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O REGIME HIDROLÓGICO NA BACIA DO RIO PARANAPANEMA: 

variabilidade interanual e espacial  

Paulo Cesar Rocha1 & Alex Paulo de Araújo2 

RESUMO --- Este trabalho tem como objetivo a análise espaço-temporal do regime hidrológico 
interanual dos principais rios na bacia do Paranapanema e avaliar as variações da produção hídrica 
da bacia nos períodos identificados em diferentes trechos, contrapondo os dados com as 
características do meio físico. Para tanto, foram levantados os dados fluviométricos das estações 
com longa série de dados e avaliados estatisticamente, com o intuito de preencher falhas, identificar 
os períodos hidrológicos e analisar a variabilidade espacial e sazonal dos fluxos. Os resultados 
mostraram que houve alterações no regime dos fluxos nos rios da bacia hidrográfica, especialmente 
a partir da década de 1970, caracterizando períodos hidrológicos distintos pela sua variabilidade e 
magnitudes. A vazão específica identificada nas sub-bacias evidenciou uma nítida diminuição para 
as áreas mais baixas e planas da bacia, contudo a comparação entre os períodos hidrológicos 
identificados apontou para aumentos maiores nos valores para as áreas a jusante, onde o relevo é 
mais plano e os índices pluviométricos são menores. 

ABSTRACT --- This paper intent to show the space-timing analysis of the hydrologic regimen of 
the main rivers in the Paranapanema watershed and to evaluate the variations of the water 
production into different stretches and the periods identified, opposing down the characteristics of 
the physical environment. For this, were raised the flow water data of the gauge stations with long 
data series and evaluated from statistical analysis with intention to fill imperfections, to identify the 
water flow periods and to analyze its space and timing variability. The results had shown that it had 
alterations in the flow regimen of the rivers in the watershed basin, especially from the decade of 
1970, characterizing distinct water flow periods for its variability and magnitudes. The identified 
specific outflow in the sub-basins evidenced a clear flow reduction for the plain areas lowest and of 
the basin, however the comparison between the identified flow regimen periods pointed 
downstream with respect to bigger increases in the values, where the relief is plainer and the rain 
indices are lesser. 
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INTRODUÇÃO 

A diversificação dos usos (múltiplos) da água com o desenvolvimento econômico e social 

produziu inúmeras pressões sobre o ciclo hidrológico e sobre as reservas de águas superficiais e 

subterrâneas, ocasionando uma multiplicidade de impactos de diversas magnitudes, que exigem 

diferentes tipos de avaliações, tanto qualitativas como quantitativas, atreladas a um monitoramento 

em longo prazo Tundisi (2005).  

Assim, as crescentes demandas por água para diversos fins pela sociedade constituem um 

desafio para o planejamento de recursos hídricos, seja no aspecto de sua disponibilidade, seja pela 

qualidade da água, para satisfazer as necessidades humanas. Aliam-se ainda, outra característica 

inerente aos sistemas fluviais, que é a sua grande variabilidade temporal e espacial, que impõe 

limites na disponibilidade hídrica e na manutenção da diversidade ecológica. 

Para Guerra e Cunha (2000) a bacia de hidrográfica é uma unidade integradora que permite a 

análise das dinâmicas e interações entre as variáveis ambientais e sociais que constitui a paisagem. 

Torna-se possível entender os processos nela desenvolvidos e suas alterações, permitindo ações de 

planejamento frente aos desequilíbrios antrópicos como, por exemplo, a regulação de fluxo ou 

alterações na cobertura da terra, que desencadeiam processos fluviais que se expressam em 

diferentes trechos e podem ser observados no regime hidrológico dos rios. 

O estudo do regime hidrológico dos rios com enfoque no entendimento das intensidades das 

alterações no seu regime de fluxo é um assunto que vem sendo estudado recentemente. Nos 

trabalhos de Richter et al. (1997); Poff et al. (1997); Rocha et al. (2003); Rocha (2010) é utilizada 

metodologia que possibilita um entendimento mais completo da variabilidade hidrológica fluvial, 

baseada na aplicação de índices de alteração hidrológica (IAH), focando a identificação alterações 

em diferentes estados quantitativos e qualitativos do regime de fluxo do rio, provocadas por ações 

antrópicas ou naturais. 

No contexto da área de estudo, o rio Paranapanema constitui um dos principais afluentes da 

margem esquerda do alto curso do rio Paraná, sendo este considerado um rio federal por fazer 

divisa e drenar uma área entre dois Estados (São Paulo e Paraná). A sistematização de informações 

hidrológicas deste rio compõe um importante instrumento para avaliação de sua dinâmica sob um 

prisma da integração. 

