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A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 

gerenciamento ou de análise em temas que versem sobre recursos hídricos e 

problemas ambientais em geral é vantajosa, uma vez que permite 

circunscrever um setor do espaço geográfico caracterizado por condições 

físicas, biológicas e socioeconômicas interrelacionadas.  

A bacia hidrográfica, entretanto, independente do seu tamanho, abriga 

no seu interior uma diversidade de paisagens – unidades de paisagens – 

diferenciadas entre si por suas estruturas geoecológicas e/ou 

socioeconômicas.   O reconhecimento dessas diferenças na paisagem e do 

papel que elas representam em termos de potencialidades e vulnerabilidades é 

necessário para a tomada de decisões e planejamento das intervenções. Neste 

trabalho apresentam-se os resultados preliminares da pesquisa realizada em 

duas bacias hidrográficas, ribeirão do Sória e ribeirão Alegre, tributários do rio 

Pirapó, no setor superior da sua bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica do rio 

Pirapó, está localizada no Norte do Estado do Paraná – Brasil, entre as 

latitudes 22°32’30”S e 23°36’18”S e longitudes 51°22’42”W e 52°12’30”W, 

compreendendo uma área de 5.076,00 km², abrangendo o território de 30 

municípios.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi adotada a metodologia 

geral aplicada aos estudos de paisagem (BOLÓS, 1992; MONTEIRO, 2000) 

que se baseia no reconhecimento da estrutura geoecológica, ou seja, no 

levantamento dos elementos bióticos e abióticos e as suas interações 

(conteúdo natural do sistema); e na estrutura socioeconômica (dados 

antrópicos), com o propósito de avaliar a sua influência sobre a paisagem. A 
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análise foi realizada em três etapas. Na primeira procedeu-se a uma análise 

geral da área realizada a partir de imagens de satélite, fotografias aéreas 

(fotointerpretação de aspectos geomorfológicos, pedológicos e de uso e 

ocupação), cartas topográficas, de declividades, geológica, de solos e de uso 

das terras, associadas a levantamentos de campo, tendo em vista a seleção 

das bacias, sua caracterização e elaboração da compartimentação em 

unidades de paisagem.  O desenvolvimento da segunda etapa envolveu 

levantamentos de campo nas bacias selecionadas, principalmente para o 

reconhecimento das formas de vertentes e dos sistemas de solos associados. 

Nesse levantamento foram empregadas sondagens a trado e observações e 

descrições de perfis de solos em cortes de estradas. As medidas realizadas 

para caracterização morfométrica das bacias obedeceram aos critérios 

apresentados por Strahler (1964) e Christofoletti (1974). 

O estudo evidenciou que a alta bacia do rio Pirapó apresenta 

diferenças significativas entre as bacias dos tributários da margem direita e 

aqueles da margem esquerda. As observações e análise integrada dos 

elementos que compõem a paisagem nas bacias dos ribeirões do Sória e do 

Alegre, cada uma representativa da sua margem, ressaltaram as diferenças e 

particularidades entre elas, tanto em termos de estrutura geoecológica quanto 

nas formas de uso da terra.  

Em cada uma dessas bacias, por sua vez, constatou-se uma 

compartimentação que permitiu a identificação de diferentes unidades de 

paisagem, mostrando que mesmo em bacias de pequena e média dimensão, a 

estrutura geoecológica varia resultando em comportamentos distintos entre 

elas. 

   

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A análise foi realizada em duas fases. Na primeira procedeu se à 

caracterização morfométrica das bacias hidrográficas com o objetivo de 

evidenciar as diferenças existentes entre elas e, extrapolando-se, entre as 

margens direita e esquerda do rio Pirapó, no seu alto vale. A caracterização 

morfométrica das bacias foi realizada segundo critérios apresentados por 



Strahler (op. cit.) e Christofoletti (1974). Em paralelo, procedeu-se ao 

reconhecimento dos elementos que compõem a estrutura geoecológica e à sua 

análise com o objetivo de definir as diferentes unidades de paisagem (do ponto 

de vista geoecológico) existentes no interior das bacias selecionadas. Esse 

reconhecimento foi realizado a partir de observações em imagens de satélite, 

cartas topográfica, geológica, de solos já existentes para a área de estudo, 

associado a levantamentos de informações em campo (geologia, solos e uso 

da terra) e de dados climáticos (posto pluviométrico).  

