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Eixo: Dinâmica e gestão de bacias hidrográficas
Resumo
A vazão de margens plenas (Qmp) e o respectivo tempo de recorrência (Tmp) é de vital importância na
dinâmica hidrológica, geomorfológica e ecológica dos cursos fluviais. O objetivo deste trabalho é estimar
ambas variáveis em estações fluviométricas localizadas nas regiões Oeste e Sudoeste do estado do Paraná.
O nível de margens plenas foi definido em campo com levantamento topográfico da cota média de
depósitos de diques marginais e a vazão Qmp correspondente foi calculada mediante curvas-chave. O
tempo de recorrência Tmp foi estimada pela distribuição de Log-Pearson III. A área da bacia nas estações
fluviométricas variou de 336 a 17.400 km2 e a Qmp estimada variou de 77,7 e 2.580 m3/s respectivamente.
O tempo de retorno máximo e mínimo da Qmp é igual a 1,05 e 1,80 ano com valor médio de 1,33 ano.
Numa primeira aproximação, foi observado que o Tmp foi influenciado pela presença/ausência da
vegetação original e pelo relevo das bacias.
Palavras chave: Vazão; Rios entalhados; Planalto basáltico; Dique marginal.

1 Introdução
A vazão de margens plenas num determinado trecho e seu respectivo tempo de
recorrência é de vital importância em hidrologia e tem suas repercussões na dinâmica
geomorfológica e ecológica dos cursos fluviais.
Esta vazão é definida como a descarga líquida que preenche o canal até o nível
da planície de inundação (WOLMAN e LEOPOLD, 1957) ou até o topo das margens
(Williams, 1978), demarca o limite entre os processos fluviais que modelam o canal e
os que constroem a planície de inundação (LEOPOLD et al., 1964) e é tida como
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referência nos programas de recuperação fluvial (ROSGEN, 1994) e na ecologia da faixa
ripária, aportando nutrientes para a planície aluvial (MIDDLETON, 2002).
Para definir o nível de margens plenas, é necessária a identificação da planície
aluvial. A detecção desta superfície nem sempre é possível, principalmente em rios de
regiões montanhosas. Por essa razão, são utilizadas características morfológicas,
sedimentológicas e botânicas para identificar o nível de margens plenas, tornando
ambígua a definição deste nível. Em razão desta diversidade de referências, Williams
(1978), num trabalho de revisão bibliográfica, elencou 11 critérios utilizados pelos
pesquisadores: 1) A superfície do fundo de vale, 2) Nível da planície de inundação ativa,
3) Nível do patamar inferior, 4) Nível do patamar intermediário, 5) Nível do patamar
superior, 6) Nível médio das partes mais altas nas barras de canal, 7) Variação da
vegetação, 8) Nível do limite superior de depósitos arenosos, 9) Nível com a relação
mínima da razão largura/profundidade, 10) Nível correspondente ao primeiro máximo
no índice de Riley (bench index, BI) e 11) Nível correspondente ao brusco aumento da
relação área da seção transversal e largura do canal. Além dos critérios elencados por
Williams (1978), outras referências foram utilizadas como níveis de acumulação de
detritos lenhosos (WOHL e WILCOX, 2005), concentração de invertebrados em
depósitos rudáceos marginais (RADECKI-PAWLIK e SKALSKI, 2008) e níveis de
escavação nas margens (BLANTON et al., 2010).
Quanto ao tempo de recorrência da vazão de margens, Wolman e Leopold
(1957), Dury (1961), Woodyer (1968), Castro e Jackson (2001), Ahilan et al. (2013)
entre outros, estimaram que esta vazão tem recorrência de 1 a 2 anos. Pickup e Warner
(1976) observaram que pode variar de 4 a 10 anos e, Williams (1978) determinou que o
tempo de recorrência variou de 1,03 a 5,0 anos em 75% das estações. Comparando os
resultados de inúmeros trabalhos, Leopold (1994) concluiu que a maior parte do período
de retorno da vazão Qmp varia de 1,0 a 2,5 anos e poder ser influenciado pelo tamanho
da bacia (PETIT e PAUQUET, 1997), pelas características geológicas (HARVEY,
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1969), por fatores climáticos e fisiográficos (CASTRO e JACKSON, 2001) e pela
localização da estação fluviométrica dentro da bacia, pois maiores tempos de retorno são
observados nos trechos médio e superior das bacias (RICHARDS, 1982)
O objetivo deste trabalho é estimar a vazão de margens plenas e o seu tempo de
retorno em estações fluviométricas localizadas nas regiões Oeste e Sudoeste do estado
do Paraná (Figura 1).

Figura 1: O polígono demarca a área de estudo nas regiões Oeste e Sudoeste do estado do Paraná.

