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Resumo: O balanço hídrico climatológico é uma das formas de monitorar o armazenamento de água 

no solo, e, consequentemente, a disponibilidade de água para as plantas. O objetivo deste trabalho é 

apresentar o balanço hídrico climatológico (BHC) para chuvas mínimas, médias e máximas para 

a Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, para uma série de 30 anos (1985 – 2015). Para o cálculo do 

BHC, utilizou um algoritmo desenvolvido por Carvalho Neto (2016), que utiliza a precipitação 

– disponível nas estações climatológicas monitoradas, evapotranspiração – determinada por 

meio da temperatura média mensal, e capacidade de água disponível – função do tipo e uso do 

solo. Com estes dados determinou-se o BHC mínimo, BHC médio e BHC máximo, sendo 

gerados 36 mapas. Para anos considerados secos (chuvas mínimas), o balanço variou de -2 a 

122 mm. Para anos normais (chuvas médias) essa variação foi de 2 a 144 mm. Já para anos 

chuvosos (chuvas máximas), o valor do balanço ficou entre 15 e 167 mm, indicando que não 

há déficit hídrico, assim como para anos normais. Já para os anos secos, os menores valores 

para o balanço são observados nos meses onde há a temperatura do ar é maior, indicando 

relação direta com a mesma. 
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CLIMATOLOGICAL WATER BALANCE FOR THE CACHOEIRA 

BOWL CINCO VEADOS, RS 
 

Abstract: Climatological water balance is one of the ways to monitor the storage of water in the soil, 

and, consequently, the availability of water to the plants. The objective of this work is to present the 

climatological water balance (BHC) for minimum, medium and maximum rains for the Cachoeira Cinco 

Veados Basin, RS, for a series of 30 years (1985 - 2015). For the calculation of the BHC, it used an 

algorithm developed by Carvalho Neto (2016), which uses precipitation - available in the monitored 

climatological stations, evapotranspiration - determined by means of monthly average temperature, and 

available water capacity - type and use of the ground. With these data the minimum BHC, medium BHC 

and maximum BHC were determined, 36 maps being generated. For years considered dry (minimum 

rainfall), the balance ranged from -2 to 122 mm. For normal years (average rainfall) this variation was 

from 2 to 144 mm. For rainy years (maximum rains), the value of the balance was between 15 and 167 

mm, indicating that there is no water deficit, as well as for normal years. For the dry years, the lowest 

values for the balance are observed in the months where the air temperature is higher, indicating a 

direct relation with the same. 
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1. INTRODUÇÃO 

A disponibilidade hídrica local pode ser quantificada por meio do Balanço Hídrico 

Climatológico (BHC), que evidencia as variações sazonais em função das entradas e saídas de água do 

sistema, principalmente pela relação entre a precipitação e a evapotranspiração potencial (SOUZA et 

al., 2013). 

O balanço hídrico climatológico é uma das informações básicas para o planejamento 

racional das atividades agrícolas e florestais, pois esta técnica consiste em contabilizar a 

evapotranspiração contra a precipitação, considerando-se uma determinada capacidade de 

armazenamento de água no solo, de forma a determinar a disponibilidade de água às culturas, nas 

diferentes épocas do ano e a melhor estação de cultivo para uma determinada região (D’ANGIOLELLA 

e DA SILVA, 2004). 

O balanço hídrico climatológico (BHC) foi desenvolvido por THORNTHWAITE e 

MATHER (1955) para determinar o regime hídrico de um local, sem necessidade de medidas diretas 

das condições do solo. Para sua elaboração, há necessidade de se definir o armazenamento máximo no 

solo (CAD - Capacidade de Água Disponível), e de se ter a medida da chuva total, e a estimativa da 

evapotranspiração potencial em cada período. A partir dessas três informações básicas, o BHC permite 

deduzir a evapotranspiração real, a deficiência ou o excedente hídrico, e o total de água retida no solo 

em cada período (PEREIRA, 2005). 

