecimento desigual da superfície terrestre provoca o aparecimento de camadas de ar com 

densidades diferentes, o que gera uma estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio 

instável. Se esse equilíbrio, por qualquer motivo (vento, superaquecimento), for quebrado, 

provoca uma ascensão brusca e violenta do ar menos denso, capaz de atingir grandes 

altitudes. Essas precipitações são de grande intensidade e curta duração, concentrada em 

pequenas áreas. São importantes para projetos em pequenas bacias (HARTIWIG, 2012) 

 
 Mês Ano P (mm) 

1 6 1991 183,6 

2 4 2010 178 

3 5 2014 176,5 

4 6 1997 172,4 

5 5 1998 163,8 

6 5 1983 156,2 

7 8 2011 152 

8 5 1990 140,2 

9 4 2012 132,4 

10 4 2007 122,6 

11 6 1984 117,2 

12 6 2015 116 

Tabela 1 - Chuvas convectivas conforme série histórica registrada pelo Iapar. 

 

As figuras 21 e 22, e a tabela 7 na página 65 mostram as vazões de pico em cada 

cenário conforme os CNs encontrados e de acordo com as precipitações da tabela 1, torna 

mais fácil a visualização da influência dos cenários com as mesmas precipitações na 

produção das vazões. 
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Figura 21 - Gráfico de relação vazão e precipitação ponto 1. 

 

 
Figura 22 - Gráfico de relação vazão e precipitação ponto 2. 

 

6.4 Análise estatística 
 

A análise estatística se faz importante para a organização, validação e para mostras 

tendências futuras com base nos dados coletados. Serve para descrever a natureza dos 
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dados, explorar suas relações, modelagem para a melhor compreensão, provar ou refutar 

hipóteses e antecipar tendências. 

6.4.1 Teste Anova e teste de Tukey 
 

 Para a análise anova a 95% de confiança e o teste de Tukey, os valores de CN foram 

divididos em blocos de acordo com seus valores médios encontrados como mostra a tabela 

2. Para valores abaixo de 75, os CNs foram classificados como -1, valores entre 75 e 80 foram 

classificados como 0, e valores superiores a 80 foram classificados como 1, assim como 

mostra a tabela 7 na página 71. As tabelas 3 e 4 mostram os resultados destas análises. 

 

 Valores de CNs médios encontrados para cada cenário 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 

CNs médios 73,89 81,79 76,84 91,97 71,39 75,69 77,50 59,16 

Tabela 2 - Valores de CNs médios encontrados 

  

Tabela da ANOVA 
  G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F P-valor 

Blocos 7 9172514,93 1310359,27 4209,93 1,17884E-72 

P 11 6239192,54 567199,32 1822,301 2,88017E-66 

CN: P 22 102685,27 4667,51 14,99 5,34316E-16 

Resíduos 55 17118,98 311,25     

Tabela 3 - Tabela de resultados teste Anova. 

 Analisando os resultados da análise Anova, é possível afirmar que há diferença 

estatística entre os dados analisados, isso é possível dizer através da variável P-valor que 

está abaixo de 5%. 

 

Comparações Múltiplas 

Níveis Centro Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

 P-valor 

 0/-1 253,37 89,11 417,62 0,001 

 1/-1 723,65 540,01 907,30 4,89E-10 

 1/0 470,28 286,64 653,92 7,26E-08 

Tabela 4 - Tabela de resultados teste de Tukey. 

Pelo teste de Tukey é possível visualizar onde está a diferença estatística nos dados 

analisados, isto é mostrado na coluna de níveis. 
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Pelos testes de Tukey e Anova foi possível determinar que há diferenças estatísticas 

significativas nos cenários avaliados. O teste de Tukey compara todos os cenários entre si e 

mostra que há diferenças em todos eles. Visualmente, apenas analisando os mapas é 

possível perceber grandes diferenças nas áreas impermeabilizadas conforme o passar dos 

anos e a evolução dos planos diretores. 

A área de preservação no cenário 1 conforme figura 13, de uso atual do solo, o layer 

chamada de nativo é de 5,14 Km2, representando um total de 29,35% da área total da bacia 

hidrográfica do rio Lonqueador que é de 17,51 Km2. 

