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Resumo 

Todos os dados pluviométricos utilizados para a aplicação das técnicas propostas neste artigo foram 
coletados na rede de estações e postos meteorológicos da Agência Nacional de Águas – ANA. Eles foram 
organizados em planilhas, facilitando a seleção dos postos pluviométricos melhor distribuídos ao longo da 
bacia e contendo séries ininterruptas de 30 anos. Com os dados dos 96 postos foram criados intervalos de 
classes representativos dos diversos valores de chuvas caídos por toda a bacia durante os 30 anos da 
série histórica. Através desta classificação realizou-se a escolha dos três anos-padrão, ou seja, o habitual, 
o seco e o chuvoso, ambos selecionados para representarem o comportamento espaço-temporal das 
chuvas na bacia. Além disso, esses três anos-padrão foram aprofundados em níveis de detalhamento 
sazonal e mensal visando à verificação da variabilidade pluviométrica dentro de cada ano. 

 

1. Introdução 

O presente artigo é parte de um projeto mais amplo, iniciado em 2007, momento da realização do 

mestrado, defendido dois anos e meio após seu início (Zandonadi, 2009). Tal projeto visava o 

entendimento da distribuição das chuvas na bacia do Paraná, tanto espacial quanto temporalmente. Do 

ponto de vista temporal investigou-se uma série histórica de 30 anos de dados diários. Espacialmente, 

utilizaram-se 96 postos pluviométricos criteriosamente distribuídos por toda a bacia. 

Em razão de já terem sido publicados anteriormente outros três artigos referentes ao projeto de 

mestrado acima mencionado, e por ser o artigo em questão continuidade daqueles três, o que se pretende 

agora é demonstrar os resultados alcançados após dois anos de trabalho, frutos de uma série de 

investigações, arranjos, tratamentos e análises dos dados pluviométricos da extensa área da bacia do rio 

Paraná. 

Entende-se que estudos voltados para a caracterização do comportamento das chuvas, 

principalmente de bacias hidrográficas como a do rio Paraná, de grande importância nacional, é 

fundamental para o planejamento de ações que favoreçam o melhor aproveitamento e distribuição de suas 

águas nas mais variadas instâncias, sejam elas no setor agrícola, urbano, industrial, de geração de 

energia elétrica, etc. 



2. Localização da bacia hidrográfica do rio Paraná 

A bacia hidrográfica do rio Paraná localiza-se no Brasil, entre as coordenadas geográficas 15º 25’ 

47’’ e 26º 50’ 55’’ de latitude sul e 43º 34’ 55’’ e 55º 55’ 53’’ de longitude oeste (Figura 1). É a segunda 

maior região hidrográfica brasileira e sua área (879.860 Km²) ocupa 10% do território nacional, distribuída 

entre os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e 

Distrito Federal. Faz divisa com outras cinco grandes regiões hidrográficas brasileiras: ao norte, com a 

bacia do Tocantins-Araguaia; a noroeste, com a bacia do Paraguai; a nordeste, com a bacia do São 

Francisco; a sudeste, com a bacia do Atlântico Leste; e ao sul, com a bacia do Uruguai. (ANEEL, 2013 e 

ANA, 2013). 

 

Figura 1 – Divisão das grandes regiões hidrográficas do território brasileiro, com destaque para a bacia 

hidrográfica do rio Paraná. 

 

3. O relevo da bacia hidrográfica do rio Paraná 

De acordo com Souza Filho e Stevaux (1997), geomorfologicamente o relevo da bacia hidrográfica 

do Paraná é acidentado na parte leste e sudeste graças à ocorrência de rochas cristalinas e à taxa de 

ascensão mais elevada. Nas demais áreas dominam formas tabulares onduladas, com inclinação suave 

em direção ao rio Paraná, interrompidas localmente por escarpas das “Cuestas” da Serra Geral. O 

Planalto Central da bacia é caracterizado por colinas alongadas com topos abaulados ou tabulares, 

dispostos em três níveis com altitudes próximas a 1000m, entre 600 e 700m, e a 500m. Como esses 



níveis encontram-se inclinados, as altitudes diminuem conforme se aproximam da calha principal. [...] o 

nível mais elevado é designado como “Planaltos Residuais Cuestiformes”, e os demais como “Planaltos 

Rebaixados” (Figura 2). 