Carvalho Neto (2016) desenvolveu um algoritmo em linguagem Phyton de programação 

no Software ArcGIS, cuja função é calcular o balanço hídrico climatológico com base nos rasteres de 

capacidade de água disponível, evapotranspiração e precipitação. 

Sendo o solo um reservatório que dificulta a saída de água à medida que vai secando, nos 

períodos em que a precipitação é menor que a evapotranspiração potencial (ETP), a água retida torna-

se uma função dessa demanda potencial e da capacidade de água disponível. Ainda, se houver sequência 

desses períodos, haverá uma sequencial desses valores negativos, denominando-se “perda potencial 

acumulada” ou “negativo acumulado” (CAMARGO, 1971). 

As atividades agrícolas, devido às variações dos elementos climáticos, estão sempre 

expostas a riscos e insucessos. Dentre os elementos climáticos, a precipitação pode apresentar grande 

variabilidade. Neste caso, o excesso ou falta de água influencia o sistema solo-planta- atmosfera e reduz 

a produtividade agrícola. O balanço hídrico climatológico é um método contábil que fornece o saldo de 

água disponível no solo, em outras palavras, contabiliza a entrada e saída de água numa região 

(DANTAS et al., 2007). 

Segundo SEMA (2010), a capacidade a água disponível, ou a máxima água disponível para 

as plantas, representa o limite de água entre a capacidade de campo (CC) e o ponto de murcha 

permanente (PMP), sendo que a partir destes limites pode-se determinar a capacidade de armazenamento 

de água disponível no solo, considerando a profundidade do sistema radicular. 

Conforme De Souza e Gomes (2008), o solo é armazenador e fornecedor de água e 

nutrientes às plantas. Por fenômenos de adsorção e capilaridade, entre uma chuva e outra, ele retém a 

umidade que as plantas necessitam. À medida que o solo seca, torna-se mais difícil às plantas 

absorverem água devido ao aumento da força de retenção, enquanto que diminui a disponibilidade 

hídrica no solo. Devido a isso, nem toda água que o solo consegue armazenar está disponível às plantas 

(SEMA, 2010). Portanto, a capacidade de armazenamento de água no solo é função da textura do solo 

e da profundidade das raízes das espécies vegetais que o cobre (ROSSATO, 2001).  

Segundo Pereira et al. (1997) apud Rossato (2001), o balanço hídrico climatológico é uma 

das diversas maneiras de se monitorar a variação do armazenamento de água no solo. Através da 

contabilização do suprimento natural de água no solo, simbolizado pelas chuvas (PRE), e da demanda 

atmosférica, simbolizada pela evapotranspiração potencial (ETP), e com uma capacidade de água 

disponível apropriada ao tipo de planta cultivada, o balanço hídrico climatológico fornece estimativas 

da evapotranspiração real (ETR), da deficiência (DEF), do excedente (EXC), e do armazenamento de 

água no solo (ARM).  

 



 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
As condições climáticas locais são avaliadas em função de dados da precipitação, 

temperatura, umidade e vento e as condições hídricas do solo são dadas pela sua capacidade de 

armazenamento ou capacidade de água disponível (CAD). A partir da aplicação do balanço hídrico, 

torna-se possível determinar a disponibilidade hídrica, oferecendo um indicativo do excedente ou do 

grau de estresse que a comunidade vegetal está submetida, fator determinante na produtividade de uma 

cultura. 

As condições de cada região em produzir, seja produção agrícola ou florestal, está voltada 

a necessidade hídrica de cada cultura. Para regiões essencialmente agrícolas, como é o caso da Bacia 

Cachoeira Cinco Veados, RS, em períodos críticos, onde há estresse hídrico, tem-se frequentemente 

optado por trabalhar com irrigação.  