No caso do cenário 2 como mostra a figura 14, as áreas de ZPA – zona de preservação 

ambiental e ZPP – zona de preservação permanente, que representam as áreas de 

preservação, sendo elas de 5,66 Km2 e 3,64 Km2 respectivamente, juntas totalizam 52,94% 

do total da bacia. Fato que não se comprova na realidade comparando com o cenário 1 que 

é o atual da bacia. Para que os usos do solo respeitem os planos diretores atuais propostos 

pelas prefeituras dos municípios, terão que quase dobrar as áreas de preservação. 

No caso do cenário 3 figura 15, as áreas que compõem as faixas de preservação são 

elas, ZPAV – zona de proteção de áreas verdes, ZPA – zona de preservação ambiental, ZPP 

– zona de preservação permanente e ZRO – zona de restrição de ocupação, representam 

3,75 Km2, 5,66 Km2, 0,61 Km2 e 0,86 Km2 respectivamente, ocupando um total de 62,13% da 

área total da bacia. 

No cenário 4 figura 16, as áreas SPQ – setor de parque, sem dados, ZP – zona de 

preservação, ZPA – zona de preservação ambiental e ZPP – zona de preservação 

permanente, representam as áreas de preservação, sendo elas 0,76 Km2, 1,93 Km2, 0,98 

Km2, 5,66 Km2 e 0,61 Km2 respectivamente. Essas áreas ocupam 56,76% da área total da 

bacia. O layer classificado como sem dados, foi descrito assim pois essa área não estava 

comtemplada no plano diretor de Francisco Beltrão de 1996 válido até 2006, assim assumiu-

se que seria uma área de preservação ambiental. 

Comparando esses valores para cada cenário, o único cenário que teve acréscimo de 

áreas de preservação foi do cenário 4 para o 3, com 5,36% a mais de áreas preservadas. Do 

cenário 3 para o 2, foi um decréscimo de 9,19%. Comparando todos os cenários com o 

cenário 1 chega se a valores bem superiores, sendo os decréscimos de 27,41% quando 

comparado com o cenário 4, 32,38% comparado com o cenário 3 e 23,59% comparando com 

o cenário 2. 
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Analisando os CNs feitos por média ponderada, feitos com os valores dos CNs 

encontrados para cada layer e multiplicado por sua área de acordo com o tipo de solo que 

este se encontra, foram encontrados os seguintes resultados, cenário 1 (figura 13), no ponto 

1 foi de 73,89, cenário 2 (figura 14), no ponto 1, 76,84, cenário 3 (figura 15), no ponto 1, 71,39 

e cenário 4 (figura 16), no ponto 1, 77,49. Nota se uma variação nos CNs no ponto 1, muito 

pequena, isso se dá pela área de influência do ponto 1 ser menor e menos urbanizada do 

que a do ponto 2, a área de contribuição no ponto 1 é quase que de predominância de áreas 

de preservação, com exceção do cenário 1. 

Analisando o ponto 2 foram encontrados os seguintes valores para os CNs, cenário 1 

(figura 13), no ponto 2 foi de 81,79, cenário 2 (figura 14), no ponto 2, 91,97, cenário 3 (figura 

15), no ponto 2, 76,59 e cenário 4 (figura 16), no ponto 2, 59,16. Nota se um aumento 

expressivo nos CNs de acordo com cada cenário, do cenário 4 para o cenário 3 houve um 

aumento de 22,76%. Do cenário 3 para o cenário 2, houve um decréscimo de 16,72%, e pôr 

fim do cenário 2 para o cenário 1, 11,06%. Comparando o cenário 4 e o cenário 1, houve um 

acréscimo de 27,66%. 

No caso do cenário 2 (figura 14) a área que corresponde ao layer MZOC – macro zona 

de ocupação controlada, no plano diretor de 2017 disponibilizado pela prefeitura de Francisco 

Beltrão, não define que tipo de ocupação é permitida nela, apenas diz que dependendo do 

interesse público na área, esta pode assumir os valores e características de qualquer outra 

área do plano diretor, podendo ser completamente urbanizada ou mantida como área de 

preservação, baseado nisso pode-se assumir várias hipóteses, para este trabalho assumiu-

se a possiblidade desta área ser completamente urbanizada, assumindo os valores do layer 

ZSI – zona de serviços e indústria. 