2

Materiais e Métodos

2.1 Área de estudo
Na área de estudo afloram rochas basálticas cretáceas formadas por espessas sequências
de derrames agrupadas no Grupo Serra Geral (MINEROPAR, 2013). Em termos
geomorfológicos, a área em apreço forma parte do planalto arenítico-basáltico
denominado por Maack (1968) de Terceiro Planalto Paranaense ou Planalto de
Guarapuava. A altitude do Terceiro Planalto varia de 225 m no extremo Oeste a 1300
no seu limite Leste com o Segundo Planalto no centro do estado (SANTOS et al., 2006).
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O clima na área de estudo é subtropical úmido - mesotérmico (tipo Cfa na classificação
de Köeppen) (IAPAR, 2000). Na área de estudo, a precipitação média anual aumenta da
região Oeste para a região Sudoeste (1700 a 2000 mm) (SILVA et al., 2009).
2.2 Definição da cota do nível de margens plenas neste trabalho
Para identificar o nível de margens plenas na definição de Wolman e Leopold
(1957), é necessária a identificação da planície aluvial. Em muitos casos, como em rios
com talvegue entalhado ou vales íngremes e confinados de terrenos declivosos, a
planície aluvial é pouco desenvolvida ou inexiste. Por essa razão, é primordial analisar
a lista de critérios apresentada por Williams (1978) para definir qual pode ser adotado.
No planalto basáltico paranaense, a maior parte da rede de drenagem encontrase encaixada no fundo de vale, com planície aluvial estreita ou inexistente. Por essa
razão, foi adotado a cota média dos diques marginais (oitavo critério elencado por
WILLIAMS, 1978) para definir o nível margens plenas nas estações fluviométricas,
seguindo a mesma decisão de Fernandez (2010). Este critério foi adotado por ser uma
feição facilmente reconhecível na área em estudo. A figura 2 ilustra a identificação de
depósitos arenosos marginais em duas estações fluviométricas.

Figura 2: As setas indicam os depósitos arenosos marginais adotados como referência na definição do
nível de margens plenas nas estações Palmeirinha (A) e São Sebastião (B).
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2.3 Coleta e análise de dados
A vazão de margens plenas foi estimada em 16 estações fluviométricas
localizadas nas bacias dos rios Piquiri, Paraná III e Baixo Iguaçu (Figura 3 e Tabela 1).
A cota de margens plenas foi definida com base em depósitos arenosos marginais
identificados em torno das estações. A cota média desta feição foi obtida mediante
levantamento topográfico convencional (HARRELSON et al. 1994) e é baseada no zero
da escala do conjunto de réguas fluviométricas. A vazão Qmp correspondente ao nível
identificado foi obtida por meio da equação de curva-chave construída para cada estação
(Ver tabela 2) a partir dos valores da cota máxima anual e a respectiva vazão, fornecidos
pela Agencia Nacional de Águas (ANA) no sitio http://hidroweb.ana.gov.br.

Figura 3. Localização das estações fluviométricas nas bacias dos rios Piquiri, Paraná III e Iguaçu (Fonte:
Instituto das Águas do Paraná).

A análise de freqüência de cheias objetiva calcular a vazão correspondente para
um determinado intervalo de recorrência a partir da uma série de vazões anuais máximas.
As distribuições de probabilidade mais usadas em análise de frequência de cheias são:
Normal, Log Normal, Pearson Tipo 2, Log Pearson Tipo III, Gumbel, Gamma
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generalizada entre outras (BOBÉE et al., 1993). Neste trabalho foi adotada a distribuição
Log-Pearson III, pela sua ampla utilização em análise de frequência de cheias. Os
intervalos de retorno das vazões nesta distribuição são calculados digitando os dados de
cheias anuais de cada estação numa planilha eletrônica (NRCS, 2018) fornecendo como
resultado uma tabela com os valores da vazão estimada para diversos intervalos de
recorrência, os limites de confiança (95%) e um gráfico Intervalo de recorrência versus
Vazão.
Tabela 1: Dados das estações fluviométricas selecionadas nas bacias dos rios Piquiri, Iguaçu e Paraná III.
(Fonte: Instituto das Águas do Paraná).
No

Nome e código da estação

Coordenadas
Geográficas

Rio

Município

1

Formosa/
64820000
Novo Porto II/
64799500
Ponte do Piquiri/
64795000
Foz do Cantu/
64776100
Balsa do Cantu/
64775000
Leôncio Primo/
64773000
Porto Guarani/
64771500
Guampará/
64764000
São Francisco Verd.
64875500
São Francisco Falso/
64892500
São Sebastião/
65979000
Muniz/
65990550
ETA Francisco Beltrão/
65950200
Balsa do Santana/
65955000
Águas do Verê/
65960000
Porto Palmeirinha/
65927000

