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Resumo – A bacia do rio Paraná destaca-se no cenário energético brasileiro e concentra uma 

expressiva parcela da população e da economia do Brasil, Paraguai e Argentina. Possíveis variações 

do clima podem ter impactos importantes sobre a disponibilidade hídrica na bacia. Esse artigo 

apresenta um estudo de sensibilidade das vazões na bacia do rio Paraná a potenciais alterações na 

precipitação média na bacia. A análise foi realizada através de simulações utilizando o modelo 

hidrológico MGB-IPH, previamente calibrado em toda a bacia hidrográfica a montante de Itaipu. 

Os dados de entrada de precipitação foram alterados com reduções de até 50% e aumentos de até 

50%, e foram analisadas as alterações nas vazões médias e na Q90, em diversos pontos de interesse 

na bacia hidrográfica, como Itaipu, Furnas e diversas outras usinas hidrelétricas. Em Itaipu os 

resultados mostraram que um aumento de 50% na precipitação média na bacia levaria a um 

aumento de 142% na vazão média enquanto uma redução de 50% na precipitação média levaria a 

uma redução de 84% na vazão média. 
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SENSITIVITY ANALYSIS OF THE PARANÁ RIVER DISCHARGE DUE TO 

POTENTIAL CHANGES IN RAINFALL 
 

Abstract – The Paraná River basin is important in the Brazilian energy scenario, and concentrates a 

significant portion of the population and economy of Brazil, Paraguay and Argentina. Possible 

climatic variations may have important impacts on water availability in the basin. This paper 

presents a sensitivity study of the discharge of the Paraná River basin to potential changes in 

average precipitation in the basin. The analysis was performed through simulations using the MGB-

IPH hydrological model, calibrated on the whole watershed upstream Itaipu dam. The input 

precipitation data was changed, with reductions up to 50% and increases up to 50%, and changes in 

average streamflow and Q90 were analyzed at several points of interest in the watershed, such as 

Itaipu, Furnas and several other hydropower plants. In Itaipu results showed that a 50% increase in 

average rainfall in the basin would lead to an increase of 142% of mean discharge, while a decrease 

of 50% in average rainfall would lead to a reduction of 84% in average river discharge. 
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INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio Paraná é um dos mais importantes sistemas hidrográficos da 

América Latina, devido à magnitude de sua descarga, grande extensão de sua área tributária, e pela 

concentração de cidades e atividades econômicas. Esta bacia também é de vital importância para o 

sistema hidrelétrico brasileiro, porque nela está cerca de 50% da capacidade hidrelétrica instalada 

em operação no país, incluindo a usina de Itaipu.  

Recentemente, alguns artigos analisam a climatologia e/ou recursos hídricos na bacia do rio 

Paraná no âmbito das mudanças climáticas. Nóbrega et al. (2011) avaliaram as mudanças na vazão 

da bacia do Rio Grande (maior afluente do rio Paraná) utilizando cenários diferentes de emissão de 

gases do efeito estufa. Marengo et al. (2011) apresentaram cenários de mudança climáticas na bacia 

do rio Paraná utilizando o modelo Hadley Centre, calculando a alteração nas variáveis 

climatológicas (temperatura, umidade relativa, pressão e vento) para os períodos 2011-2040, 2041-

2070 e 2071-2100. 

Com relação ao estudo da hidrologia da bacia do rio Paraná, Conway & Mahé (2009) 

analisaram o comportamento das vazões mensais utilizando dados globais de precipitação e 

evaporação potencial. O estudo mostra que entre os períodos 1931-1971 e 1972-1990 a vazão no rio 

Paraná aumentou 28% (enquanto a precipitação aumentou 5%). 

Ainda com relação à hidrologia da bacia, outros trabalhos mais antigos abordam 

superficialmente o assunto, porém, estes trabalhos se estendem a toda bacia do rio Prata. Dessa 

forma, não abordam detalhadamente as sub-bacias desse sistema (rio Paraná, rio Uruguai, Pantanal, 

Paraguai, etc). Como exemplo desses estudos podemos citar García & Vargas (1996) e García e 

Vargas (1998). Esses estudos apresentam a variabilidade espacial da vazão e precipitação e a 

variabilidade temporal da vazão na bacia do rio Prata e seus tributários.  

Outro exemplo é o trabalho de Su e Lettenmaier (2009), que utilizaram a climatologia e a 

precipitação do Global Daily Climatology Network (GDCN) e Climate Prediction Center (CPC) 

para estimar a geração de escoamento na bacia do rio Prata utilizando o modelo VIC. Os resultados 

do modelo são comparados com dados observados e com resultados do projeto ERA-40.  