Todos os fatores já citados demonstram o porquê do aumento das vazões de pico na 

comparação entre todos os cenários, conforme os planos diretores foram se tornando mais 

permissivos, as áreas de infiltração foram diminuindo ou a capacidade dessas áreas de 

infiltrar água foram diminuídas, consequentemente aumentando o escoamento superficial. As 

figuras 17, 18, 19, 20 mostram a diferença dos valores dos CNs encontrados de acordo com 

cada cenário. 

Analisando as vazões máximas, usando como base a tabela 2, no ponto 1 com as 

mesmas precipitações, comparando cenário 1 (figura 13) e 2 (figura 14), houve um aumento 

de 7,31% no cenário 2. Comparando os cenários 2 e 3, houve um acréscimo de 13,10% nas 

vazões máximas no cenário 2. Comparando cenário 3 (figura 15) e 4 (figura 16), houve um 
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decréscimo de 13,51% nas vazões do cenário 3. E comparando cenários 2 e 4, que seriam 

os planos diretores atual e o plano diretor mais antigo houve um decréscimo de 0,46% no 

cenário 2. 

As vazões máximas no ponto 2 comparando com as mesmas precipitações, tiveram 

aumentos significativos, comparando o cenário 1 (figura 13) com o cenário 2 (figura 14), houve 

um aumento de 18,67% nas vazões máximas do cenário 2. Comparando o cenário 2 (figura 

14) com o 3 (figura 15), houve um aumento de 29,55% nas vazões máximas do cenário 2 

(figura 14). Analisando o cenário 3 (figura 15) e 4 (figura 16), foi notado um acréscimo de 

39,49% no aumento das vazões máximas no cenário 3 (figura 15). Por fim comparando o 

cenário 2 (figura 14) e 4 (figura 16), o aumento nas vazões máximas representam 42,62% no 

cenário 2 (figura 14). 

Em média as vazões máximas do ponto 2 são 27,52% maiores que no ponto 1, este 

fato pode ser descrito pela urbanização quase total da área jusante da bacia. Isto implica em 

uma grande área impermeabilizada, que impede um maior volume de infiltração das 

precipitações de chegar ao solo, tornando a água que escoa direto para a bacia muito maior 

que no ponto 1. Na área a jusante, até as margens do rio são urbanizadas, agravando este 

fato. 

As vazões do ponto 1 superaram as vazões no ponto 2 somente em um único cenário, 

que é o caso do cenário 4 (figura 16), este fato pode ser descrito pelos CNs mais baixos na 

contribuição do escoamento para o ponto 2. 

Os aumentos das vazões podem ser explicados pelo aumento das áreas urbanas e a 

menor permeabilização do solo. No caso do cenário 1 (figura 13) as áreas urbanizadas 

correspondem aos layers, urbano e estradas, que tem áreas de 7,43 Km2 e 0,40 Km2, 

representando uma área total da bacia de 44,75%.  

No cenário 2 (figura 14) os layers que correspondem as áreas urbanas são, urbano, 

estradas, MZOC – macro zona de ocupação controlada, ZC2 – zona central dois, ZEIS – zona 

especial de interesse social, ZEU – zona de expansão urbana, ZIR – zona de interesse 

rodoviário, ZR1 – zona de uso residencial um e ZUM – zona de uso misto, com áreas de 7,43 

Km2, 0,40 Km2, 3,63 Km2, 0,01 Km2, 0,20 Km2, 0,69 Km2, 0.01 Km2, 0,98 Km2 e 0,05 Km2 

respectivamente, apresentando um total de 70,68% da área total da bacia. 

Analisando o cenário 3 (figura 15), os layers que compõem o perímetro urbano são ZC 

– zona central, ZCS – zona de comércio e serviços, ZEU – zona de expansão urbana, ZI1 – 
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zona industrial um, ZIR – zona de interesse rodoviário, ZR2 – zona industrial dois, ZSI – zona 

de serviços e indústria, ZUM – zona de uso misto um, ZUM – zona de uso misto dois, suas 

áreas são 1,52 Km2, 0,73 Km2, 0.69 Km2, 0,71 Km2, 0,01 Km2, 3,26 Km2, 0,75 Km2, 0,35 Km2 

e 3,55 Km2 respectivamente que totalizam 66,07% da área da bacia. 