 

Figura 2 – Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Paraná 

 

4. Aspectos climáticos do Brasil e da bacia hidrográfica do rio Paraná 

De acordo com a classificação de Strahler (1951), realizada de acordo com a influência das 

massas de ar no Brasil, fica evidenciado que a bacia hidrográfica do rio Paraná está localizada 

exatamente numa região de transição entre dois grandes grupos climáticos distintos (Figura 3), ou seja, o 

de domínio das massas equatoriais e tropicais e o de domínio das tropicais e polares. Essas massas de ar 

possuem grande mobilidade e dinamismo e são geradoras de correntes atmosféricas que controlam toda a 

circulação geral atuante no espaço geográfico brasileiro, e suas interações com o relevo configuram as 

variações pluviométricas existentes no país. Devido à posição geográfica, à heterogeneidade do relevo e à 

influência de praticamente todas as massas de ar atuantes no Brasil, no decorrer do ano a bacia 

hidrográfica do rio Paraná concentra grande variabilidade pluviométrica. 



Além disso, há uma faixa de transição climática móvel que separa os dois grandes grupos 

climáticos atuantes sobre a bacia e que se movimenta de acordo com a intensidade dos centros de ação 

que originam as massas de ar que agem no país. Por ser esta uma faixa uma zona de encontro de 

sistemas atmosféricos com características distintas, é também uma área de instabilidade atmosférica que 

provoca grande variabilidade pluviométrica (Monteiro, 1973; Zavattini, 1990). 

 

Figura 3 – Classificação climática do Brasil, com destaque para a bacia hidrográfica do rio Paraná 

 

Em relação à distribuição pluviométrica, as Normais Climatológicas do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET, 2013), produzidas para o período de 1961 a 1990, mostram que os menores valores 

anuais médios de chuvas da bacia do rio Paraná ocorrem em sua parte central, onde os volumes 

pluviométricos ficam em torno dos 850 a 1450 mm (Figura 4). Os valores pluviométricos aumentam em 

direção às áreas mais elevadas da bacia, onde as médias podem variar desde 1250 até 1850 mm. E no 

extremo sul da bacia é onde ocorrem os maiores volumes médios anuais, entre 1850 e 2050 mm. 

 



 

Figura 4 – Distribuição das chuvas anuais médias no Brasil segundo as Normais Climatológicas do INMET 

(1961-1990), com destaque para a bacia hidrográfica do rio Paraná. 

 

5. Materiais e métodos utilizados na análise 

Por se tratar este artigo da abordagem de apenas uma parte da longa pesquisa de mestrado 

encerrada no ano de 2009, serão descritos nesta seção apenas os materiais e métodos utilizados para 

obtenção e análise dos resultados referentes ao tema específico deste artigo, pois as demais descrições já 

foram abordadas em artigos anteriores, os quais são citados na parte introdutória acima e que fazem parte 

de uma apresentação em série de tudo que foi produzido naquela ocasião. 

Portanto, para se chegar aos resultados apresentados especificamente neste artigo foram 

utilizados dados pluviométricos da rede de estações e postos administrados pela Agência Nacional de 

Águas – ANA (2007), distribuídos ao longo de toda a bacia e que foram disponibilizados seja através de 

arquivos digitais ou através da internet. A série histórica utilizada para a análise climatológica foi escolhida 



a partir da disponibilidade de dados pluviométricos dessa rede, considerando-se que os mesmos 

abrangiam um período de registro bastante longo, com início no ano de 1911, e cujas técnicas para sua 

verificação e seleção, bem como todos os tratamentos dos dados necessários para realização da 

pesquisa, já foram demonstrados nos artigos precedentes e na própria dissertação de mestrado 

anteriormente comentados. 

Para efeito de recordação, o que se pode dizer é que todo este processo foi realizado através do 

software Excel 2007, através da confecção de planilhas e tabelas, ambas muito úteis para a síntese e 

interpretação dos resultados, e ainda, que os três anos-padrão foram escolhidos – após longa e minuciosa 

classificação, análise e debates – da longa série de 30 anos (1976 a 2005) selecionada de 96 estações 

pluviométricas distribuídas ao longo de toda a bacia. 

A delimitação, localização geográfica, escala de análise da área de estudo, bem como a 

localização e representação dos postos pluviométricos na bacia, foram obtidas com o já citado software 

Surfer 8  e também com o software ArcGIS 9.3. 

O mapa hipsométrico da bacia foi elaborado através de 73 cartas modelo SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) de escala 1:250.000 obtidas do projeto TOPODATA (Valeriano, 2005; 2009) que é 

organizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE). Todas as cartas foram abertas 

e montadas no software Global Mapper 8 onde foi realizada a composição do relevo de toda a área da 

bacia. 