Assim, apesar da existência de alguns trabalhos que estudam a hidrologia do Paraná, aspectos 

mais detalhados a respeito de características hidrológicas e/ou hidráulicas não são muito abordados. 

Como exemplo disso pode-se citar o efeito da variação da precipitação, das variáveis climáticas, da 

geomorfologia, hidráulica do rio e fatores antrópicos (e.g. reservatórios).  

Diante do apresentado, esse trabalho, o segundo de uma série de artigos que visa a estudar a 

região hidrológica do rio Prata, tem em vista incrementar o conhecimento da hidrologia da bacia do 

rio Paraná. O primeiro artigo (Pontes et al., 2012) apresentou a calibração da bacia do rio Paraná 

utilizando vazões naturalizadas obtidos no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e 

dados de precipitação e clima obtidos no site da Agência Nacional das Águas (ANA).  

O objetivo do trabalho é incrementar o conhecimento da hidrologia da bacia do rio Paraná 

respondendo a seguinte pergunta: Qual é a sensibilidade das vazões na bacia do rio Paraná a 

possíveis mudanças na precipitação média anual?  

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: BACIA DO RIO PARANÁ 

A bacia do Paraná foi delimitada até a jusante da usina hidroelétrica (UHE) Itaipu, 

incorporando o rio Iguaçu (Figura 1), totalizando cerca de um milhão de km². A elevação da região 
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mais alta da bacia delimitada pra esse trabalho é de aproximadamente 1200 metros, enquanto o 

ponto mais baixo é de aproximadamente 250 metros.  

 

Figura 1: Localização da bacia do rio Paraná, até a sua foz. 

A precipitação média anual varia espacialmente entre aproximadamente 1300 mm até cerca 

de 1750 mm. Na bacia do rio Paraná existem 65 usinas hidroelétricas que fazem parte do Sistema 

Interligado Nacional, sendo a principal delas a usina de Itaipu. 

O MODELO HIDROLÓGICO MGB-IPH E DADOS UTILIZADOS 

A bacia do rio Paraná foi simulada utilizando-se o modelo hidrológico distribuído MGB-IPH 

(Collischonn et al., 2007), que foi desenvolvido para representar os processos de transformação 

chuva-vazão em bacias de grande escala (tipicamente maiores do que 10
4
 km²).  

Para o uso do modelo MGB-IPH são necessários alguns dados de entrada, como: modelo 

digital de elevação para a discretização da bacia hidrográfica, dados de uso e tipo de solos e dados 

de precipitação, clima e vazão, conforme descrito a seguir.  

Relevo e hidrografia 

Os dados de relevo foram obtidos diretamente do Modelo Digital de Elevação (MDE) do 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com resolução de 90 m. O MDE do SRTM está 

disponível em escala global e pode ser obtido de diversas fontes, como a EMBRAPA, o INPE, ou 

do projeto HydroSheds. 

As informações de hidrografia foram obtidas nas páginas da Agência Nacional de Águas 

(ANA) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que disponibilizam arquivos vetoriais 

dos principais rios brasileiros.  

Unidades de Respostas Hidrológicas (URH) 

A subdivisão da bacia em unidades que teoricamente possuem o mesmo comportamento 

hidrológico, denominadas Unidades de Resposta Hidrológica, ou URH, é um processo fundamental 

na aplicação do modelo MGB-IPH. 

Os mapas de unidades de respostas hidrológicas são obtidos pela composição e reclassificação 

de mapas de tipo de solo e vegetação. As URH têm influencia direta nos processos hidrológicos 

representados no modelo. Enquanto as características de tipo de solo influenciam no 

armazenamento do solo e no escoamento, o uso de solo influencia no balanço vertical (i.e. 

evapotranspiração e interceptação). 
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Neste trabalho, o mapa de tipos de solos da bacia hidrográfica em área brasileira foi obtido a 

partir do projeto Radam Brasil, em escala 1:1.000.000. O mapa de tipos de vegetação e classes de 

uso da terra foi obtido do Mapa de Vegetação de América do Sul (“A Vegetation Map of South 

America”), desenvolvido por Eva et al (2002). Com a composição destes, foram obtidas as URH 

para a bacia (Pontes et al., 2012). 

Dados hidrológicos 

Os dados diários de estações pluviométricos utilizados para a modelagem da bacia 

hidrográfica foram obtidos no sistema Hidroweb mantido pela Agência Nacional de Águas - ANA 

(http://hidroweb.ana.gov.br/). Foram obtidas as informações de 5202 postos pluviométricos. 