No cenário 4 (figura 16) os layer que compõem a área urbana são ESC – serviços e 

comércio, ZC1 – zona central um, ZC2 – zona central dois, ZEU – zona de expansão urbana, 

ZI2 – zona industrial dois, ZIR – zona de interesse rodoviário, ZR1 – zona residencial um, 

ZR2 – zona residencial dois, ZR3 – zona residencial três e ZS – zona de serviço, que 

representam 0,37 Km2, 0,19 Km2, 0,14 Km2, 0,69 Km2, 0,72 Km2, 0,01 Km2, 2,25 Km2, 0,34 

Km2, 1,14 Km2 e 0,40 Km2, que somam 35,70 % da área total da bacia. 

Comparando os cenários, do cenário 4 (figura 16) para o 3 (figura 15), houve um 

aumento de 30,31% nas áreas urbanizadas. Do cenário 3 (figura 15) para o 2 (figura 14), o 

aumento da urbanização foi de 4,61%. Do cenário 2 (figura 14) para o 1 (figura 13), houve 

redução de 25,93%. Comparando o cenário 1 (figura 13) e 4 (figura 14), houve um aumento 

de 9,05%. 

O cenário 1 (figura 13) apresentou menores áreas de urbanização, mas as áreas 

destinadas a pastagem, agricultura e solo exposto aumentam o CN destas áreas, isso justifica 

o aumento das vazões quando comparada com as mesmas precipitações no cenário 3 (figura 

15) e 4 (figura 16). As áreas de solo exposto provavelmente no futuro se tornarão áreas de 

urbanização, já que o plano diretor vigente tem uma área de urbanização 25,93% maior. E 

também por essas áreas terem maior predominância próximo a foz do rio, onde está a maior 

parte da urbanização, e também no médio vale da bacia, onde se encontra o loteamento do 

bairro Água Branca. 

Os efeitos negativos da urbanização em uma bacia hidrográfica são alarmantes, 

quanto mais urbanizada é uma área, por consequência maior será seu escoamento 

superficial, ocasionando em um aumento das vazões máximas no curso hídrico (TUCCI, 

2001). 

Conforme afirma RAMOS, verifica-se que a urbanização de uma bacia altera a sua 

resposta à ocorrência de chuvas. Os efeitos mais preponderantes são as reduções da 

infiltração e o tempo de trânsito das águas, que resultam em picos de vazão muito maiores 

em relação às condições anteriores à citada urbanização. São clássicos os exemplos que 
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relacionam o crescimento das vazões máximas de cheias com a área urbanizada da bacia e 

a área servida por obras de drenagem (RAMOS, 1999). 

Segundo TUCCI, quando um loteamento é projetado, os municípios exigem apenas 

que o projeto de esgotos pluviais seja eficiente no sentido de drenar a água do loteamento, 

mas o impacto do aumento da vazão sobre o restante da bacia não é avaliado pelo projetista 

ou exigido pelo município. A sobrecarga dos dutos de drenagem e a impermeabilização do 

solo e a redução da vegetação reduzem o tempo de concentração das chuvas, aumentando 

a ocorrência de enchentes a jusante da bacia hidrográfica (TUCCI, 2003). 

As vazões máximas em bacias urbanizadas podem aumentar em até 7 vezes sua 

vazão, comparadas com bacias hidrográficas fora do perímetro urbano (TUCCI, 2010).  

No caso das canalizações dos cursos da água urbanos, as ocupações das encostas 

dos rios são intensas, deixando uma pequena faixa disponível para o leito do rio, ao decorrer 

dos anos esta se torna insuficiente para a veiculação das vazões máximas das cheias atuais, 

devido à alta urbanização a montante (RAMOS, 1999). 

6.4.2 Análise Fatorial 

 

Para a análise fatorial as variáveis foram divididas como mostra a tabela 8 na página 

69, de acordo com suas relevâncias para o estudo da bacia hidrográfica. Nesta tabela os 

valores de CN estão descriminados de acordo com cada ponto analisado em cada cenário. 

A tabela 5 de análise fatorial mostra as correlações entre as variáveis, correlações 

positivas mostram forte ligação entre elas, correlações negativas mostra que as variáveis são 

inversamente proporcionais. 