Sua bacia hidrográfica destaca-se pelo potencial hidráulico e pela diversos usos agrícolas 

existentes na bacia em decorrência da diversidade características ambientais e arranjos produtivos, 

com destaque para pastagens, culturas permanentes e anuais como o a cana de açúcar. Com intuito 

considerar todas estas variáveis integradoras da bacia do rio Paranapanema e refletir sobre seu 
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relacionamento com regime dos rios ao longo do tempo. Pretende-se que este estudo contribua para 

subsidiar as decisões para bacia em questão. 

Considerando as diferentes formas de apropriação das vertentes e dos recursos hídricos, o 

comportamento hidrológico fluvial e as recentes ações públicas voltadas à conservação dos recursos 

hídricos, tendo como recorte espacial as bacias hidrográficas, este trabalho busca contribuir para um 

entendimento espaço-temporal dos regimes hidrológicos nos rios da bacia hidrográfica do rio 

Paranapanema, a fim de subsidiar propostas e ações de planejamento, tomada de decisões e 

gerenciamento na sua bacia hidrográfica, assim como contribuir para os conhecimentos da 

sustentabilidade hídrica dos rios. 

Este trabalho tem como objetivo a análise espaço-temporal do regime hidrológico interanual 

dos principais rios na bacia do Paranapanema, avaliar as variações da produção hídrica da bacia nos 

períodos identificados nos diferentes trechos da bacia e indicar o relacionamento da vazão com as 

variáveis hidrológicas de sua bacia hidrográfica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa dos postos fluviométricos foi realizada por meio do Inventário das estações 

fluviométricas disponibilizada pela Agência Nacional de Águas no site www.ana.gov.br e em ANA 

(2006). Foram identificadas as estações fluviométricas com série histórica longa, em funcionamento 

e/ou que tiveram longa série de dados. Os dados foram acessados ou solicitados junto à Agência 

Nacional de Águas, junto ao Departamento Estadual de Águas de São Paulo/SIGRH, ao órgão 

paranaense Instituto das Águas do Paraná / Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA e pela empresa concessionária de operação das 

hidroelétricas no rio Paranapanema a companhia Duke Energy (figura 1). 

Concomitantes ao levantamento dos dados hidrológicos foram processados os mapeamentos 

do meio físico, e neste trabalho estão apresentadas as características de geologia, geomorfologia e 

também as características climáticas da bacia. Os dados hidrológicos existentes nestas estações 

foram acessados no formato Access , txt e xls (Excel ) sendo organizados um novo banco de dados 

(planilhas). Nesta etapa de consulta, organização e tratamento dos dados utilizaram-se também os 

programas de Sistemas de Informações Hidrológicas (HIDRO/ANA) versão 1.0.8 disponível pela 

Agência Nacional de Águas e do Sistema Computacional para Análises Hidrológicas 

(SIsCAH/UFV). 

Realizou-se um pré-processamento dos dados para identificar possíveis erros, falhas e falta de 

dados dos postos. A sobreposição de cotagramas ou fluviogramas diários para sua comparação e 

análise permitiu uma visualização rápida destes ruídos nos dados. De acordo Moreira (1996) esta 

importante etapa, avalia a qualidade das séries e sua confiabilidade, sendo que a avaliação dos 
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postos em conjunto com toda a bacia permite o entendimento da homogeneidade do regime fluvial 

dos rios. Na etapa seguinte foi realizado um preenchimento de falhas mensais e extensão dos dados 

hidrológicos no âmbito anual. O principal critério para este procedimento foi à escolha de estações 

próximas na mesma bacia hidrográfica, tendo características semelhantes ao meio físico, como uma 

mesma região climática e topográfica. 

 

 

Figura 1. Espacialização dos postos fluviométricos na bacia do rio Paranapanema/Santo Anastácio. 

 

Finalizado o preenchimento das séries, foi aplicado um teste de consistência dos dados (Dupla 

Massa), procurando avaliar e identificar possíveis anomalias entre os postos dentro na mesma bacia 

hidrográfica conforme Tucci (2002). 