24º 13’ 40” S
53º 20’ 05’ W
24º 22’ 41” S
53º 09’ 45” W
24º 33’ 31” S
53º 07’ 45”W
24º 45’ 07” S
52º 52’ 36” W
24º 44’ 55” S
52º 42’ 10” W
24º 43’ 37“ S
52º 18’ 34” W
24º 51’58” S
52º 45’ 46” W
24º 58’ 59”S
52º 16’ 59”W
24º 44’ 36”S
54º 05’ 48”W.
24º 57’ 36”S
54º 10’ 30”W
25º 27’ 37” S
53º 31’ 43” W
25º 44’ 83” S
53º 50’ 49” W
24º 04’ 54”S
53º 04’ 28”W
25º 54’ 54” S
52º 50’ 59” W
25º 46’ 37” S
52º 55’ 58” W
26º 01’ 46” S
52º 37’ 42” W

Piquiri

Alto Piquiri

Área da bacia à
montante da
estação (km2)
17.400

Piquiri

Nova Aurora

12.100

Piquiri

Corbélia

11.200

Piquiri

Campina da
Lagoa
Altamira do
Paraná
Palmital

7.650

4.160

Piquiri

Altamira do
Paraná
Palmital

S. Francisco
Verdadeiro
S. Francisco
Falso
Andrada

Marechal C.
Rondon
Diamante do
Oeste
Santa Lúcia

1.406

Santo
Antônio
Marrecas

Planalto

969
336

Chopim

Francisco
Beltrão
Itapejara
d’Oeste
Verê

Chopim

Coronel Vivida

3.390

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Cantu
Cantu
Piquiri

Santana

2.520
757

1.690

568
1.310

1.720
6.690
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3

Resultados e Discussão
A tabela 2 sumaria os resultados obtidos nesta pesquisa, consistentes nas curvas-

chave e os respectivos coeficientes de determinação (R2), os valores da cota (Cmp) e da
vazão de margens plenas (Qmp) além dos tempos de recorrência desta vazão (Tmp).

Tabela 2: Equações de curvas-chave para as estações fluviométricas, onde C= nível do rio (cm) e Q=vazão
(m3/s). Cmp=cota do nível de margens plenas (cm) tendo como referência o zero das réguas das estações,
Qmp=vazão de margens plenas (m3/s), T=tempo de recorrência da vazão de margens plenas (anos).
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Estação e período
analisado
Formosa
1968-2015
Novo Porto 2
1979-2015
Ponte do Piquiri
1973-2015
Foz do Cantu
1988-2015
Balsa do Cantu
1969-2015
Leôncio Primo
1980-2015
Porto Guarani
1978-2015
Guampará
1986-2015
São Franc. Verd.
1990-2001
São Francisco Falso
1990-2008
São Sebastião
1978-2015
Muniz
1987-2015
ETA Francisco
Beltrão - 2003-2015
Águas do Verê
1958-2015
Balsa do Santana
1958-2001
Porto Palmeirinha
1956-2015

Média

Curva-chave e
valor de R2
Q=0,0037.C2+1,8412.C-246,78
R2= 0,996
Q=0,0012.C2+6,2654.C-1542,2
R2=0,993
Q=0,0015.C2+4,1731.C-510,86
R2=0,999
Q=0,0073.C2-0,3396.C+79,699
R2=0,998
Q=0,0015.C2+0,9249.C-238,75
R2=0,994
Q=0,0004.C2+1,0739.C-205,46
R2=0,997
Q=0,0011.C2+1,2243.C-227,62
R2=0,998
Q=-0,0001.C2+2,1931.C-648,77
R2=0,997
Q= 0,006.C2+5,4197.C-790,17
R2=0,975
Q=0,0001.C2+0,346.C-6,4903
R2=0,999
Q=0,0006.C2+0,2526.C-6,2746
R2=0,999
Q=0,0007.C2+0,1206.C-19,765
R2=0,999
Q=0,0006C2-0,1475.C+25,68
R2=0,999
Q=0,0085.C2+2,8422.C-369,28
R2=0,998
Q=0,0031.C2+1,1216.C-104,2
R2=0,998
Q=0,0002.C2+2,6149.C-182,24
R2= 0,999

Cmp
(cm)
645

Qmp
(m3/s)
2480

Tmp
(ano)
1,30

564

2373,2

1,15

500

1950,7

1,20

489

1659,3

1,10

645

574,6

1,15

450

358,8

1,20

631

1018,9

1,30

476

372,5

1,20

175

342

1,25

369

134,8

1,05

704

365,2

1,70

380

127,1

1,20

442

77,7

1,15

272

1394

1,80

318

430,2

1,80

322

680,5

1,75
1,33
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A figura 4 mostra a relação entre área da bacia à montante das estações e o tempo
de recorrência da vazão Qmp, denotando uma correlação positiva entre as variáveis.
Este comportamento, de acordo da Petts e Foster (1985, apud AHILAN et al., 2013) é
talvez compreensível, dado que a duração da inundação de uma determinada frequência
também aumenta em direção à jusante. Nos trechos inferiores, os picos das cheias são
atenuados pela diminuição do gradiente do canal.