 

Matriz de Correlação Heterogênea (Máxima Verossimilhança) 

  CN S (mm) P (mm) Qp (m3/s) 

CN 1 -0,98 1,94E-21 0,73 

S (mm) -0,98 1 1,79E-21 -0,70 

P (mm) 1,94E-21 1,79E-21 1 0,63 

Qp (m3/s) 0,73 -0,70 0,63 1 

Tabela 5 - Resultados da análise fatorial. 

 

 Funções primordiais de um curso d’agua e sua várzea são principalmente 

armazenamento, coleta e direcionamento das vazões de cheias. Quando a capacidade de 
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retenção natural de uma bacia é reduzida, seja ela por sua urbanização ou então pelos usos 

do solo sem as medidas mitigadoras ou compensatórias, as cheias procuram outros espaços 

para seu deslocamento (RIBEIRO, 2014)  

 No contexto das bacias hidrográficas, há obstruções naturais e artificias ao 

escoamento, retendo parte da precipitação. No caso de áreas rurais, fica evidente logo após 

uma enchente, que áreas sem drenagem adequada forma se pequenas lagoas. A parte da 

precipitação que fica retida nessas áreas, diminui por infiltração e evaporação. Após esses 

eventos de cheia, o lençol freático fica alto, e a saída de água destes ocorre principalmente 

por evaporação, assim reduzindo as vazões da bacia. Estes eventos são mais graves em 

locais com solos argilosos, pois estes tipos de solo podem se impermeabilizar com a umidade. 

No caso de bacias urbanas, existem mecanismos que podem ser criados para a retenção do 

escoamento, como pontes, aterros e construções. Estes mecanismos tendem a reduzir as 

vazões e por consequência os picos de cheias (TUCCI, 1993) 

 A bacia hidrográfica do rio Lonqueador mostra uma situação preocupante quando se 

olha para o futuro, pois poderá apresentar sérios problemas de inundações e cheias em 

alguns pontos, com o aumento da urbanização e consequentemente o aumento da área 

impermeabilizada. É o caso dos dois pontos avaliados neste trabalho, que sofreram 

alterações e uma grande parcela da água que infiltra hoje no ponto do médio vale, começara 

a escoar superficialmente e aumentará as vazões de pico na bacia. 

 No caso da bacia do rio Lonqueador a predominância do solo é de matéria argilosa, 

mas temos outros fatores que influenciam na capacidade de infiltração dessa água, como, a 

urbanização, solos rasos, rodovias, áreas de cultivo agrícola e etc. 

 Conforme os fatores já citados sob a questão das ações antrópicas e o crescimento 

urbano sem planejamento, dificultando a capacidade de infiltração do solo e por consequência 

aumentando o escoamento superficial, como consequência disso eleva também os picos de 

vazão e aumenta as frequências desse fenômeno (BIANCHI, 2012). 

 

 

7 CONCLUSÃO 
 

 Conforme a modificação dos usos do solo pela ação antrópica, esta tem influenciado 

diretamente os entornos dos cursos d’água, sua capacidade de retenção, escoamento 
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superficial e vazão máxima. Todos os cenários analisados mostram diferenças significativas 

no aumento das vazões, caso a ocupação urbana da bacia siga a tendência de expansão, 

sobretudo a montante, conforme as características do zoneamento urbano contido nos Planos 

Diretores Municipais. O cenário atual e o cenário futuro são os mais críticos para a situação 

hidrológica da bacia hidrográfica do rio Lonqueador, devido a maior área de 

impermeabilização do solo, mostrando um CN médio superior aos outros analisados. 

 Nota-se ainda uma permissividade maior ao decorrer da evolução dos planos diretores 

em relação a ocupação urbana ao longo da bacia. Nos planos diretores antigos existiam áreas 

maiores de restrição a ocupação e áreas de preservação permanente. No caso de Francisco 

Beltrão essas áreas ou foram excluídas ou foram diminuídas consideravelmente. No caso de 

Marmeleiro não existia outros planos diretores para a comparação, mas seu plano diretor 

atual não mostra a intenção do município em expandir a área urbana em direção ao médio 

vale da bacia hidrográfica do rio Lonqueador, fato este que não se comprova na realidade, 

pois a cidade vem expandido em direção ao médio vale da bacia, que é o caso dos 

loteamentos urbanos recém-criados conectados às áreas limítrofes com Francisco Beltrão e 

seu respectivo perímetro urbano, que é o caso dos loteamentos no bairro Água Branca. 