Nessa fase, com os dados dos documentos cartográficos pesquisados 

e aqueles obtidos em campo foi produzida uma série de cartas temáticas 

(hipsométrica, clinográfica, geológica, pedológica e de uso das terras), 

adotando como recorte espacial uma quadrícula onde estão inseridas as duas 

bacias hidrográficas estudadas. Nessa quadrícula é possível, também, 

observar a passagem do alto vale para o médio vale do Pirapó, e as mudanças 

nas suas características geológicas, morfológicas e pedológicas, 

principalmente. 

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDOS 

  

 A bacia hidrográfica do rio Pirapó, está localizada na região Norte-

Central do Paraná, abrangendo o território de 30 municípios. 

Localiza-se entre as latitudes 22°32’30”S e 23°36’18”S e longitudes 

51°22’42”W e 52°12’30”W e possui uma área de aproximadamente 5.076,00 

km² (PAREDES, 1980). 

A bacia hidrográfica do Pirapó, nesse setor, apresenta diferenças 

significativas entre a margem direita e a esquerda (Figura 3). As bacias dos 

tributários da margem esquerda, geralmente mais longos e com traçados mais 

sinuosos, condicionados pelo sistema de fraturamento da rocha e lineamentos 

estruturais, se apresentam com formas geralmente ovaladas. Na margem 

direita, as formas dominantes das bacias são de leque.  As bacias dos ribeirões 

Alegre e Sória representam a variação de tipos entre as duas margens (Figura 

3).  



As bacias hidrográficas do ribeirão do Sória e do ribeirão Alegre, área 

de estudo, localizam-se entre os municípios de Astorga, Mandaguari e 

Marialva, que integram a mesorregião Norte Central do Estado do Paraná, e no 

setor correspondente à alta bacia do rio Pirapó (Figura 2), caracterizado por um 

maior grau de dissecação do relevo e por uma rede de drenagem mais densa. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudos. 

 
 Quanto às condições climáticas, a área da bacia do rio Pirapó está 

submetida ao clima subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes, sem 

estação seca definida e geadas pouco frequentes (MAACK, 1968). 

 Localizada integralmente no Terceiro Planalto Paranaense, o substrato 

geológico da bacia do rio Pirapó é constituído pelo basalto originado pelos 

derrames de lava da Formação Serra Geral, parcialmente recobertos pelos 

arenitos das Formações Caiuá, Santo Anastácio e Adamantina. 



Diferenças no substrato geológico também são verificadas entre as bacias dos 

tributários nesse trecho do alto vale do Pirapó. Na margem direita, as bacias 

ainda exibem no topo dos divisores ocorrências de arenitos da Formação Santo 

Anastácio, e da Formação Caiuá além de algumas manchas pequenas e 

esparsas da Formação Adamantina, e na margem esquerda verifica-se apenas 

a presença das rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, representadas 

principalmente por basaltos.  

 
Figura 2 – Geologia de um setor do alto vale do rio Pirapó – PR, Brasil. 
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Figura 3 – Hipsometria de um setor do alto vale do rio Pirapó – PR, Brasil. 

 

A variação da geologia, assim como das formas e declividades das 

vertentes, se reflete nos tipos e distribuição das classes de solos. 

Observando a carta pedológica da área de estudo, verifica-se que, ao 

longo de sua extensão, encontram se quatro grupos de solos: Latossolos 

Vermelhos, Nitossolo Vermelho, Argissolo Vermelho, Neossolo 

Regolítico/Litólico (Figura 4). 

 



Figura 4 – Solos de um setor do alto vale do rio Pirapó – PR, Brasil. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  As bacias hidrográficas e a estrutura geoecológica da paisagem 

A caracterização da estrutura da paisagem do setor do alto vale do rio 

Pirapó, onde estão inseridas as duas bacias hidrográficas estudadas, foi obtida 

a partir da análise integrada das cartas temáticas e dos levantamentos de 

dados em campo e em instituições especializadas, é apresentada a seguir. 

Inicialmente, entretanto, será abordada a caracterização morfométrica das 

bacias hidrográficas selecionadas.  A bacia do ribeirão do Sória é característica 

da margem direita, enquanto que a do ribeirão Alegre representa aquelas da 

margem esquerda do rio Pirapó, nesse setor. 

O Quadro 1 apresenta os resultados dos principais índices e medidas 

tradicionalmente empregados para a caracterização morfométrica de bacias 

hidrográficas: densidade de drenagem (Dd), índice de circularidade (Ic), fator 

de forma (Kf),  declividade média (Dm), coeficiente de rugosidade (CR) e índice 

de sinuosidade. 

 

 Quadro 1 - Morfometria das bacias hidrográficas. 