Neste estudo, o objetivo de calcular o Balanço Hídrico Climatológico para a Bacia 

Cachoeira Cinco Veados, RS, é de planejamento de atividades agrícolas e florestais em função da 

disponibilidade de água para a região, levando em consideração os dados de precipitação de uma série 

histórica de 30 anos (1985-2015), a evapotranspiração potencial e a capacidade de água disponível. 

Como o objetivo é de estudos para planejamento em escala da bacia hidrográfica, não se considerou 

medidas diretas no campo. Em casos onde o estudo tem por objetivo a realização de projetos, tais como 

um plantio florestal ou agrícola, a realização de coleta de dados e aferição dos mesmos se faz necessário, 

visto da importância de saber a disponibilidade de água especificamente para a cultura que será 

implantada. 

O balanço hídrico contabiliza a precipitação diante da evapotranspiração potencial, levando 

em consideração a capacidade de armazenamento de água no solo (CAD), sendo esta considerada a 

máxima quantidade de água, utilizável pelas plantas, que pode ser armazenada na sua zona radicular. 

O balanço hídrico desenvolvido por Thornthwaite e Matter (1955), é uma das diversas 

maneiras de monitorar a variação do armazenamento de água no solo, fornecendo estimativas da 

evapotranspiração real, da deficiência hídrica para a planta, do excedente hídrico e do armazenamento 

de água no solo, sendo assim um indicador climatológico da disponibilidade hídrica de uma região. 

Nesta pesquisa aplicou-se o algoritmo do balanço hídrico climatológico espacializado, 

desenvolvido por Carvalho Neto (2016), na Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, buscando auxiliar no 

planejamento das ações de uso e cobertura do solo com base nas informações obtidas por meio deste 

trabalho. 

O balanço hídrico climatológico da Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, teve como base de 

cálculo a capacidade de água disponível na bacia, a evapotranspiração potencial e a precipitação, sendo 

considerados os dados de uma série de 30 anos (1985 – 2015), com base em Carvalho Neto (2016). 

                                                                                                                                                 (1) 

BHC = CAD * ETP * P 

Onde: 

BHC = Balanço Hídrico Climatológico 

CAD = Capacidade de Água Disponível 

ETP = Evapotranspiração 

P = Precipitação 

 

3.1 Elaboração dos mapas de capacidade de água disponível 

 
Os mapas foram elaborados em função do uso, cobertura e tipo de solo da Bacia Cachoeira 

Cinco Veados, RS, trabalhando-se com médias e considerando zero para uso antrópico urbano. Os 

valores utilizados para a variável capacidade de água disponível (CAD) para a Bacia Cachoeira Cinco 

Veados, RS, levaram em consideração a literatura utilizada para o trabalho, observando-se o tipo de 

solo, uso e cobertura do mesmo, conforme trabalhos desenvolvidos por Pereira et al. (2002) e Carvalho 

Neto (2016). 



 

 

Tabela 1 - Capacidade de Água Disponível (mm) na Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS. 

Uso do Solo 
Tipo de solo 

Latossolo Argissolo Neossolo Chernossolo 

Campestre 250 200 65 300 

Floresta/ 

Reflorestamento 
400 350 112 450 

Agropecuária 150 112 38 200 

Antrópico 

Urbano 0 0 0 0 

Fonte – Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018 (Baseado em Carvalho Neto, 2011). 

 

A partir dos dados da Tabela 1, gerou-se o shape de capacidade de água disponível em 

função do uso, cobertura e tipo de solo da Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, resultando no mapa de 

capacidade de água disponível. 