Considerando o conjunto de dados de precipitação obtidos, a disponibilidade temporal pode ser 

considerada boa para o período de 1940 a 2010. Porém, foi escolhido o período entre 1975 e 1995 

para a calibração do modelo. 

A aplicação do modelo MGB-IPH também exige dados meteorológicos (temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica e insolação), utilizados para 

calcular a evapotranspiração nas unidades de resposta hidrológica que compõem cada minibacia. 

Para este trabalho, foram utilizadas como fonte de dados meteorológicos as normais climatológicas 

mensais publicadas pelo INMET. 

Para a calibração do modelo foram utilizados dados diários de estações fluviométricas obtidos 

no site ANA (www.hidroweb.ana.gov.br) e dados diários naturalizados de vazão afluente às usinas 

hidrelétricas obtidos no site do ONS (www.ons.org.br) 

DISCRETIZAÇÃO DA BACIA 

Para a representação física da bacia hidrográfica o modelo MGB-IPH utiliza uma 

discretização da bacia em unidades irregulares denominadas minibacias, definidas a partir de dados 

do relevo de um Modelo Digital de Elevação (MDE).  

No modelo hidrológico, também, a bacia pode ser subdividida em sub-bacias, que são macro 

áreas de drenagem que abrangem várias minibacias e compõem a bacia hidrográfica estudada. A 

Figura 2 apresenta os mapas de minibacias e sub-bacias. A Figura 2 também mostra os pontos 

utilizados nas análises posteriormente explicadas. 

  

Figura 2: 1) Bacia hidrográfica discretizada em 1.424 minibacias e trechos de rio. 2) Bacia discretizada em 254 sub-

bacias e pontos escolhidos para as análises. 

http://hidroweb.ana.gov.br/).
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ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Para avaliar a sensibilidade do modelo hidrológico MGB-IPH devido às mudanças na 

precipitação foram adotados os seguintes passos: 

i. Calibração do modelo MGB-IPH para o período de 1975-1995. As medidas de 

desempenho consideradas na calibração são: o coeficiente de eficiência de Nash-

Sutcliffe das vazões calculadas e observadas (ENS); e o erro relativo de volume total 

dos hidrogramas (∆V). 

ii. Modificação na variável precipitação seguindo a Tabela 1. O aumento e a redução 

foram feitos na precipitação diária. 

iii. Os resultados de vazão média e Q90 foram calculados em pontos específicos da bacia 

hidrográfica, escolhidos de forma a representar espacialmente a mesma (Figura 2). 

Tabela 1: Variação da precipitação. 

Variáveis Original Modificações 

Precipitação P 0.5P até 1.5P  Variação de 0.1 

 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos no artigo estão descritos nos itens abaixo. 

Calibração 

A Figura 3 apresenta as medidas de desempenho do modelo resultante da calibração em 121 

pontos distintos, onde dados de vazão estavam disponíveis para a comparação. Na maior parte dos 

pontos o coeficiente ENS ficou entre 0.55 e 0.85. Esse valor pode ser considerado satisfatório. Com 

relação ao erro de volume, os valores variaram bastante. A maioria dos valores ficou entre -20% e 

10%, o que também pode ser considerado razoável para a calibração. 

  

Figura 3: 1) Coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe das vazões calculadas e observadas (ENS). 2) Erro relativo de 

volume total dos hidrogramas (∆V). 

Variação da espacial da precipitação 

A sensibilidade das vazões médias e Q90 foram avaliadas em pontos específicos da bacia 

hidrográfica. Esses pontos são as usinas hidrelétricas de Itaipu, Rosana, Porto Primavera, Água 

Vermelha, São Domingos, Furnas, Jupiá, São Simão e Corumbá III. Para isso, variou-se a 

precipitação em toda a bacia de -50% até 50% com intervalo de 10% (Figura 4 e Figura 5). A 
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Tabela 2 e Tabela 3 apresentam os resultados em forma de tabela, além da média e desvio padrão da 

vazão média e Q90 nos pontos analisados em cada alteração da precipitação. 
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Figura 4: Variação na vazão Qmedia nos pontos selecionados devido à mudança na precipitação diária na bacia 

hidrográfica. 
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Figura 5: Variação na vazão Q90 nos pontos selecionados devido à mudança na precipitação diária na bacia 

hidrográfica. 

Tabela 2: Média e Desvio padrão da vazão média e Q90 nos pontos analisados em cada alteração da precipitação. 