Morfometria Bacia do Sória Bacia do Alegre 

Área 59,24km² 125,01km² 

Perímetro 37,637km 54,292km 

Altitude máxima 710 m 743 m 

Altitude mínima 411 m 397 m 

Amplitude altimétrica 299 m 346 m 

Densidade de drenagem 0,65km/km2 0,83km/km2 

Índice de circularidade 0,53 0,54 



(Ic) 

Fator de forma (Kf) 0,28 0,29 

Declividade média (Dm) 6,0% 7,8% 

Índice de rugosidade (Ir) 2,17 2,39 

Sinuosidade 1,02 1,49 

 

A bacia do ribeirão Alegre é mais extensa, correspondendo ao dobro 

(2,1 vezes) da área ocupada pela bacia do ribeirão do Sória. Apresentam, 

também, diferenças na amplitude altimétrica, com as quotas mais altas e mais 

baixas registradas na bacia do Alegre. 

 A densidade de drenagem da bacia do Alegre (0,83km/km2) é superior 

àquela verificada para a do Sória (0,65km/km2). Entretanto, apesar da 

diferença observada, essas densidades são qualificadas como medianas, de 

acordo com a classificação apresentada por Beltrame (1994). 

O índice de circularidade, entretanto, mesmo as bacias apresentando 

diferentes formas geométricas, foi semelhante – 0,53 para a do Sória e 0,54 

para a do Alegre. Esses valores são intermediários entre 0 e 1, tendendo 

ligeiramente para formas mais circulares, onde, dependendo do solo e tipo de 

uso e ocupação os riscos de inundação serão maiores. O mesmo se verifica 

com o fator de forma (Kf) que praticamente não variou entre as duas bacias 

hidrográficas.  

 A bacia do ribeirão Alegre obteve média ligeiramente mais elevada do 

que a do Sória, o mesmo ocorrendo para o índice de rugosidade. 

   A análise do traçado dos canais dos dois ribeirões mostrou, entretanto, 

que o ribeirão Alegre tem um traçado sinuoso (1,49), enquanto que o Sória 

apresenta um traçado regular (1,02). 

Assim, a análise morfométrica indicou diferenças em algumas das 

variáveis analisadas, e semelhanças em outras, não fornecendo indícios 

concretos de variação dinâmica entre essas duas bacias.  

Apesar das altitudes serem aproximadas, as bacias hidrográficas dos 

tributários da margem esquerda são mais dissecadas (Figura 3), apresentando 



pequenos esporões, relativamente estreitos, modelados pelos afluentes de 

primeira e segunda ordem. Na margem direita o relevo mostra-se menos 

dissecado, apresentando apenas no baixo curso dos tributários, onde 

geralmente os vales são mais estreitos, o entalhe mais pronunciado. 

A análise da carta clinográfica (Figura 5) evidencia essas diferenças 

morfológicas, aqui traduzidas pelas variações de declividade. Destaca-se a 

ocorrência de áreas de declividades muito fracas (<6%), mais extensas e 

contínuas na alta bacia hidrográfica do ribeirão Sória. As declividades 

moderadas (12 a 20%) e fortes (20 a 30%) só aparecem a partir do setor médio 

da bacia, aumentando a sua presença em direção a jusante, onde o vale se 

estreita. Nesse setor as vertentes são mais dissecadas e curtas, contrastando 

com as vertentes longas e os topos planos de montante. 

Na bacia hidrográfica do ribeirão Alegre, apesar de dominarem, a 

montante, declividades ainda consideradas fracas (< 12%), ocorrem também 

setores de declividades moderadas, sobretudo nas baixas vertentes. Não 

aparecem zonas contínuas e extensas praticamente planas como aquelas 

observadas na bacia do Sória. Assim, dominam topos mais arredondados, 

convexos, e vertentes com rupturas de declividades evidentes. Do setor médio 

da bacia para jusante as declividades moderadas e fortes são mais frequentes 

e se intercalam resultando em rupturas mais acentuadas.  



 
Figura 5 – Declividade de um setor do alto vale do rio Pirapó – PR, Brasil. 

 

As unidades de paisagem no interior das bacias hidrográficas 

 

 A análise integrada realizada a partir das cartas temáticas e com o 

auxílio do levantamento de dados em campo possibilitou a compartimentação 

das bacias hidrográficas, dos ribeirões Sória e Alegre, em unidades de 

paisagem.  

 

●  Bacia hidrográfica do ribeirão do Sória 

Na bacia do ribeirão do Sória foram identificadas três unidades de 

paisagem (Figura 6), e traçados perfis transversais e um perfil longitudinal 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 6 – Unidades de paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão do Sória, com 

perfis transversais (PT) e perfil longitudinal (PL). 

