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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi determinar o Balanço Hídrico Climatológico (BHC) e 

a Classificação Climática (CC) segundo a metodologia de Thornthwaite e Mather (1955), para o 

município de Ituporanga, no estado de Santa Catarina. O BHC e a CC são de grande 

importância, pois com eles podemos definir o clima de uma região, sendo um fator relevante na 

agricultura para a tomada de decisões, pois são identificados períodos de seca e de chuva, além 

da disponibilidade hídrica da região. Foram utilizados dados de precipitação (P) e temperatura 

média do ar (tar) obtidos na estação meteorológica localizada no sítio experimental da 

EPAGRI/CIRAM em Ituporanga-SC. Os resultados demonstraram que a região apresenta 

precipitação relativamente homogênea ao longo de ano, com excedente acentuado de água no 

inverno e menor disponibilidade de água no mês de março. A classificação climática realizada 

com base nos valores de índices de umidade, aridez e hídrico, caracterizou o clima da 

Ituporanga como B4rB’3 a’. 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to determine the Climatic Water Balance (CWB) and 

Climatic Classification (CC) according to the Thornthwaite and Mather (1955) methods, for the 

Ituporanga city in Santa Catarina State. The CWB and CC are the great importance to 

agriculture decisions because with them we can identify periods of drought and rain in the 

region. We used data of precipitation (P) and average air temperature (P) obtained at the 

weather station located in the experimental site EPAGRI/CIRAM in Ituporanga-SC. The results 

showed that region of the Ituporanga city presents a relatively homogeneous precipitation 

throughout the year, with strong surplus water in winter and reduced water availability in 

March. The CC was made based on the humidity, aridity and water indexes, characterized for 

B4rB’3a’. 
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1. INTRODUÇÃO: O município de Ituporanga está localizado na região do Alto Val do Itajaí, 

no estado de Santa Catarina. O município se destaca como grande produtor de cereais e 

hortaliças. A cultura de maior destaque na região é a cebola, favorecida pelo clima e solo, tendo 

grande representatividade no cenário nacional e sendo a principal fonte de renda do município. 

Segundo ROLIM (2007) a importância de realizar o BHC para uma região diz respeito a 

determinar a quantidade de água disponível para a cultura atingir seu pleno desenvolvimento, 

além disso a necessidade da inserção desses resultados no cálculo de sistemas de irrigação, é de 

grande relevância para os produtores na diminuição nas perdas de produção. O objetivo deste 

trabalho foi determinar o Balanço Hídrico Climatológico (BHC) e a Classificação Climática 

(CC) segundo a metodologia de THORNTHWAITE e MATHER (1955), para o município de 

Ituporanga, no estado de Santa Catarina. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS: Para a determinação do BHC foi utilizado o método de 

Thornthwaite e Mather 1955, usando as normais climatológicas referentes aos anos de 1987 a 

2008, para a cidade de Ituporanga– SC (27,4 ºS, 49,6 ºW, altitude de 360 metros). Os dados de 

temperatura média mensal e precipitação média mensal foram registrados pela estação 

meteorológica de Ituporanga (ITUPORANGA-A863, Registro: UTC 04/06/2012), localizado no 

sitio experimental da EPAGRI/CIRAM (27º25’07” S; 49º38’46” W, altitude de 484 metros).  

Para cálculo do BHC foi usado o valor médio da Capacidade de Água Disponível no 

solo (CAD) de 100 mm. O tipo climático da região pelo método de THORNTHWAITE foi 

determinado com base nos valores dos índices hídrico (Ih), de aridez (Ia), de umidade (Im), 

equações (1), (2) e (3), respectivamente.  

 

                                                  Ih = EXC  / ETP                                 (1) 

 

                                                                 Ia = DEF / ETP                      (2) 

 

                                                           Im = Ia  . 0,6 . Ih                                         (3) 

 

 

Os índices foram determinados em função da evapotranspiração potencial (EP), da 

deficiência hídrica (DEF) e do excedente hídrico (EXC) resultantes dos cálculos da 

contabilidade hídrica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A Figura 1 apresenta a variação média anual da 

temperatura do ar e da precipitação para cidade de Ituporanga – SC, referente ao período de 

1987-2008. A temperatura média anual é de 18,1°C, com a maior média ocorrendo no mês de 



janeiro (22,8°C), caracterizando um mês típico de verão e a menor média ocorre no mês de 

julho (12,6°C), período em que ocorrem temperaturas mais amenas na região de Ituporanga. A 

precipitação média acumulada no período estudado foi de aproximadamente 1606 mm, as 

médias mensais variando entre 96 mm a 187 mm, com média anual de aproximadamente 133,8 

mm/mês. 