As interpolações dos mapas indicadores das distribuições das chuvas na bacia para os três anos-

padrão (chuvoso, habitual e seco) e que são demonstradas na forma de isoietas e classificadas com 

diferentes cores foram obtidas através do software Surfer 8 e o método utilizado para a interpolação foi a 

Krigagem. Com o mesmo software foram construídas também as cartas de isoietas sazonais e mensais 

para os três anos-padrão, entretanto, ao contrário daquelas cartas coloridas produzidas para 

representarem tais anos, estas foram geradas apenas com variação de tons da cor azul. 

As correções, arranjos e melhorias cartográficas que se fizeram necessárias, bem como a 

montagem e criação de algumas figuras, tabelas e quadros foram elaborados através do software 

CorelDRAW 13. 

 

 

 



6. Análise e discussão dos resultados 

As cartas de isoietas indicativas dos valores totais pluviométricos anuais foram construídas para 

os 30 anos da série histórica e possibilitaram o reconhecimento da real dimensão das áreas da bacia 

atingidas pelas chuvas. A construção e utilização de uma classificação cromática garantiram maior clareza 

à análise e permitiram o reconhecimento e seleção dos três anos-padrão desse comportamento 

pluviométrico. Deste modo, o ano escolhido como representativo do padrão chuvoso foi ano de 1983, o do 

padrão seco foi 1985 e o de padrão habitual foi o ano de 2000 (Figura 5).  

 

Figura 5 – Distribuição das chuvas anuais médias no Brasil segundo as Normais Climatológicas do INMET 

(1961-1990), com destaque para a bacia hidrográfica do rio Paraná. 

 

Durante o ano-padrão chuvoso (1983) as chuvas foram extremamente abundantes em grande 

parte da bacia. Os maiores volumes de chuvas foram evidenciados nas áreas ao sul, e, em menor 

extensão, no extremo leste. Nestes dois casos os totais pluviométricos anuais ultrapassaram os 3000 mm. 

Além disso, toda a região ao entorno destas áreas mais chuvosas também tiveram volumes de chuvas 

bastante elevados, variando em torno dos 1900 e 3000 mm. As chuvas diminuíram em direção oeste 



fazendo com que em toda a área centro-oeste da bacia fosse menos regada que as demais, porém, 

mesmo neste caso os valores anuais estiveram em torno dos 1200 e 1500 mm. 

No caso do ano-padrão seco (1985) aquele setor menos chuvoso registrado para a região central 

novamente apareceu, porém, desta vez abrangendo uma área bem mais ampla e que atingiu desde o 

extremo leste até o extremo oeste da bacia. Em alguns setores os valores pluviométricos anuais não 

ultrapassaram os 811 mm ou ainda tiveram valores registrados de apenas 665 mm. Destacam-se os 

setores do extremo leste, sul e toda parte norte que mesmo em anos mais secos mantiveram maiores 

volumes pluviométricos, porém, bem inferiores ao do ano chuvoso. 

Quanto ao ano-padrão habitual (2000), que é aquele representativo da distribuição pluviométrica 

que mais se repete na bacia, pode-se dizer que as chuvas são mais volumosas ao sul, aonde os volumes 

anuais chegaram a ultrapassar os 3000 mm. O extremo oeste continua se destacando pelos volumes mais 

elevados, entretanto, bem abaixo dos valores verificados no sul, e também apresentou valores próximos 

aos registrados em toda a parte norte, ou seja, em torno dos 1300 a 1900 mm. Mais uma vez o setor 

central se destacou pelos menores volumes pluviométricos anuais, em torno de 1180 e 1310 mm, o que 

confirma ser esta área a menos chuvosa de toda a grande área da bacia. 

Para melhorar o detalhamento destes três anos-padrão foram construídas as cartas de isoietas no 

nível sazonal e mensal. Estas cartas permitiram verificar se o comportamento espacial apresentado pelas 

chuvas no nível anual também se mantiveram no decorrer de cada ano-padrão. 

 

6.1    Variações sazonais da pluviosidade para o ano-padrão chuvoso de 1983 

Espacialmente percebe-se que a estação do ano considerada mais chuvosa para a área de estudo 

é a do verão, pois registra volumes pluviométricos elevados bem distribuídos ao longo de toda a bacia 

(Figura 6). O mesmo ocorre durante a primavera, segunda estação mais chuvosa, no entanto, com chuvas 

já menos volumosas. Durante estas duas estações as chuvas são mais concentradas na região norte, 

enquanto que durante o outono e o inverno as mesmas se concentram na região sul, período em que, no 

norte, as chuvas se reduzem consideravelmente. Outro fato relevante é que a região sul é sempre bem 

regada de chuvas ao longo do ano, tendo em vista que os menores valores, registrados durante a 

primavera, ficaram em torno de 240,0 mm, e durante o outono se aproximam dos 1200,0 mm. 