Para a identificação dos períodos hidrológicos a sua variabilidade, destaca-se primeiramente a 

elaboração e a interpretação dos gráficos fluviométricos das vazões ao longo do tempo e 

identificação de possíveis períodos hidrológicos. Além da inspeção visual do comportamento 

temporal das séries hidrológicas, estudos sobre regimes da bacia do Prata, indicam alterações nos na 

variabilidade de vazões na década de 70, conforme apontado por Rocha (2002, 2010), Silva e 

Guetter (2003) no alto curso do rio Paraná, assim como no alto Paraguai no trabalho de Clarke et al. 

(2003).  
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Para confirmar, por meio de um parâmetro estatístico, os períodos hidrológicos identificados, 

aplicaram-se testes paramétricos3 e não paramétricos4 de sorte a avaliar os dados de acordo com a 

sua distribuição normal5 e não normal. De início, o conjunto de dados foi separado em duas 

amostras, tendo como referência o ano de 1970 para as estações com série longa.  

Com as amostras separadas (períodos), primeiramente foi aplicado um teste de normalidade6 

para verificar se a variável aleatória dos dados tem uma distribuição normal gaussiana. O parâmetro 

avaliado para constatar a normalidade foi a observação da distribuição dos pontos em torno da reta e 

valor do p-valor. Caso o p-valor for maior que 0,05, os dados podem ser considerados uma 

distribuição normal. 

Realizado o teste de normalidade, foi aplicado o teste paramétrico t-Student (t pareado) para 

as amostras que possuem uma distribuição normal gaussiana e o teste não paramétrico Teste dos 

Sinais para as séries com comportamento entre os períodos de livre distribuição (não normal).  

No teste estatístico t-Student, a regra de decisão para rejeitar a igualdade das hipóteses (H0) foi 

a avaliação dos resultados com nível confiança, representada pela probabilidade de 0,05.  O 

resultado do teste estatístico é verificado pelo parâmetro do p valor (p-value) e valor do t calculado 

Montgomery e Runger (2003). 

Para o Teste de Sinais, o parâmetro avaliado resultante foi o valor do p-valor. Adotando-se 

um intervalo de confiança de 95%, foi observado o resultado do p-valor calculado, sendo este 

menor que 0,05, aponta para rejeitar a igualdade das hipóteses (H0), isto é, existe diferença 

significativa entre os períodos analisados, ou seja, a vazão no segundo período (pós 1970) é maior 

do que no período anterior. 

Para caracterizar o potencial hídrico da bacia foi calculada a vazão específica (1), que é a 

relação entre a vazão (média) e a área de drenagem de cada posto da bacia, ou seja, 

A

Qlm
q =            (1) 

Os valores da vazão específica (q) são expressos em L/s/Km². Qlm (é a vazão média de longo 

período em m³/s; A é a área da bacia Km² (TUCCI, 2002). 

Somado o cálculo da vazão específica para os postos existentes, foram relacionados os valores 

de vazão e dos respectivos períodos com a área de drenagem dos postos fluviométricos, a fim de 

obter uma equação de regressão de potência de validação regional, para estimar as vazões de longo 

                                                
3 A estatística paramétrica baseia-se em parâmetros que tenham uma distribuição conhecida (normal); os valores calculados nesse tipo de teste 
constituem a média, desvios-padrão, variância, sendo uma estatística adequada para amostras com maiores de 30 valores.  
4
 A estatística não paramétrica é adequada para amostras pequenas, nas quais os dados não têm uma distribuição conhecida.  

5 A distribuição normal é descrita para explicar o comportamento de diversos dados naturais. O gráfico da função da distribuição normal é em 
formato de sino, normalmente simétrico em relação ao valor central (média). A forma de sino indica a probabilidade de os valores estarem mais 
próximos da média do que dos valores extremos mínimos e máximos. 
6
 O método utilizado para testar a normalidade foi Kolmogorov-Smirnov, que consiste num método mais adequado e desenvolvido para análise de 

dados de fenômenos naturais, dentre outros existentes nas rotinas do programa estatístico Minitab.  
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período e as vazões específicas para os pontos com dados faltantes. As equações obtidas 

demonstraram uma alta confiabilidade entre os dados de vazões correlacionados a área de 

drenagem, de acordo com valor do R² (tabela 1). 

Tabela 1. Equações do relacionamento vazão (Q) área de drenagem (Ad) na bacia do rio 
Paranapanema 

Períodos  Equação R² 
Série completa Qm = 0,016Ad0,980 0,978 
Período anterior a 1970 Qm = 0,014Ad0,972 0,979 
Período pós 1970 Qm = 0,016Ad0,994 0,979 

Por fim, os dados de vazão específica foram espacializados na bacia de acordo com os 

períodos hidrológicos identificados. 