Figura 4: Relações entre a área da bacia à montante das estações fluviométricas e o intervalo de recorrência
das vazões de margens plenas.

Numa análise preliminar, é possível aglutinar as estações nos grupos A e B (Figura
4), sendo que o primeiro congrega estações situadas nas bacias dos rios Piquiri e Paraná
III, enquanto que o grupo B reúne as estações localizadas no Baixo Iguaçu (rios
Andrada, Santo Antônio e Chopim). Em linhas gerais, nas estações do grupo A os
tempos de recorrência da Qmp são menores do que o das estações do grupo B. Este
último grupo apresenta um coeficiente de determinação razoavelmente elevado
(R2=0,67) em comparação com o grupo A (R2=0,20).
As características climáticas, altimétricas e de uso da terra poderiam explicar, numa
primeira aproximação, a variação do tempo de recorrência da Qmp nos dois grupos. Nas
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estações do grupo A (Estações 1 ao 10), as classes de solos predominantes são os
Neossolos

Litólicos+Neossolos

Regolítico

e

Nitossolos+Neossolos

Litólicos

(EMBRAPA, 2012). A vegetação original tem sido removida quase na sua totalidade,
restando poucas manchas de araucária e floresta estacional semidecidual (floresta
pluvial). A altitude varia de 300 a 1200 m (IPARDES, 2018) e a pluviosidade anual
varia 1700 a 1900 mm (SILVA et al., 2009). Nas estações do Grupo B (Estações 11 ao
16) as classes de solos dominantes são Neossolos Litólicos+Neossolos Regolíticos e
Cambissolos+Nitossolos (EMBRAPA, 2012). A vegetação original na cabeceira do rio
Chopim consistente em estepe gramíneo lenhosa (campos naturais) e floresta ombrófila
mista (floresta de araucária) ainda está preservada em grande parte (SOS MATA
ATLÂNTICA, 2018) A altitude varia de 700 a 1300 m (IPARDES 2018) e pluviosidade
anual varia de 1900 a 2000 mm (SILVA et al., 2009).
Embora não existam diferenças significativas entre os dois grupos no tocante as
classes de solos e pluviosidade anual, há uma divergência na amplitude altimétrica das
bacias e a vegetação original remanescente. A maior amplitude altimétrica nos rios e a
remoção indiscriminada da floresta original na área do grupo A, permitiria o escoamento
mais rápido da vazão, diminuindo o pico das descargas. Por outro lado, no grupo B, a
vegetação original pouco alterada na bacia do rio Chopim manteria em boas condições
a capacidade de infiltração dos solos, diminuindo o escoamento superficial. Nesse
sentido, Clark (1987) demonstrou que a vazão Qmp diminui em bacias quando a
vegetação original é preservada.
4 Considerações Finais
O artigo apresenta a vazão de margens plenas (Qmp) e os respectivos tempos de
recorrências estimados pela distribuição Log-Pearson III em 16 estações fluviométricas
distribuídas nas regiões Oeste e Sudoeste do estado do Paraná. Ambas as regiões
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constituem

uma

região

homogênea

definida

pelas

condições

geológicas,

geomorfológicas e climáticas. As vazões Qmp foram estimadas em estações
fluviométricas com áreas de drenagem que variam de 336 a 17.400 km2. O tempo de
retorno máximo e mínimo de Qmp é igual a 1,05 e 1,80 ano respectivamente com valor
médio de 1,33 ano. Tanto os valores extremos como o valor médio estão inseridos na
faixa de 1 a 2 anos proposta pela maioria dos pesquisadores. A pouca amplitude do
intervalo de recorrência das vazões Qmp, sugere que os depósitos arenosos de dique
marginal é um critério seguro para identificar o nível de margens plenas nos rios do
planalto basáltico da bacia do Paraná.
Estudos futuros poderão detalhar as principais informações delineadas neste
trabalho, consistente nos fatores que controlam o tempo de recorrência da vazão Qmp
(relevo e vegetação original) e a tendência do aumento desta vazão da região Oeste em
direção ao Sudoeste do estado.
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