Nas estações da primavera e verão, portanto, as regiões norte e sul são as mais chuvosas, 

ficando o centro da bacia com os volumes mais reduzidos de chuvas. Tal comportamento durante tais 

estações é muito semelhante àquele da distribuição espacial anual do ano-padrão habitual. 



 

Figura 6 – A sazonalidade das chuvas no ano-padrão chuvoso de 1983. 

 

6.1.1 Variações mensais da pluviosidade para o ano-padrão chuvoso de 1983 

A figura 7 demonstra claramente que o mês de janeiro foi o mais chuvoso durante o ano de 1983, 

apresentando boa distribuição pluviométrica ao longo de toda a bacia. Entretanto, alguns meses 

demonstraram valores bem mais elevados do que janeiro em áreas específicas, como é o caso da porção 

sul da bacia no mês de julho, onde foi registrado o maior valor já observado em toda a área estudada nos 

trinta anos da série histórica aqui reunida, como mencionado anteriormente. 

Contrapondo-se a janeiro, o mês de agosto foi o mais seco, com totais de chuvas extremamente 

baixos até mesmo na região sul, onde não ultrapassaram os 60 mm. Em boa parte da bacia foi constatada 

ausência pluviométrica, principalmente nas áreas central e norte. O mês de julho também apresentou 

característica semelhante à de agosto, com volumes que não ultrapassaram os 50 mm em grande parte 

da bacia e com o extremo sul também muito bem servido de chuvas. 



 

Figura 7 – Distribuição das chuvas mensais no ano-padrão chuvoso de 1983. 

 

6.2    Variações sazonais da pluviosidade para o ano-padrão habitual de 2000 

Ao contrário do ano de 1983, os menores valores registrados neste ano habitual de 2000 

ocorreram em regiões e épocas distintas ao ano-padrão chuvoso. Assim, foi constatada ausência de 



chuvas durante a estação de inverno no centro da bacia, região na qual já fora observada uma constância 

de valores pluviométricos baixos (Figura 8). 

Observa-se que a estação do ano mais chuvosa foi novamente a do verão, tendo chuvas bem 

distribuídas e com volumes elevados ao longo de toda a bacia, ficando os menores volumes restritos ao 

extremo oeste, em torno de 300 mm. Já a estação menos chuvosa foi a do outono, contrariando 

novamente o comportamento observado durante o ano-padrão chuvoso, quando a estação menos 

chuvosa recaíra no inverno. Durante o outono de 2000, portanto, numa vasta área do nordeste da bacia as 

chuvas não ultrapassaram os 50 mm, enquanto que no sul alcançara os 500 mm. 

 

Figura 8 – A sazonalidade das chuvas no ano-padrão habitual de 2000. 

 

Apesar das divergências pluviométricas existentes entre os anos-padrão chuvoso e habitual até 

aqui analisados, pode se notar certa repetição da harmonia que há na distribuição das chuvas pela bacia, 

pois em ambos os anos, durante a primavera e o verão, as chuvas foram menos volumosas na região 

central, enquanto que no outono e inverno as mesmas diminuíram de sul para norte. 



6.2.1 Variações mensais da pluviosidade para o ano-padrão habitual de 2000 

Os valores mensais de chuvas relativos ao ano de 2000 (Figura 9) mostram que o mês com a 

melhor distribuição das chuvas na bacia foi fevereiro, e, portanto, o mais chuvoso deste ano, ao contrário 

do ano-padrão chuvoso de 1983, quando os maiores volumes de chuva ocorreram em janeiro. 

 

Figura 9 – Distribuição das chuvas mensais no ano-padrão habitual de 2000. 



Percebe-se ainda que no mês de junho as ausências de chuvas ficaram restritas apenas ao setor 

centro-norte da bacia, enquanto que ao sul foram mais frequentes, mesmo que em pequenos volumes. O 

mês de julho pode ser considerado como o mais seco, pois apresenta menores valores pluviométricos 

também na região sul, que em geral é mais chuvosa nesta época do ano e, neste caso, não ultrapassou 

os 150 mm mensais. A indicação deste mês como o mais seco para o ano habitual de 2000 contrapõe-se 

novamente àquela do ano-padrão chuvoso, que apontou para o mês de agosto. 