ÁREA DE ESTUDOS: Caracterização 

A área de estudos compreende as unidades hidrográficas paranaenses e paulistas da bacia 

hidrográfica do rio Paranapanema. A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do 

Pontal do Paranapanema inclui a bacia do rio Santo Anastácio e outros tributários que drenam 

diretamente para o rio Paraná, totalizando uma área aproximadamente de 105.921 km², tendo uma 

população total de 4.625.552 habitantes (Figura 2). 

A bacia do rio Paranapanema no território paulista, compreende hidrograficamente, um 

conjunto de unidades e sub-bacias na margem direita do rio Paranapanema. A área abrange três 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) e respectivos comitês atuantes do 

Estado de São Paulo: Alto Paranapanema (UGRHI-14), Médio Paranapanema (UGRHI-17), e 

Pontal do Paranapanema (UGRHI-22). Na margem esquerda do rio Paranapanema existe quatro 

unidades hidrográficas do Estado do Paraná: Unidade Hidrográfica do Itararé, Cinzas, 

Paranapanema 1 e 2, a Unidade Hidrográfica do Tibagi e a Unidade Hidrográfica do Pirapó, do 

Paranapanema 3 e 4, neste as unidades estão se consolidando os seguintes comitês de bacia: Norte 

Pioneiro, Tibagi  e Piraponema respectivamente.  

Em virtude da sua posição geográfica, a bacia do rio Paranapanema se desenvolve em 

diversos ambientes, climáticos, geológicos e geomorfológicos.  

A geologia regional da bacia do rio Paranapanema, é composta por um conjunto diversificado 

de rochas, variando litologicamente de sedimentos recentes à sequências Paleozóicas. Na porção E 

(leste) localizada nas nascentes do rio Paranapanema e Itapetininga estendendo para porção sul da 

cabeceira do rio Tibagi, pode-se identificar rochas do Pré-Cambriano que integram o Escudo 

Cristalino da Plataforma Sul-Americana, com destaque para sedimentos Epimetamórficos do Grupo 

Açungui.  Além das unidades litoestratigráficas do Planalto Atlântico, a maior parte das unidades 

situa-se na bacia sedimentar do Paraná, que tem sua origem desde o Devoniano Inferior. Destacam-

se os afloramentos dos derrames basálticos (Serra Geral) e as rochas areníticas IPT (1981). 
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O clima na bacia é caracterizado por ser transicional, em virtude dos diferentes sistemas 

atmosféricos atuantes e pela sua posição latitudinal. No alto curso do rio Paranapanema encontra-se 

faixas de um Clima Subtropical Úmido e a face ocidental de clima Tropical de Altitude, a região é 

também controlada por massas tropicais e polares. No médio e baixo curso predominam os climas 

tropicais alternadamente secos e úmidos Monteiro (1973). Na porção sul da bacia na margem 

paranaense, o clima apresenta-se um influência maior dos sistemas polares, ocasionado verões mais 

com temperaturas amenas e pluviosidade bem distribuída o ano todo, característico de clima 

mesotérmico Nimer (1989); BRASIL (1988). 

 

Figura 2 - Mapa de localização e compartimentação da gestão dos recursos hídricos da bacia do rio 

Paranapanema / Santo Anastácio. 

Grande parte da bacia do rio Paranapanema está inserida na Bacia Sedimentar do Paraná, 

englobando áreas unidades geomorfológicas como a Depressão Paranapanema, Planaltos Residuais 

e o Planalto Ocidental Paulista na margem paulista. Já na margem paranaense o Segundo e Terceiro 

Planalto Paranaense. 

De acordo com o mapa hipsométrico (Figura 3) a variação altimétrica presente na bacia do rio 

Paranapanema de sua foz até os divisores das cabeceiras de drenagem tem 1126 m com a menor 

cota 230 na confluência do rio Paranapanema com rio Paraná. As maiores cotas altimétricas situam-

se as áreas de cabeceira do rio Paranapanema, englobando as áreas do drenadas pelo planalto 

atlântico e os relevos da borda dos planaltos. Em direção a jusante dos principais rios, podem 
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ocorrer áreas com planície de inundação resultados das ações dos agentes geomórfícos fluviais, 

nestes trechos as variações altimétricas estão entre 230 a 600 metros. 