 

3.2 Elaboração dos mapas de Evapotranspiração 

 
A estimativa da Evapotranspiração Potencial foi realizada utilizando-se o modelo de 

Thornthwaite 1948, ( )ETpTH , a partir dos dados de temperatura média para a Bacia Cachoeira Cinco 

Veados, RS, obtidos da Estação Cruz Alta 83912 (INMET), localizada nas coordenadas 28,63°S, 

53,6°W e altitude 472,5 metros, com início de operação em 02/02/1912, sendo descrita como: 

                                                                                                                                                               (2) 
a

I

Tm
ETpTHp 








= 1016  

49239,0107912,11071,71075,6 22537 ++−= −−− IIIa              

Em que:  

Tm > 0°C; 

ETpTHp = evapotranspiração potencial padrão (mm.mês-1); 

Tm  = temperatura média mensal (°C); 

I  = índice de calor da região. 

O índice de calor da região foi calculado com base nos valores Normais (média climatológica) 

mediante a equação: 

                                                                                                                                                (3) 

( ) 514,1
12

1

2,0 TmI
i=

=  

  

A partir do cálculo da evapotranspiração média mensal para o período de 30 anos (1985 – 

2015) para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, gerou-se 12 shapes de ETP (Jan; Fev; Mar; Abr; Mai; 

Jun; Jul; Ago; Set; Out; Nov e Dez). Posteriormente resultou-se nos mapas de evapotranspiração 

potencial média mensal. Foi utilizado um dado de temperatura média para cada mês do período analisado 

(1985 – 2015) e assim obteve-se os mapas de evapotranspiração (FIGURA 1). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 - Evapotranspiração média mensal da Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS (1985 – 2015). 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 

3.3 Elaboração dos mapas de chuva  

 
Os mapas de chuva foram elaborados conforme os dados de chuva média para a Bacia 

Cachoeira Cinco Veados, RS. Os dados das estações pluviométricas (TABELA 2) foram interpolados 

espacialmente e obtidos os mapas rasters das chuvas médias, mínimas e máximas, processados no 

ArcGIS, Versão 10.5. Observa-se que existe variação nas chuvas entre os meses do ano, assim como 

entre as estações. 

 

Tabela 2 – Postos pluviométricos disponíveis. 

Código Nome  Bacia 
Sub-
Bacia 

Estado Município *Resp. *Oper. *Lat. (S) 
*Long. 

(W) 
*Alt. 
(m) 

2850028 
Anderson 
Clayton 

Rio 
Uruguai 

75 RS Cruz Alta  ANA CPRM 28°39'28" 53°36'21" 440 

2854012 Coimbra 
Rio 

Uruguai 
75 RS 

São Miguel 
das 

Missões 
ANA CPRM 28°47'16" 54°27'9" 300 

2854013 
São 

Bernardo 
Rio 

Uruguai 
75 RS Tupanciretã ANA CPRM 28°54'19" 54°3'54" 530 

2953008 
Dona 

Francisca 
Atlântico 85 RS 

Dona 
Francisca 

ANA CPRM 29°37'28" 53°21'7" 25 

2953030 Tupanciretã 
Rio 

Uruguai 
75 RS Tupanciretã ANA CPRM 29°5'8" 53°49'9" 469 

2954005 
Furnas do 
Segredo 

Rio 
Uruguai 

76 RS Jaguari ANA CPRM 29°21'32" 54°30'7" 300 

2954019 Quevedos 
Rio 

Uruguai 
76 RS 

Júlio de 
Castilhos 

ANA CPRM 29°21'5" 54°4'1" 408 

2954030 Florida 
Rio 

Uruguai 
76 RS Santiago ANA CPRM 29°15'6" 54°35'54" 370 

2954031 
Esquina 
dos Lima  

Rio 
Uruguai 

75 RS 
Capão do 

Cipó 
ANA CPRM 29°2'53" 54°34'15" 420 

2954032 
Ponte 

Toropi II 
Rio 

Uruguai 
76 RS 

São Pedro 
do Sul 

ANA CPRM 29°39'12" 54°25'53" 40 

Fonte: Baseado em ANA (2001). 



 

 

Verifica-se, observando-se a precipitação média mensal, que o mês de agosto foi o que teve 

menor disponibilidade de água e outubro destacou-se por apresentar o maior volume médio de chuva 

(FIGURA 2). 

