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Resumo:

Esta  pesquisa  objetivou  estimar  o  Balanço  Hídrico  para  o  município  de 
Prudentópolis/PR e o coeficiente anual da pluviosidade. A área de estudoter 
forte  dependência  das  atividades  agrosilvopastoris,  justificando  a 
importância  da  presente  proposta,  possibilitando  dados  e  informações 
consistentes  para  o  entendimento  dessas  atividades.  O município  é 
predominantemente  rural  e  a  maioria  da  população  deste  ambiente  é 
composta  por  pequenos  agricultores  e  pequenas  propriedades,  com 
restrições  quanto  à  tecnologia  e  técnicas  avançadas  de  irrigação.   Foi 
possível  concluir  que  a  área  de  estudo  possui  elevados  volumes  de 
precipitação,  com  grande  disponibilidade  hídrica.  Pode-se  afirmar  que  o 
período  mais  chuvoso  ocorre  no  verão,  consequentemente  ocorre  alta 
evaporação  e  evapotranspiração.  Por  apresentar  reposição  e  excedente 
hídricos, torna-se dispensável o uso de irrigadores para a agricultura.

Introdução 
As  condições  climáticas  influenciam grande  parte  das  práticas  humanas, 
principalmente a agricultura, pois, com o conhecimento do clima, podemos 
avaliar  as  épocas  de  semeadura  e  qual  a  necessidade  de  irrigação.  O 
balanço hídrico contribui para a caracterização climática de uma região, o 
que  possibilita  também  a  identificação  das  melhores  épocas  para  o 
desenvolvimento eficaz de diversas culturas agrícolas. 

Segundo Amorim Neto (1989), para se estimar o potencial hídrico de 
uma região, o balanço hídrico é o método mais eficiente e extremamente útil, 
além de identificar condições de excedente ou deficiência de água no solo. 
Neste  procedimento  se  considera  principalmente  a  precipitação  e  a 
evapotranspiração associado ao fator edáfico, interferindo o armazenamento 
de água no solo, o qual é dependente de suas características físicas.



Dessa  forma,  percebe-se  a  importância  da  realização  do  Balanço 
Hídrico Climatológico (BHC), tendo em vista que uma área com relevância 
das atividades agrosilvopastoris  necessita ter  sua dinâmica hidroclimática 
investigada  e  que  o  BHC  é  uma  ferramenta  que  oferece  dados  e 
informações consistentes para o entendimento dessa dinâmica. Isso se torna 
relevante principalmente pelo fato de que o município é predominantemente 
rural (em extensão territorial) e que a maioria da população deste ambiente é 
composta por pequenos agricultores e pequenas propriedades com mão de 
obra familiar e restringidas quanto à tecnologia e técnicas mais avançadas, 
ficando vulneráveis à disponibilidade hídrica natural.

Materiais e métodos 

O município de Prudentópolis localiza-se na região Centro-Sul do Paraná, 
próximo a borda da Escarpa da Esperança e é o terceiro maior município em 
área territorial do Estado, com 2.236,579 km². Situa-se a uma latitude de 25º 
12’ 47” S e longitude de 50º 58’ 40” W. 

Segundo o IBGE (2010) Prudentópolis tem uma população de 48.792 
habitantes,  dos  quais,  26.329  residem  na  área  rural.  Sendo  assim,  o 
município pode ser considerado tipicamente agrícola. 

As altitudes dos pontos de coleta de dados entre 590m (Posto Boa 
Vista e 850m (Posto do Relógio).

A  estimativa  do  balanço  hídrico  climatológico  se  deu  a  partir  da 
metodologia desenvolvida por Thornthwaite e Mather (1955), adaptada por 
Rolim e Sentelhas (1998). Neste método, apenas se faz necessário dados 
de  temperatura  (T)  e  precipitação  (P).  Utilizando  esse  procedimento  e 
adotando uma planilha eletrônica desenvolvida pelos autores em ambiente 
Excel  (Microsoft  Corporation),  pode-se  obter  a  evapotranspiração  real;  o 
excedente hidrico; a deficiência hidrica e as taxas de reposição hidrica. 

Os  dados  diários  de  precipitação  foram  obtidos  junto  ao  Instituto 
Águas do Paraná, na plataforma “Sistema de Informações Hidrológicas”. 

Como não existem dados de temperatura nos postos pluviométricos 
localizados no município, optou-se pela estimativa dos valores. Para tanto, 
foram  obtidos  dados  dos  municípios  limítrofes  (Ivaí,  Irati  e  Fernandes 
Pinheiros) e feita média aritmética simples desses dados. O resultado desta 
média  foi  utilizado  como  referência  para  Prudentópolis.  Os  valores  de 
temperatura  de  Ivaí  e  Irati  foram  obtidos  junto  ao  Instituto  Nacional  de 
Meteorologia  -  INMET,  e  de  Fernandes  Pinheiro,  junto  ao  Instituto 
Agronômico do Paraná - IAPAR. 



Resultados e Discussão
Os  resultados  mostram  que  ocorre  uma  variação  de  precipitação  e 
temperatura do ar durante os meses. Acontece uma queda mais aparente 
somente no mês de agosto, porém, como é possível notar na figura 1, isso 
não causa déficit hídrico. 

A temperatura média anual da área de estudo é 17,1ºC. O inverno é 
frio e o verão é amenizado pelas altitudes. Nessa área as chuvas são bem 
distribuídas ao longo do ano. Deste modo, não se encontra registros de um 
período seco (THOMAZ e VESTENA, 2003).

Figura 1  – Gráficos do Balanço Hídrico de 1977 à 2015 para cada posto pluviométrico.

O valor  máximo  de  precipitação  ocorre  no  posto  do  Relógio,  com 
1.851 mm. Essa estação está localizada no ponto mais alto em relação às 
demais estações. Já o valor mínimo (1.655 mm) ocorre no posto de Jaciaba, 
altitude de 621 metros, uma das mais baixas comparada com as demais.

A  maior  média  de  temperatura  é  de  22,2°C (verão)  e  a  menor  é 
14,2°C (inverno).



Foi possível observar que em nenhum período do ano ocorre déficit 
hídrico. Isso acontece em todos os meses do ano, mesmo no inverno, que 
conforme Monteiro (1963), citado por Thomaz e Vestena (2003), se deve ao 
fato de o clima estar sob o domínio da zona extratropical, o que concebe ao 
local temperaturas com modo mesotérmico (variação de -3°C a 18°C). 

Em  todos  os  pontos  é  perceptível  que  o  município  dispõe  de 
excedente hídrico de fevereiro a dezembro e consta como reposição nos 
meses de janeiro e fevereiro, período que ocorrem as maiores temperaturas. 

Conclusões
É  possível  concluir  que  o  município  de  Prudentópolis  possui  elevados 
índices de precipitação,  com grande disponibilidade de recursos hídricos. 
Porém, para determinadas culturas e plantios, esse excedente hídrico pode 
não ser muito benéfico. 

Em escala  local,  no  caso  de  uma determinada  cultura,  o  balanço 
hídrico tem por objetivo estipular a variação de disponibilidade de água no 
solo. Conhecendo qual a quantidade de água no solo ou qual a umidade, é 
possível estabelecer se a cultura está sofrendo estresse hídrico. 

No município de Prudentópolis, pode-se afirmar que o período mais 
úmido é no verão, onde a temperatura do ar é maior, consequentemente, há 
uma alta evaporação e evapotranspiração. 
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