 
Figura 1 Variação média anual da temperatura do ar e da precipitação para cidade de 

Ituporanga – SC, referente ao período de 1987-2008. 

 

Pode ser observada na Tabela 1 a planilha de cálculo do Balanço Hídrico segundo o 

método de THORNTHWAITE e MATHER (1955), referente ao período de 1987-2008.  Para 

todo o período analisado a evapotranspiração média acumulada (ETP) foi de 849 mm, com 

valores máximos ocorrendo no mês de janeiro (117 mm) e a mínima ocorrendo no mês de julho 

(30 mm). 

 

Tabela 1. Cálculo do Balanço Hídrico segundo o método de THORNTHWAITE e MATHER 

(1955) para o período de 1987-2008. 

MESES 
Temp. 

(ºC) 

EP 

(mm) 

Corr. 

(q) 

ETP 

(mm) 

P 

(mm) 

P-ETP 

(mm) 

NegAc 

(mm) 

ARM 

(mm) 

ALT 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

Jan 22,81 101,4 1,156 117 187 70 0 100 0 117 0 70 

Fev 22,60 99,6 1,002 100 155 55 0 100 0 100 0 55 

Mar 21,86 93,6 1,047 98 108 10 0 100 0 98 0 10 

Abr 18,87 70,9 0,948 67 103 35 0 100 0 67 0 35 

Mai 14,82 45,0 0,923 42 118 77 0 100 0 42 0 77 

Jun 13,20 36,2 0,867 31 100 69 0 100 0 31 0 69 

Jul 12,58 33,0 0,909 30 124 94 0 100 0 30 0 94 

Ago 14,28 41,9 0,957 40 96 56 0 100 0 40 0 56 

Set 15,82 50,9 0,989 50 158 108 0 100 0 50 0 108 

Out 18,37 67,4 1,089 73 175 102 0 100 0 73 0 102 

Nov 20,15 80,3 1,108 89 139 50 0 100 0 89 0 50 

Dez 22,01 94,8 1,171 111 143 32 0 100 0 111 0 32 

TOTAL 18,1 815   849 1606         849   757 

 



 

A Figura 2 ilustra Extrato do Balanço Hídrico Climatológico do Município de 

Ituporanga – SC, referente ao período de 1987-2008. Observa-se a ocorrência de excedente 

hídrico (EXC) durante todo o ano, totalizando 757 mm, não apresentando déficit hídrico (DEF) 

para o período analisado. O excedente hídrico variou entre 10 mm (março) e 108 mm 

(setembro), com média de ± 63 mm.  

 

 
 

Figura 2. Extrato do Balanço Hídrico Climatológico do Município de Ituporanga – SC, segundo 

Thornthwaite E Mather (1955), referente ao período de 1987-2008. 

 

A Classificação Climática segundo o método de THORNTHWAITE é baseada nos 

valores de índices de umidade, aridez e hídrico, caracterizando o clima de Ituporanga como 

B4rB’3 a’. O clima da região é úmido, com deficiência de água nula e excesso de água no 

inverno, sendo mesotérmico e subtipo climático a’.  

 

4. CONCLUSÃO: A região da cidade de Ituporanga apresenta precipitação relativamente 

homogênea ao longo do ano, com um excedente acentuado de água no inverno e menor 

disponibilidade no mês de março. São apresentadas algumas restrições a culturas perenes 

intolerantes a excesso de umidade, mas são favoráveis a culturas anuais pela disponibilidade de 

água o ano todo. No caso da cebola que demanda grande quantidade de água, é favorecida pelo 

grande excedente nos meses de maio a dezembro, onde se distribui o ciclo da cultura. 

 

5. AGRADECIMENTOS: A EPAGRI/CIRAM por fornecer os dados climatológicos. 
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