Figura 2 - Mapa das chuvas médias (1985 – 2015) para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS. 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 

3.4 Balanço Hídrico Climatológico 

 
O Balanço Hídrico Climatológico para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, levou em 

consideração a evapotranspiração média com base na temperatura média, a capacidade de água 

disponível e as chuvas mínimas, médias e máximas, resultando assim em três balanços hídricos 

climatológicos: BHC máximo (anos com chuvas máximas), BHC médio (anos com chuvas médias) e 

BHC mínimo (anos com chuvas mínimas).  

O Software utilizado para rodar os dados foi o ArcGIS 10.5, onde utilizou-se o Script 

BHCgeo.py (CARVALHO NETO, 2016) para gerar os mapas de balanço hídrico climatológico, onde o 

balanço é gerado cruzando os dados de chuva, evapotranspiração e capacidade de água disponível para 

cada pixel da área, conforme Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 - Fluxograma para elaboração do Balanço Hídrico Climatológico. 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 

As equações utilizadas por Carvalho Neto (2016) na espacialização dos dados utilizadas 

para determinar o balanço hídrico climatológico em Vêneto, na Itália, apontaram que, o método 

princípio interpolação/cálculo se destaca quando comparado com cálculo/interpolação, justificando-se 

por permitir usar a capacidade de água disponível para toda a área, enquanto que o princípio 

cálculo/interpolação só utiliza a CAD do local da estação de coleta do dado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com a espacialização dos dados de chuva, é possível observar gradientes de precipitação 

ao longo da bacia. Há um comportamento diferente dos meses com relação aos regimes de chuva durante 

o ano.  As chuvas médias variaram entre 103 e 216 mm, sendo que agosto foi o mês com menor 

intensidade de chuva e outubro o mês com maior intensidade de chuva, com média de 110 mm e 197,5 

mm, respectivamente. Apesar de agosto ser o mês com menor volume de chuva, os efeitos no balanço 

hídrico climatológico (déficit hídrico) não são tão visíveis em função de a temperatura média atingir 

14,9°C, menores quando comparadas, por exemplo, com o mês de dezembro, que atinge temperatura 

média de 23°C, aumentando assim a evapotranspiração potencial. Caso o volume de chuva precipitado 

em agosto fosse aos meses de janeiro, fevereiro e dezembro, em ambos os meses ocorreria déficit 

hídrico, onde a evapotranspiração potencial supera a precipitação. 

A evapotranspiração potencial média anual para a série de 30 anos (1985 – 2015), baseada 

na temperatura média mensal, foi de 921,5 mm, variando de 32 a 134 mm, sendo que o mês de julho foi 

o mês com menor evapotranspiração potencial média (32 mm) e janeiro destacou-se com a maior 

evapotranspiração potencial média para o período (134 mm). Com as estações do ano bem definidas 

para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, observa-se que nos meses de verão (dezembro a março) a 

evapotranspiração atinge os valores máximos, corroborando com Da Cunha e Martins (2009), que 

avaliando os municípios de Botucatu e São Manuel – SP, encontraram maior evapotranspiração no 

município de São Manuel, consequência da maior temperatura média anual para o município. 

A relação da latitude na evapotranspiração estimada pelo modelo utilizado ficou evidente, 

uma vez que os meses de janeiro, fevereiro e dezembro, com valores médios de temperatura de 24,1, 

23,8 e 23,4 °C, respectivamente, atingiram valores de 133,2,8, 115,5 e 121,7 mm de evapotranspiração 

potencial, refletindo a influência do ângulo de incidência dos raios solares sobre a região. 



 

 

Na Figura 4, observa-se os valores de capacidade de água disponível (CAD) para os 

diferentes usos e cobertura do solo, considerando o uso atual, de acordo com o tipo de solo da Bacia 

Cachoeira Cinco Veados, RS.  