 

Figura 3 - Mapa hipsométrico da Bacia Hidrográfica do rio Paranapanema/Santo Anastácio. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento das magnitudes interanuais de vazões do rio Paranapanema, está 

representado na tabela 2 e figura 4. As vazões anuais do rio Paranapanema acompanharam a 

dinâmica de sua bacia, com o aumento dos débitos médios após a década de 1970, sendo que esta 

alteração é percebida com sinais a partir de 1957, com aumento da variabilidade dos débitos anuais 

em alguns postos. 

Observa-se também que a variabilidade das vazões tem menores valores no período pós a 

década de 70. Este comportamento pode estar associado ainda ao controle de fluxo efetuado pelas 

barragens existentes no rio Paranapanema. Alguns trabalhos na bacia do Paraná também atestam 

esta hipótese Rocha et al. (2003); Rocha (2010). 

Os resultados dos testes estatísticos (t-student e teste de sinais) aplicados neste estudo 

confirmaram a hipótese alternativa, que há sinais significativos de diferenças de vazões entre os 

períodos analisados, sendo que o período pós 1970 para postos com série longa demonstram uma 

aumento dos débitos médios anuais (Tabela 3). 
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Tabela 2. Estatística descritiva de postos fluviométricos do rio Paranapanema. 

Posto hidrológico 

Campina 
do 
Monte 
Alegre 

Jurumirim 
Jusante 

Piraju 
Jusante 

Chavantes 
Jusante 

UHE 
Capivara 

UHE 
Taquaruçu 
- 
Barragem 

UHE 
Rosana - 
Barragem 

Q média 1938 a 
2008 82,4 211,9 217,1 337,8 1041,5 1109,5 1190,2 
média 1938 a 
1970 76,9 176,1 180,8 276,4 851,3 902,7 976,2 
Q média pós 
1970  87,2 243,0 248,6 391,1 1206,6 1289,1 1376,1 
CV (%) 1938 a 
2008 27 27 27 29 24 25 24 
CV (%) 1938 a 
1970 30 35 35 37 33 34 33 
CV (%) pós 1970 30 33 32 34 30 31 30 
q 1938 a 2008 
(l/s/km²) 14,2 11,8 11,8 12,2 12,3 12,5 11,8 
q 1938 a 1970 
(l/s/km²) 13,3 9,8 9,8 10,0 10,1 10,2 9,7 
q pós 1970 
(l/s/km²) 15,1 13,6 13,5 14,1 14,2 14,5 13,7 

 

 
Figura 4. Comportamento hidrológico do rio Paranapanema. A, estação fluviométricas de 

Jurumirim (64215050); B, estação fluviométricas de Rosana (64571080), nos trechos a montante e 
jusante respectivamente. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10

Tabela 3. Resultados dos testes t e Sinais para avaliação dos períodos de vazões: H0: µ1 = µ2, sendo µ1 antes de 1970 e µ2 depois de 1970. 

Teste de normalidade (p valor) Teste T pareado/Teste de Sinais Rio/período Código/ANA Nome do Posto 
Período I Período II T calculado p valor 

H0  

64328000 São Pedro do Turvo I 6D-008 0,174 0,150 3,6700 0,000 rejeita 

64320000 Santa Cruz do Rio Pardo 6D-001 0,150 0,142 3,65 0,000 rejeita 

R
io

 P
ar

do
 

(1
93

1-
20

03
) 

72
 a

no
s 

64323000 Santa Cruz do rio Pardo 0,125 0,100 3,42 0,001 rejeita 
64390000 Porto Santa Terezina  0,040 0,150  0,000 rejeita 

64382000 Fazenda Casa Branca  0,078 0,150 5,78 0,000 rejeita 

R
io

 L
ar

an
jin

ha
 

(1
93

1-
20

08
) 

78
 a

no
s 

64380000 
Usina Figueira 0,080 0,150 5,78 0,000 rejeita 

64507000 Jataizinho 0,150 0,145 5,36 0,000 rejeita 
64501000 Porto Londrina 0,150 0,150 5,41 0,000 rejeita 
64444000 Uvaia 0,150 0,150 3,64 0,000 rejeita 
64440000 Santa Cruz   0,150 0,150 3,66 0,000 rejeita 
64442800 Lajeado 0,150 0,150 3,68 0,000 rejeita 

B
ac

ia
 d

o 
ri

o 
T

ib
ag

i  
   

(1
93

2-
20

06
) 