 

 
Figura 7 - Perfil longitudinal da bacia do ribeirão do Sória. 

 



 

A unidade I, a mais extensa, engloba a alta bacia e parte do seu setor 

médio, e se caracteriza por colinas muito amplas de topos largos, planos e por 

vertentes longas, de declividades muito fracas, retilíneas com segmentos 

convexos e curtos na baixa vertente. Apresenta solos espessos, 

dominantemente os Latossolos Vermelhos férricos de textura argilosa e os 

Latossolos de textura média. No terço inferior das vertentes (segmentos 

convexos) aparece o Nitossolo Vermelho férrico.  

A variação no substrato geológico implica, em variações nas 

propriedades texturais e também na capacidade produtiva dos solos derivados, 

além da vulnerabilidade aos processos erosivos. Dada a importância dessa 

variação na estrutura geoecológica e nas suas consequências em termos de 

funcionamento e comportamento da paisagem, subdividiu-se a unidade I em Ia 

e Ib. A subunidade Ia corresponde à área dominada pelos Latossolos 

Vermelhos, originados da alteração dos arenitos da Formação Santo 

Anastácio, ou com a sua contribuição, mesmo quando sobre basaltos. 

A subunidade Ib, integralmente sobre o basalto, recoberto por solos de 

textura argilosa, Latossolo Vermelho férrico e Nitossolo Vermelho férrico, 

topograficamente mais baixa do que a subunidade Ia, apresenta uma 

fisionomia mais uniforme, marcada pela presença dominante de culturas 

mecanizadas de grãos. A maior parte dessa subunidade está localizada no 

setor médio da bacia, relativamente mais estreita e com o vale do ribeirão Sória 

mais encaixado do que a montante, na subunidade Ia. 

A unidade de paisagem II corresponde a uma zona intermediária entre 

o setor superior e inferior da bacia. É constituído exclusivamente pelo basalto e 

apresenta uma dissecação maior do relevo. Em consequência, as vertentes 

são mais curtas e com declividades mais acentuadas, recobertas 

principalmente pelo Nitossolo Vermelho férrico, textura argilosa. Os Latossolos 

só aparecem em pequenos setores de topo do divisor de águas entre as 

bacias. Em virtude do aumento das declividades nas vertentes, ocorrem alguns 

afloramentos de blocos de rocha associados a manchas de Neossolos 

Litólicos, não mapeadas na escala adotada. A fisionomia da paisagem muda 

em comparação com a unidade I. As colinas aqui são médias a curtas, 



intercaladas por vales mais entalhados, exibindo algumas manchas de 

vegetação florestal, entremeando áreas de culturas e pastagens. 

 A unidade de paisagem III está abrigada no setor inferior da bacia, onde 

ela é mais estreita e dissecada. Os topos são reduzidos, as encostas com 

declividades fortes, frequentemente superiores a 20%, e rupturas acentuadas, 

apresentam segmentos retos em posição de alta vertente, rupturas côncavas 

na base ou nos setores médios, criando aí rampas inclinadas de declividades 

moderadas a fracas. Nesses segmentos baixos e inclinados os solos se 

apresentam um pouco mais espessos. 

 Na unidade de paisagem III, as rupturas de declividade geralmente são 

marcadas por afloramentos de rochas, observa-se, ainda, com maior 

frequência a ocorrência de formas erosivas nas vertentes e movimentos em 

massa do solo, estes últimos mais visíveis nas áreas de pastagens (Figura 8 - 

Fotos a, b, c, d, e, f). São os terrassetes, formas acentuadas pelo pisoteio do 

gado, que exibem microdeslizamentos e/ou fluxos de lama, aqui de pequena 

amplitude. 

 
Figura 8 – Fotos: a. ruptura marcada por afloramento de blocos de rocha, com sulcos 

e ravinas; b. terrassetes – movimentos em massa; c. processos erosivos 

generalizados; d. presença de ravinas por pisoteio animal; e. afloramento de solos 

rasos; f. detalhe de solos rasos. 

 

 



 Bacia hidrográfica do ribeirão Alegre 

 

 Na bacia do ribeirão Alegre também foram identificadas três unidades de 

paisagem (Figura 9) diferenciadas entre si pela estrutura geoecológica, e 

traçados perfis transversais e perfil longitudinal (Figura 10). 

 

Figura 9 - Unidades de paisagem da bacia hidrográfica do ribeirão Alegre, com perfis 

transversais (PT) e perfil longitudinal (PL). 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 10 – Perfil longitudinal da bacia hidrográfica do ribeirão Alegre. 