Através do método NRCS foi possível determinar os aumentos da vazão de pico 

conforme os planos diretores ao longo dos anos. O método se mostrou eficiente para a 

determinação destas variáveis e a literatura já demonstrava a eficiência deste método, como 

foi o caso de sucesso nos Estados Unidos da América e foi importado para a realidade de 

outros países. A limitação deste método está na sua aplicação, pois ele só é recomendado 

para bacias de pequeno a médio porte. 

 Se faz necessário aos gestores públicos tomarem decisões baseadas na drenagem 

das bacias hidrográficas, levando em consideração a impermeabilização do solo e a 

conservação das áreas nativas, assim podendo diminuir as vazões de pico e a incidência de 

enchentes ao longo da bacia do rio Lonqueador. A bacia não precisa conter exclusivamente 

áreas de preservação, mas o modelo de ocupação atual precisa ser revisto e atualizado, 

necessitando de maior permeabilidade das precipitações, criando bacias de contenção e 

aproveitamento das precipitações. Deste modo os picos de vazão podem ser suavizados e 

consequentemente diminuir as possibilidades de o rio precisar sair de seu leito, mais a 

jusante, onde a bacia é urbanizada e ocupada até junto as suas margens. 
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9 APÊNDICES  

 

Tabela 6 mostra a relação entre as vazões e as precipitações. 
 

Precipitação 
(mm) 

Vazão de pico (m³/s) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 1 Ponto 2 

183,6  1278,61 1764,08 1376,82 2169,52 1196,34 1528,60 1383,23 924,64 

178,0 1226,38 1700,07 1323,02 2102,08 1145,58 1467,83 1329,34 876,75 

176,5  1210,77 1680,9 1306,93 2081,86 1130,42 1449,66 1313,22 862,51 

172,4  1168,25 1628,61 1263,07 2026,6 1089,14 1400,14 1269,28 823,9 

163,8  1079,80 1519,4 1171,69 1910,81 1003,41 1297,03 1177,71 744,41 

156,2  1002,54 1423,47 1091,68 1808,62 928,68 1206,84 1097,54 676,01 

152,0 960,24 1370,72 1047,80 1752,21 887,84 1157,41 1053,56 638,99 

140,2 843,07 

 
1223,64 
 

925,94 
 

1593,99 
 

774,98 
 

1020,26 
 

931,41 
 

538,27 
 

132,4  767,15 1127,44 846,67 1489,66 702,09 931,18 851,93 474,55 

122,6  668,09 1000,68 742,84 1350,93 607,34 814,67 747,80 393,57 

117,2  627,01 947,64 699,63 1292,40 568,18 766,25 704,46 360,79 

116,0 612,21 928,44 684,03 1271,14 554,09 748,78 688,81 349,10 

Tabela 6 - Relação das mesmas precipitações em diferentes cenários. 

 

Tabela 7 usada de referência para as análise Anova e teste de Tukey. 
  

Blocos CN P(mm) Qp (m3/s) 

Ponto foz cenário 1 1 183,0 1764,08 

Ponto médio vale cenário 1 -1 183,0 1278,61 

Ponto foz cenário 2 1 183,0 2169,52 

Ponto médio vale cenário 2 0 183,0 1376,82 

Ponto Foz cenário 3 0 183,0 1528,60 

Ponto médio vale cenário 3 -1 183,0 1196,34 

Ponto foz cenário 4 -1 183,0 924,64 

Ponto médio vale cenário 4 0 183,0 1383,23 

Ponto foz cenário 1 1 178,0 1700,07 

Ponto médio vale cenário 1 -1 178,0 1226,38 

Ponto foz cenário 2 1 178,0 2102,08 

Ponto médio vale cenário 2 0 178,0 1323,02 

Ponto Foz cenário 3 0 178,0 1467,83 

Ponto médio vale cenário 3 -1 178,0 1145,58 

Ponto foz cenário 4 -1 178,0 876,75 

Ponto médio vale cenário 4 0 178,0 1329,34 

Ponto foz cenário 1 1 176,5 1680,90 

Ponto médio vale cenário 1 -1 176,5 1210,77 

Ponto foz cenário 2 1 176,5 2081,86 

Ponto médio vale cenário 2 0 176,5 1306,93 
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Ponto Foz cenário 3 0 176,5 1449,66 