 Vazão Média Vazão Q90 

%P Média DESVPAD Média DESVPAD 

-50 -84% 2% -88% 6% 

-40 -73% 2% -75% 6% 

-30 -60% 2% -59% 5% 

-20 -43% 2% -40% 4% 

-10 -23% 1% -20% 3% 

0 0% 0% 0% 0% 

10 25% 2% 20% 4% 

20 52% 4% 40% 8% 

30 80% 7% 59% 12% 

40 110% 10% 77% 17% 

50 139% 13% 95% 22% 
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Com relação à vazão média, a partir de 20% de aumento na precipitação, a vazão média 

variou bastante. Quando se aumentou em 50% a precipitação, o desvio padrão nos pontos 

analisados foi de 13%. Enquanto na redução até o aumento de 10% o desvio padrão não ultrapassou 

2%.  

Com relação à vazão Q90, houve mais variação nos pontos quando comparados à vazão média. 

Enquanto o desvio padrão da vazão média nos pontos analisados não ultrapassou 2% durante a 

redução e aumento até 10% na precipitação, esse mesmo valor alcançou 6% na analise de Q90. Entre 

20% e 50% de aumento na precipitação, o desvio padrão alcançou 22%.  

Em Itaipu, com o aumento da precipitação em 50% a vazão média aumentou 142% e a Q90 

aumentou 109%.  

ANÁLISE DE RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Nesse trabalho foi feita uma avaliação, através da aplicação de modelagem hidrológica, de 

como a vazão média e a Q90 na bacia hidrográfica do Paraná podem ser influenciadas pela variação 

da precipitação. A precipitação média P foi diminuída entre -50% e +50% com variação de 10%. Os 

resultados na vazão média e Q90 foram analisados em locais espacialmente distribuídos na bacia 

hidrográfica. Os locais são as hidrelétricas de Itaipu, Rosana, Porto Primavera, Água Vermelha, São 

Domingos, São Simão, Corumbá III e Furnas. 

Em geral houve uma maior variação, tanto das vazões médias como das Q90, quando se 

aumentou a precipitação. A máxima variação aconteceu com a precipitação aumentada em 50%. A 

Q90 variou mais que as vazões médias diante de uma diminuição da precipitação. 

Em termos percentuais, a variação nos valores de vazão média e Q90 causado pelo aumento da 

precipitação em 50% são maiores que o causado pela redução da precipitação pela metade. Isso, 

provavelmente, se deve ao fato de que ao aumentar a precipitação, há uma saturação dos 

reservatórios representados no modelo MGB-IPH. Assim, o aumento no escoamento superficial 

tende a aumentar com o aumento da precipitação. Em contrapartida a diminuição da precipitação 

gera menos escoamento superficial, porém ainda há contribuição devido ao escoamento de base 

resultante da água acumulada no solo e nos reservatórios subterrâneos.  

Especificamente em Itaipu, que é um local de grande interesse, a vazão média variou mais 

devido ao aumento na precipitação (142%) do que à diminuição na precipitação (-84%). Com 

relação a Q90, os valores extremos de aumento e diminuição da precipitação (50%) geraram uma 

variação de 109% e -88%, respectivamente, na Q90.  

Apesar da variação nas vazões ser maiores devido ao aumento na precipitação, vale lembrar 

que a diminuição na mesma é muito impactante. Em Itaipu, por exemplo, uma variação de -84% na 

vazão média (redução de 50% na precipitação) significa que a vazão, antes de 11800 m³/s passou a 

ser 1800 m³/s aproximadamente. Isso significa que em afluentes menores a diminuição da 

precipitação pode causar uma escassez de água, comprometendo a disponibilidade hídrica na região.  

O aumento na precipitação também pode ser muito preocupante, tanto para a segurança de 

cidades ribeirinhas quanto para a segurança das usinas hidrelétricas da região. Ele pode 

comprometer obras de contenção de cheias e até as usinas hidrelétricas da região. 

Vale citar que a sensibilidade da Q90 é particularmente incerta, pois possivelmente depende de 

como foi feita a alteração na precipitação. Por exemplo, os resultados seriam diferentes se a redução 

na precipitação estivesse sido aplicada nos meses úmidos.  
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De uma forma geral, esse trabalho mostra um estudo sobre a sensibilidade da vazão devido à 

variação na precipitação na bacia hidrográfica do Paraná. Em regiões com muitas usinas 

hidrelétricas, como é o caso da bacia estudada, a geração de energia pode ser afetada devido ao 

efeito de mudanças na precipitação, variáveis climáticas e outros fatores. Assim, os resultados 

obtidos permitem o planejamento do uso futuro da água na bacia hidrográfica levando em 

consideração a informação sobre possíveis futuras alterações no clima local. 
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