Figura 4 - Mapa de Capacidade de Água Disponível para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS (1985 

– 2015). 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 

Os valores mais altos para a capacidade de armazenamento de água no solo encontram-se 

em áreas de floresta e reflorestamento. O fato se explica por, em áreas florestadas, a taxa de transpiração 

ser menor, onde árvores de florestas tropicais chuvosas podem transpirar até 1800 mmoles H2O m-²s-¹; 

palmeiras de trópico semi-árido, de 1200 a 1800; leguminosas herbáceas, de 9000 a 11000; gramíneas 

de campos, de 5000 a 10000; halófitas, de 1200 a 2500; espécies de deserto, de 1000 a 5000; e cactáceas, 

de 600 a 1800 (PIMENTEL, 2004). 

Para áreas de agropecuária (Soja/Pastagem/Soja), com raízes superficiais, a capacidade de 

água disponível é menor, devido à evaporação de água no solo ocorrer inicialmente próximo a superfície 

e pela grande quantidade de raízes nessa região. Já para culturas florestais, mesmo com pouca água 

disponível, conseguem buscar água nas camadas subsuperficiais do solo devido às raízes pivotantes, 

resistindo por maior período a determinada condição de estresse hídrico, quando comparado a culturas 

agrícolas. Outro fator que deve ser levado em consideração é o tipo de solo. Beutler et al.,(2002), em 

estudo com diferentes tipos de solo, apontam que mesmo que a capacidade de água disponível tenha 

sido a mesma para os dois solos estudados, a maior retenção sob todas as tensões ocorreu no Latossolo 

vermelho eutroférrico cujo textura é mais fina, que no Latossolo vermelho distrófico, demonstrando que 

o maior conteúdo de água neste solo não resultou em benefício para as plantas, devido ao fato de a água 

estar retida sob maior tensão, permanecendo indisponível para as plantas. 

Mesmo analisando as chuvas máximas, considerado o período de menor criticidade em 

relação ao balanço hídrico, embora o balanço seja positivo,  observa-se valores extremamente baixos 

(FIGURA 5), principalmente nos meses de janeiro e fevereiro (1985 – 2015), com temperatura média 

de 24,1°C, podendo as máximas atingir 31°C, evidenciando a necessidade de planejamento para áreas 

irrigadas e/ou inserção de cultivos que resistam ao período de menor disponibilidade de água, seja para 

estabelecimento/germinação ou mesmo na floração/enchimento de grãos, que são os períodos que 

demandam maior quantidade de água pela planta. 



 

 

Figura 5 - Balanço Hídrico Climatológico para Chuvas Máximas para a Bacia Cachoeira Cinco 

Veados, RS. 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 

 Na área localizada à Noroeste da Bacia Cachoeira Cinco Veados, onde há maior média 

pluviométrica, o balanço hídrico apresenta valores maiores, chegando a ter uma diferença de 24 mm no 

mês de abril, considerando chuvas máximas (FIGURA 6). 

Figura 6 - Balanço Hídrico Climatológico para o mês de abril com chuvas máximas para a Bacia 

Cachoeira Cinco Veados, RS (1985 – 2015). 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 



 

 

Somente para o mês de julho observa-se o contrário, onde a área ao Nordeste da bacia tem 

um menor volume de chuvas e, consequentemente, o balanço hídrico atingiu valores médios semelhantes 

a área do exutório, localizado na região Sudoeste da bacia. 

Para o Balanço Hídrico Climatológico considerando chuvas máximas, observa-se que em 

todos os meses do ano, para a série apresentada (1985 – 2015), há disponibilidade de água para a bacia, 

evidenciando assim os resultados descritos por Kuinchtner e Buriol (2016), que indicam que a região 

não apresenta déficit hídrico em grande parte do período. Porém, Matzenauer et al. (1995) afirmam que 

a disponibilidade hídrica é o fator que afeta o rendimento das culturas com maior frequência e 

intensidade no Rio Grande do Sul. 