Ponto médio vale cenário 3 -1 176,5 1130,42 

Ponto foz cenário 4 -1 176,5 862,51 

Ponto médio vale cenário 4 0 176,5 1313,22 

Ponto foz cenário 1 1 172,4 1628,61 

Ponto médio vale cenário 1 -1 172,4 1168,25 

Ponto foz cenário 2 1 172,4 2026,60 

Ponto médio vale cenário 2 0 172,4 1263,07 

Ponto Foz cenário 3 0 172,4 1400,14 

Ponto médio vale cenário 3 -1 172,4 1089,14 

Ponto foz cenário 4 -1 172,4 823,90 

Ponto médio vale cenário 4 0 172,4 1269,28 

Ponto foz cenário 1 1 163,8 1519,40 

Ponto médio vale cenário 1 -1 163,8 1079,80 

Ponto foz cenário 2 1 163,8 1910,81 

Ponto médio vale cenário 2 0 163,8 1171,69 

Ponto Foz cenário 3 0 163,8 1297,03 

Ponto médio vale cenário 3 -1 163,8 1003,41 

Ponto foz cenário 4 -1 163,8 744,417 

Ponto médio vale cenário 4 0 163,8 1177,71 

Ponto foz cenário 1 1 156,2 1423,47 

Ponto médio vale cenário 1 -1 156,2 1002,54 

Ponto foz cenário 2 1 156,2 1808,62 

Ponto médio vale cenário 2 0 156,2 1091,69 

Ponto Foz cenário 3 0 156,2 1206,84 

Ponto médio vale cenário 3 -1 156,2 928,687 

Ponto foz cenário 4 -1 156,2 676,01 

Ponto médio vale cenário 4 0 156,2 1097,54 

Ponto foz cenário 1 1 152,0 1370,72 

Ponto médio vale cenário 1 -1 152,0 960,24 

Ponto foz cenário 2 1 152,0 1752,21 

Ponto médio vale cenário 2 0 152,0 1047,81 

Ponto Foz cenário 3 0 152,0 1157,41 

Ponto médio vale cenário 3 -1 152,0 887,84 

Ponto foz cenário 4 -1 152,0 638,99 

Ponto médio vale cenário 4 0 152,0 1053,56 

Ponto foz cenário 1 1 140,2 1223,64 

Ponto médio vale cenário 1 -1 140,2 843,07 

Ponto foz cenário 2 1 140,2 1593,99 

Ponto médio vale cenário 2 0 140,2 925,94 

Ponto Foz cenário 3 0 140,2 1020,26 

Ponto médio vale cenário 3 -1 140,2 774,98 

Ponto foz cenário 4 -1 140,2 931,41 

Ponto médio vale cenário 4 0 140,2 538,27 

Ponto foz cenário 1 1 132,4 1127,44 
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Ponto médio vale cenário 1 -1 132,4 767,15 