 

6.3    Variações sazonais da pluviosidade para o ano-padrão seco de 1985 

Existe certa semelhança no modo de distribuição das chuvas sazonais nos três anos analisados, 

guardadas as devidas proporções no tocante ao volume precipitado em cada ano. A exceção fica por 

conta da estação mais seca, que no ano-padrão habitual de 2000 foi a de outono, enquanto que nos anos-

padrão chuvoso e seco, 1983 e 1985, respectivamente, foi a de inverno (Figura 10). Durante a estação de 

inverno, como já era de se esperar, as chuvas concentraram-se na região sul da bacia, ultrapassando os 

300 mm, enquanto que na região norte as mesmas não ultrapassaram os 50 mm. 

 

Figura 10 – A sazonalidade das chuvas no ano-padrão seco de 1985. 



É necessário lembrar, contudo, que os maiores valores na região sul, durante esta estação do 

ano, foram mais baixos do que os mínimos registrados na mesma região durante o verão. Este fato mostra 

como a variabilidade pluviométrica na área de estudo pode ser elevada, espacial e temporalmente. 

Outra característica observada anteriormente nos dois anos-padrão analisados, e que se repetiu 

no ano-padrão seco de 1985, diz respeito à menor incidência de chuvas na área central da bacia nas 

estações da primavera e verão. Ainda em comparação com os anos de 1983 (padrão chuvoso) e de 2000 

(padrão habitual), o outono e inverno de 1985 apresentaram chuvas mais volumosas no sul, reduzindo na 

direção norte. Tais características mostram que apesar de serem três anos distintos pluviometricamente, 

no nível sazonal as chuvas se mantém com certa similaridade, ao menos espacialmente. 

 

6.3.1 Variações mensais da pluviosidade para o ano-padrão seco de 1985 

As isoietas da figura 11 mostram que o mês de agosto os volumes de chuvas não ultrapassaram 

20 mm mensais na região norte, e 120 mm na região sul, demonstrando, portanto, valores baixos em 

praticamente toda a bacia. Este comportamento dá a este mês a indicação de mais seco do ano de 1985, 

que já é de padrão seco. 

Durante este ano, o mês que apresentou o maior volume de chuvas para toda a bacia foi o de 

janeiro, entretanto, as isoietas mostram que os mesmos ocorreram com maior intensidade na região norte, 

ao passo que na região sul as chuvas foram escassas, não ultrapassando, em algumas áreas, os 20 mm 

mensais. Deste modo, pode-se afirmar que o mês com maiores valores de chuvas acumuladas, bem como 

mais bem distribuídas por toda a bacia foi o de março, ao contrário do ocorrido nos anos-padrão chuvoso 

e habitual, quando os meses de janeiro e fevereiro, respectivamente, representaram esse padrão mensal 

de distribuição pluvial. 

 



 

Figura 11 – Distribuição das chuvas mensais no ano-padrão seco de 1985. 

 

7. Considerações finais 

Constatou-se haver grande variabilidade nos volumes de chuvas, tanto temporal quanto 

espacialmente, pois anos chuvosos se revezam com anos secos, porém, mesmo ao longo destes anos a 



variabilidade é contrastante, transpassando a análise a outros níveis de abordagem, como nos casos do 

sazonal e do mensal. 

As cartas de isoietas mostraram características pluviométricas comuns na bacia, tanto espacial 

quanto temporalmente, pois, seja em anos mais secos ou mais chuvosos, a região sul sempre se encontra 

melhor regada por chuvas, o que, de fato, não ocorre nas demais regiões. Este comportamento é ainda 

visualizado nos níveis sazonal e mensal, momento em que se percebe que as chuvas ocorrem ao longo 

de todos os meses, fazendo com que a região sul seja bem regada o ano todo, e isso graças a maior ação 

de Sistemas Frontais que invadem a região com maior intensidade. Já na região norte o que se vê são 

dois períodos pluviométricos bem definidos ao longo do ano, ou seja, um mais chuvoso, durante os meses 

da primavera e verão, e outro mais seco, nos meses de outono e inverno. 

Separando-se as regiões sul e norte, encontra-se uma faixa de transição climática, claramente 

notada, seja a nível anual, sazonal ou mensal. Esta faixa de transição, aliada a outros fatores geográficos 

existentes na bacia, provocam maior instabilidade atmosférica, gerando menores valores pluviométricos 

em toda a área central da bacia do Paraná. 
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