Segundo Moreno (1961) a precipitação normal do Rio Grande do Sul é bem distribuída ao 

longo do ano: 24% no verão, 25% no outono, 25% no inverno e 26% na primavera. Porém, nos meses 

de verão, devido à maior demanda evaporativa da atmosfera, frequentemente as chuvas não são 

suficientes para suprir as necessidades das culturas, pois além da variabilidade anual da distribuição da 

precipitação e ao longo de um ano agrícola, nos meses de verão, essas apresentam maior variabilidade 

espacial e, frequentemente, têm alta intensidade (NIED et al., 2005). 

O balanço hídrico climatológico médio para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS 

(FIGURA 7) aponta resultados semelhantes ao encontrado por Carvalho Neto (2011). Mesmo 

analisando período diferente, o autor aponta que as áreas próximas ao exutório são mais suscetíveis a 

falta de água, devido a evapotranspiração ser maior e relacionado com as culturas inseridas que 

demandam de maior quantidade de água, retirando mais água do solo para o desenvolvimento. Nas áreas 

em que não há culturas inseridas, tais condições se devem ao relevo, com inclinações acima de 45°, 

facilitando as condições apresentadas. Observando-se o balanço hídrico climatológico médio para a 

Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, verifica-se que não há déficit hídrico, onde a precipitação para o 

período foi de 1.800 mm e a evapotranspiração foi em torno de 51% do total precipitado (921,5 mm). 

Figura 7 - Balanço Hídrico Climatológico com chuvas médias para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, 

RS (1985 – 2015). 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 



 

 

Observa-se que nos meses de janeiro, março e dezembro o balanço hídrico climatológico 

para anos considerados secos assume valores negativos (FIGURA 8), ou seja, há déficit hídrico, 

principalmente no entorno do exutório, fazendo com que as altas temperaturas do período influenciem 

para uma maior evapotranspiração, aliado ao tipo de solo do local (Chernossolo). Verifica-se ainda que, 

mesmo em anos onde a precipitação atinge as mínimas mensais, ainda assim o déficit hídrico é inferior 

a outras regiões do Brasil, como foi observado por Monteiro et al. (2011), no município de Groaíras, 

estado do Ceará, onde a precipitação média anual é de aproximadamente 700 milímetros e há déficit 

hídrico em praticamente todos os meses do ano. A disponibilidade de água ocorre devido a bacia estar 

inserida numa região que não apresenta, historicamente, casos de falta da água, sendo que a precipitação 

média anual varia entre 1.700 e 1.900 milímetros. 

Para atender a demanda hídrica agrícola na Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, para anos 

considerados secos, onde o BHC atinge valores negativos nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro, 

para se garantir altas produtividades e a qualidade da produção agrícola, há a necessidade de um 

planejamento integrado dos recursos hídricos e a implantação do uso de sistemas de irrigação, 

principalmente pela variação da disponibilidade de água no solo, determinado pela precipitação, 

transpiração efetiva, temperatura aliado ao manejo de solo adotado (CARVALHO et al., 2011). 

Figura 8 - Balanço Hídrico Climatológico com chuvas mínimas para a Bacia Cachoeira Cinco Veados, 

RS (1985 – 2015). 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 

Apesar do mês de agosto ter uma menor intensidade de precipitação, quando comparado 

aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, onde o balanço hídrico atinge valores mínimos negativos, 

ainda assim não apresentou os menores valores para o balanço hídrico. Tal fato se explica radiação solar 

que chega a superfície no mês em questão, relacionado com a temperatura média do ar, em função da 

região ter estações – quente e fria - bem definidas, conforme Figura 9, que relaciona o balanço hídrico 

climatológico com a precipitação e radiação que chega a superfície. 