Ponto foz cenário 2 1 132,4 1489,66 

Ponto médio vale cenário 2 0 132,4 846,67 

Ponto Foz cenário 3 0 132,4 931,18 

Ponto médio vale cenário 3 -1 132,4 702,09 

Ponto foz cenário 4 -1 132,4 474,55 

Ponto médio vale cenário 4 0 132,4 851,93 

Ponto foz cenário 1 1 122,0 1000,68 

Ponto médio vale cenário 1 -1 122,0 668,09 

Ponto foz cenário 2 1 122,0 1350,93 

Ponto médio vale cenário 2 0 122,0 742,84 

Ponto Foz cenário 3 0 122,0 814,67 

Ponto médio vale cenário 3 -1 122,0 607,34 

Ponto foz cenário 4 -1 122,0 393,57 

Ponto médio vale cenário 4 0 122,0 747,80 

Ponto foz cenário 1 1 117,6 947,64 

Ponto médio vale cenário 1 -1 117,6 627,01 

Ponto foz cenário 2 1 117,6 1292,40 

Ponto médio vale cenário 2 0 117,6 699,63 

Ponto Foz cenário 3 0 117,6 766,25 

Ponto médio vale cenário 3 -1 117,6 568,18 

Ponto foz cenário 4 -1 117,6 360,79 

Ponto médio vale cenário 4 0 117,6 704,46 

Ponto foz cenário 1 1 116,0 928,44 

Ponto médio vale cenário 1 -1 116,0 612,21 

Ponto foz cenário 2 1 116,0 1271,14 

Ponto médio vale cenário 2 0 116,0 684,03 

Ponto Foz cenário 3 0 116,0 748,78 

Ponto médio vale cenário 3 -1 116,0 554,09 

Ponto foz cenário 4 -1 116,0 349,10 

Ponto médio vale cenário 4 0 116,0 688,81 

Tabela 7 - Organização dos dados para análise Anova e teste de Tukey. 

 
 

Tabela 8 usada como referência para a análise fatorial. 
 

Cenários CN S(mm) P(mm) Qp (m3/s) 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 183,0 1764,08 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 183,0 1278,61 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 183,0 2169,52 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 183,0 1376,82 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 183,0 1528,60 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 183,0 1196,34 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 183,0 924,64 
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Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 183,0 1383,23 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 178,0 1700,07 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 178,0 1226,38 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 178,0 2102,08 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 178,0 1323,02 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 178,0 1467,83 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 178,0 1145,58 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 178,0 876,75 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 178,0 1329,34 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 176,5 1680,90 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 176,5 1210,77 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 176,5 2081,86 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 176,5 1306,93 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 176,5 1449,66 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 176,5 1130,42 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 176,5 862,51 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 176,5 1313,22 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 172,4 1628,61 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 172,4 1168,25 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 172,4 2026,60 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 172,4 1263,07 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 172,4 1400,14 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 172,4 1089,14 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 172,4 823,90 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 172,4 1269,28 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 163,8 1519,40 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 163,8 1079,80 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 163,8 1910,81 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 163,8 1171,69 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 163,8 1297,03 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 163,8 1003,41 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 163,8 744,41 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 163,8 1177,71 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 156,2 1423,47 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 156,2 1002,54 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 156,2 1808,62 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 156,2 1091,69 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 156,2 1206,84 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 156,2 928,68 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 156,2 676,011 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 156,2 1097,54 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 152,0 1370,72 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 152,0 960,240 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 152,0 1752,21 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 152,0 1047,81 
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Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 152,0 1157,41 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 152,0 887,84 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 152,0 638,99 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 152,0 1053,56 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 140,2 1223,64 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 140,2 843,07 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 140,2 1593,99 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 140,2 925,94 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 140,2 1020,26 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 140,2 774,98 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 140,2 931,41 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 140,2 538,27 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 132,4 1127,44 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 132,4 767,15 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 132,4 1489,66 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 132,4 846,67 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 132,4 931,18 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 132,4 702,09 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 132,4 474,55 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 132,4 851,93 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 122,0 1000,68 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 122,0 668,09 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 122,0 1350,93 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 122,0 742,84 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 122,0 814,67 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 122,0 607,34 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 122,0 393,57 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 122,0 747,80 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 117,6 947,64 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 117,6 627,019 

Ponto foz cenário 2 91,97 22,18 117,6 1292,40 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 117,6 699,63 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 117,6 766,25 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 117,6 568,18 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 117,6 360,79 

Ponto médio vale cenário 4 77,50 75,74 117,6 704,46 

Ponto foz cenário 1 81,79 56,55 116,0 928,44 

Ponto médio vale cenário 1 73,89 89,75 116,0 612,21 

Ponto foz cenáro 2 91,97 22,18 116,0 1271,14 

Ponto médio vale cenário 2 76,84 76,56 116,0 684,03 

Ponto Foz cenário 3 75,69 81,58 116,0 748,78 

Ponto médio vale cenário 3 71,39 101,79 116,0 554,09 

Ponto foz cenário 4 59,16 175,34 116,0 349,10 

Ponto médio vale cenário 4 77,5 75,74 116,0 688,81 

Tabela 8 - Organização dos dados para a análise fatorial. 