 

A unidade de paisagem I possui características semelhantes àquela da 

bacia do Sória, com a diferença de que aqui só ocorre o basalto como 

substrato geológico. Está toda no setor de alta bacia do ribeirão Alegre, mas é 

comparativamente menor em extensão com a sua similar na bacia do Sória, se 

constituindo também e uma das menores unidades de paisagem em extensão 

na sua própria bacia. Dominam as declividades fracas e o Latossolo Vermelho 

férrico, textura argilosa, recobre a maior parte dos topos e altas vertentes. O 

Nitossolo Vermelho férrico, textura argilosa, aparece em posições mais baixas 

nas vertentes, chegando até ao fundo do vale. 

A unidade de paisagem II, que se estende em parte no setor alto e em 

parte no setor médio da bacia do Alegre, apresenta na maior parte do seu 

território declividades entre 6 e 12%, com ocorrência frequente de segmentos 

na média-alta vertente com 12 a 20% de declividades, gerando rupturas 

relativamente acentuadas. A vertente da margem direita do vale, nessa 

unidade de paisagem, apresenta-se mais longa e entalhada pelos tributários de 

primeira e segunda ordem que aí modelam pequenos esporões com topos 

estreitos, mas ainda arredondados. 

Nessa unidade, percebe-se, sobretudo na vertente da margem direita, 

a elaboração e desenvolvimento de níveis topográficos mais baixos, cujos 

topos apresentam altitudes próximas a 600m, embutidos entre os interflúvios 



mais altos que delimitam a bacia de drenagem. Esses níveis, que aparecem 

inicialmente como patamares nas vertentes, a montante, se mostram mais 

evidentes e ampliados em extensão nas vizinhanças com a unidade III. 

A unidade de paisagem III é a mais extensa e ocupa parte do setor médio e 

todo o trecho inferior da bacia do ribeirão Alegre. Apesar de ser uma unidade 

topograficamente mais baixa, é a mais dissecada, apresentando entalhes de 

até 80m de desnível entre o topo e o fundo do vale. Aqui os segmentos de 

vertentes com declividades moderadas (12 a 20%) e fortes (20 a 30%) ocupam 

maior extensão nas vertentes, com a ocorrência também de setores com 

declividades superiores a 30%. Assim, são frequentes as rupturas de 

declividades acentuadas em posições de alta até média vertente da margem 

esquerda, formando, com maior frequência, patamares estruturais, enquanto 

que na margem direita, os níveis topográficos embutidos, agora mais baixos 

(550m), se ampliam. 

 As diferenças morfológicas observadas, principalmente aquelas relativas 

à ampliação dos níveis topográficos embutidos, levam a propor a subdivisão da 

unidade III em IIIa e IIIb. A subunidade IIIa corresponde à margem esquerda, 

que apresenta divisor com topo mais largo, recoberto por Latossolo Vermelho 

férrico, rupturas convexas associadas a segmentos retos de declividades fortes 

a muito fortes na alta vertente, rupturas côncavas na média e média baixa 

vertente, seguidas de segmentos retilíneos largos inclinados de declividades 

moderadas a fracas. Apesar da presença de Neossolos Regolíticos ou Litólicos 

em muitas dessas rampas se pratica a cultura mecanizada. 

 A subunidade IIIb corresponde à margem direita, onde os níveis 

topográficos embutidos dominam, e cujo entalhe dos tributários de primeira e 

segunda ordem modelam pequenas colinas, recobertas por Neossolos 

Regolíticos ou Litólicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alta bacia do rio Pirapó apresenta diferenças significativas entre as 

bacias dos tributários da margem direita e aqueles da margem esquerda. As 

observações e análise integrada dos elementos que compõem a paisagem nas 

bacias dos ribeirões do Sória e do Alegre, cada uma representativa da sua 

margem, ressaltaram as diferenças e particularidades entre elas, tanto em 

termos de estrutura geoecológica quanto nas formas de uso da terra.  

Se, por um lado, a análise morfométrica realizada nessas bacias não 

evidenciou diferenças entre elas, a análise integrada da paisagem, por outro, 

revelou não só variações significativas entre as duas bacias hidrográficas, mas 

também as diferenciações internas que cada uma apresenta. A divisão em 

unidades de paisagem e os perfis contribuíram para mostrar as alterações 

horizontais e verticais da estrutura ao longo das bacias e facilitar a 

compreensão das relações existentes entre os principais elementos: solos, 

relevo e uso da terra. 
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