 

 

 



 

 

Figura 9 - Relação Precipitação X Radiação (Temperatura) no Balanço Hídrico Climatológico para a 

Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS (1985 – 2015). 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

  

Para o mês de julho (FIGURA 10), observa-se que em dois pontos da bacia – Nordeste e 

Leste - o balanço hídrico climatológico assume valores mínimos, diferente dos demais meses. Uma 

hipótese que se assume é a implantação de diferentes cultivos no período, onde observa-se para a região 

a implantação de culturas mais exigentes em água, como o trigo, aliados ao período com menor 

disponibilidade hídrica para estes pontos, devido a precipitação ser menor do que nas demais áreas da 

bacia. Streck e Alberto (2006) justificam tal fato em função de, no Rio Grande do Sul, a maioria dos 

agroecossistemas serem não irrigados e pela diferença na eficiência do uso da água disponível no solo 

pelas plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 10 - Balanço Hídrico Climatológico com chuvas mínimas para a Bacia Cachoeira Cinco 

Veados, RS (1985 – 2015). 

 

Fonte: Autor, Santa Maria, RS, UFSM, 2018. 

 

Um dos fatos preocupantes em relação ao balanço hídrico climatológico é o aumento da 

temperatura global ou mudança climática. Streck e Alberto (2006) realizaram estudos com as culturas 

agrícolas soja, milho e trigo, e simulando um aumento de temperatura de até 6°C em 100 anos para a 

Região de Santa Maria, RS, associado com o conteúdo de CO2, a tendência é diminuir o conteúdo de 

água do solo, déficit este ficando mais evidente para culturas de verão. 

Mesmo em períodos chuvosos, ainda assim pode ocorrer déficit hídrico. Estudo realizado 

por Carvalho et al. (2011), onde o mesmo avaliou o balanço hídrico para a cultura do café no estado de 

Goiás, evidenciou-se que, mesmo com distribuição normal de chuvas, ainda assim houveram períodos 

de déficit hídrico. Tal fato está ligado à necessidade de cada cultura e suas necessidades fisiológicas em 

cada fase de desenvolvimento. Centurion e Ghini (2008) apontaram que a cultura de soja, por exemplo, 

exige uma maior quantidade de água durante o período de germinação e floração e enchimento de grãos, 

podendo a produção ser afetada quando houver menos de 50% de água disponível para a planta, 

confrontando Fendrich (2017), que diz que apesar de a cultura da soja apresentar grande demanda hídrica 

para o seu desenvolvimento, também tem capacidade de adaptação a “déficit” de água, como ocorrido 

nos anos de 1994 (584 mm) e 2000 ( 544 mm), respectivamente, na Região Metropolitana de Curitiba, 

PR. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Modelos matemáticos são uma simplificação da realidade que nos permitem apresentar as 

complicadas interações que existem em agroecossistemas e, portanto, são uma ferramenta para estudos 

do impacto de mudanças climáticas em agroecossistemas. 

Para anos normais (chuvas médias) e anos chuvosos (chuvas máximas) não há déficit 

hídrico na Bacia Cachoeira Cinco Veados. O contrário é observado em anos secos (chuvas mínimas), 

onde nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro existe déficit hídrico em alguns pontos da bacia. 

O modelo utilizado para determinação do Balanço Hídrico Climatológico no estudo de caso 

da Bacia Cachoeira Cinco Veados, RS, mostrou-se passível para verificação das áreas de déficit e 

excesso hídrico mensal para a série de 30 anos. Para um estudo mais aprofundado e pontual, como, por 

exemplo, para irrigação de uma lavoura, o balanço hídrico climatológico deve levar em consideração 



 

 

períodos mais curtos, pois uma série longa possui variação espacial, podendo ocasionar sub ou super 

estimativa para estes casos. 

O modelo utilizado fornece subsídios para o planejamento ambiental, pois toda e qualquer 

área a ser planejada deve observar a disponibilidade de água para as culturas a serem implantadas, 

evidenciando que o uso e cobertura do solo está baseado no balanço hídrico local. 
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