74
 a

no
s 

64508500 Ponte Preta 0,0280 0,150 - 0,000 rejeita 
64550000 Jardim Vila Silva  0,150 0,0100 - 0,000 rejeita 

R
io

 
Pi

ra
pó

 
(1

96
4-

20
07

) 
43

 
an

os
 

64560000 
Itaguajé  0,150 0,0100 - 0,000 rejeita 

64095000 
Taquarivai 5E-001 0,150 0,0100 - 0,000 rejeita 

64120100 
Buri 5E-008 0,150 0,0230 - 0,000 rejeita 

A
fl

ue
nt

e 
do

 A
lto

 
Pa

ra
na

pa
ne

m
a 

- 
ri

o 
A

pi
ái

 G
ua

çu
/M

ir
im

 
(1

93
4-

20
00

) 
66

 a
no

s 

64113000 
Ponte Marcolino Nunes 5E-011 0,150 0,0490 - 0,000 rejeita 

64082000 Campina do Monte Alegre 0,0670 0,150 2,38 0,012 rejeita 
64215050 Jurumirim Jusante 0,150 0,150 4,45 0,000 rejeita 
64220050 Piraju Jusante 0,150 0,150 4,6 0,000 rejeita 
64270050 Chavantes Jusante 0,150 0,150 4,65 0,000 rejeita 
64516080 UHE Capivara 0,145 0,091 5,68 0,000 rejeita 

R
io

 P
ar

an
ap

an
em

a 
(1

93
8-

20
08

) 
 

70
 a

no
s 

64571080 UHE Rosana - Barragem 0,145 0,0670 5,58 0,000 rejeita 
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A figura 5 apresenta a distribuição espacial da variação das vazões específicas e o 

comparativo entre os períodos hidrológicos avaliados. No Brasil a vazão específica varia de menos 

de 2 l/s/km², nas bacias da região semi-árida a valores da ordem de 40 l/s/km², na região amazônica, 

sendo a média nacional igual a 21 l/s/km² BRASIL (2009). 

 

 

Figura 5 – Distribuição das vazões específicas na bacia do Paranapanema antes (A) e após (B) a 

década de 1970. 
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Na bacia em questão a vazões específicas de longo período varia de 7 l/s/km² chegando a até 

mais de 20 l/s/km². Normalmente as vazões específicas diminuem para jusante conforme 

apresentado nos mapas da figura 5. Porém, verificaram-se também diferenças significativas dos 

valores entre as sub-bacias/trechos. Tais diferenças podem estar relacionadas com as características 

climáticas e geomorfológicas, principalmente, pois as áreas de ocorrência dos maiores valores são 

áreas de maiores índices pluviométricos, como na região da Serra Geral e Serra do Mar, e onde o 

relevo é mais acidentado, propiciando maior escoamento superficial. 

Comparando-se os períodos hidrológicos avaliados, os valores apontados na tabela 1 para 

aquelas estações fluviométricas no rio Paranapanema revelam aumento de 35, 5 % nas vazões 

específicas para o último período (após 1970), mostrando um leve aumento da diferença em direção 

a jusante. Como a área de drenagem não houve alteração, esse aumento pode estar relacionado às 

outras variáveis de entrada da bacia, que influenciam no aumento do escoamento superficial para 

áreas mais planas, como a cobertura da terra e o manejo do solo ou acréscimo de precipitações.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da análise do regime hidrológico na bacia do rio Paranapanema, demonstraram 

que o regime interanual dos rios da bacia Paranapanema sofreram alterações, sendo observado um 

aumento das vazões anuais, após a década de 1970. Para alguns rios da bacia, em postos com maior 

área de drenagem, alguns sinais de aumento dos débitos e intensificação da variabilidade (picos 

máximos e mínimos) são sensíveis, em alguns anos anteriores 

Os testes estatísticos utilizados neste trabalho confirmaram a existência de um período 

hidrológico a partir da década de 1970 com maiores valores de vazões na bacia. 

O relacionamento entre a vazão (Q) e a área de drenagem (Ad) demonstrou ter um adequado 

relacionamento o que permite estimar estatisticamente, sobretudo para bacias sem dados 

hidrológicos, um indicativo de vazão para os rios da região. Porém o comportamento das vazões 

específicas também demonstra diferenças entre diversos trechos da bacia, que podem se relacionar 

com outros fatores da bacia que condicionam a variabilidade hidrológica.  

Estas variáveis hidrológicas ficam evidentes ao se observar o efeito espacial da distribuição 

dos valores de vazão específica. Por outro lado, a comparação entre os períodos revela que houve 

maiores incrementos nas áreas de menores valores de vazão específica, o que merece um estudo 

mais detalhado. 
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