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Resumo 

Para a compreensão da dinâmica da precipitação pluviométrica na área da bacia hidrográfica do rio 

Vacacaí, no estado do Rio Grande do Sul, foi realizada a espacialização dos totais mensais e anuais 

das chuvas. Para isso fez-se essencial à observação da variação da altimetria do relevo. Os mapas de 

precipitação pluviométrica foram confeccionados com base nos dados coletados em 13 estações 

pluviométricas com 20 anos ou mais de observações localizadas na área da bacia e seu entorno. Todos 

os mapas foram construídos com auxílio dos programas computacionais ArcGis 9 e Surfer 8 e ajustados 

no programa Corel Draw. Foi identificada a existência de valores elevados de precipitação pluviométrica 

nas áreas próximas ao rebordo do Planalto rio-grandense, bem como um maior total pluviométrico no 

período da primavera, especialmente, nos meses de setembro (180 mm) e outubro (160 mm).  

 

Palavras-chave: Chuvas. Cartografia. SIG. 

 

Abstract 

To understand the dynamics of rainfall in the catchment area of the river Vacacaí in the state of Rio 

Grande do Sul , the spatial distribution of monthly and annual totals of rainfall was performed . For this 

made it essential to observe the variation of relief altimetry. The rainfall maps were made based on data 

collected in 13 rainfall stations with 20 or more years of observations located in the area of the basin 

and its surroundings. All the maps were built with the help of computer programs ArcGIS 9 and Surfer 

8 and adjusted in Corel Draw program. We identified the existence of high levels of rainfall in areas near 

the edge of the Rio Grande Plateau, as well as a higher total rainfall in the spring period , especially in 

the months of September ( 180 mm ) and October (160 mm ) . 
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1. Introdução 

 

Na área da bacia hidrográfica do rio Vacacaí, existem várias estações 

pluviométricas com séries históricas importantes de dados (FERNANDES, 2006). 

Dessa forma, com a utilização dos dados dessas estações, a espacialização da 

precipitação pluviométrica na área da bacia certamente tornou-se mais detalhada, 

contemplando de forma mais precisa a interação desse elemento com os fatores 

geográficos regionais. 

A bacia hidrográfica do rio Vacacaí é a mais extensa da região central do estado 

do Rio Grande do Sul e sua importância está vinculada a utilização de seus solos e 

águas para a agricultura e a pecuária extensiva (PRÓ-GUAÍBA, 2011). Possui área 

aproximada de 10.000 km² (SEMA, 2009) e localiza-se nas províncias 

geomorfológicas da Depressão Central, Escudo Rio-Grandense e áreas do rebordo 

do Planalto Rio-Grandense (RS, 1989; SEMA, 2009).  

As nascentes do rio Vacacaí localizam-se na serra do Babaraquá, no município 

de São Gabriel, entre 310 a 460 metros acima do nível do mar. Essa bacia abrange 

10 municípios: Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Dilermando de Aguiar, 

Formigueiro, Restinga Sêca, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, São Gabriel, São 

Sepé e Vila Nova do Sul. 

O objetivo deste trabalho foi determinar a espacialização dos totais mensais e 

anuais da precipitação pluviométrica na área da bacia hidrográfica do rio Vacacaí, 

estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. Metodologia de Trabalho 

 

O polígono da área da bacia hidrográfica do rio Vacacaí foi delimitado pelo uso 

das cartas topográficas da região, guiando-se pelas curvas de nível geradas no 

programa computacional ArcGis 9, tomando-se como referência as cotas mais 

elevadas, localizadas nos divisores de águas das bacias hidrográficas limítrofes.  

O mapa hipsométrico foi confeccionado utilizando-se imagens SRTM - Shuttle 

Radar Topography Mission (nomenclaturas SH-22-Y-A, SH-22-Y-B, SH-22-Y-C, SH-

22-Y-D), com 90 metros de resolução (MIRANDA, 2005).  
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Para identificar a distribuição espacial das precipitações pluviométricas foram 

obtidas isoietas pelo uso do modelo de semivariograma esférico, com interpolação de 

pontos pela técnica geoestatística da krigagem ordinária (DRUCK et al., 2004) do 

programa Surfer 8.0. Foram utilizadas as médias dos totais mensais e anuais de 

precipitação pluviométrica foram das estações com período de observações igual ou 

superior 20 anos. 

 

Tabela 1 - Relação das estações pluviométricas. 

Nº Estações 
 

Instituição 
 

Latitude 
(S) 

Longitude 
(w) 

 Altitude 
(m) 

Período de 
observações  

Início Término 

01 São Marcos DEPRC 29º40'00" 53º41'00" 90 1953 1983 

02 Boca do Monte FEPAGRO 29°41'24" 53°48'42" 
158 1964 2008 

03 Santa Maria* INMET 29º43'27" 53º43'12" 95 1912 2010 

04 Passo das Tropas DEPRC 29º45'00" 53º29'00" 44 1957 1979 

05 S. J. da Porteirinha DEPRC 29º47'00" 53º59'59" 153 1954 1979 

06 Caranguejo DEPRC 29º50'00" 54º00'00" 106 1957 1984 

07 Pau Fincado DEPRC 29º55'00" 54º20'00" 200 1954 1984 

08 Formigueiro DEPRC 30º00'00" 53º30'00" 110 1951 1981 

09 Cachoeira do Sul INMET 30º02'00" 52º53'00" 73 1912 1974 

10 Barro Vermelho ANA 30º08'27" 53º09'43" 100 1951 2006 

11 São Sepé DEPRC 30º10'00" 53º35'00" 110 1951 1974 

12 São Gabriel FEPAGRO 30º20'27" 54º19'01" 109 1963 2008 

13 Caçapava INMET 30º30'00" 53º29'00" 420 1944 1966 

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2009 (adaptado) 

 

3. Resultados e Discussão 

  

A figura 1 observa-se predominância do compartimento geomorfológico da 

Depressão Central (com altitudes entre 30 e 120 metros acima do nível do mar). As 

maiores altitudes (acima de 200 metros) encontram-se no Escudo Rio-Grandense, 

altitudes similares são encontrada  no extremo norte da bacia hidrográfica, em área 

do Planalto Rio-Grandense localizada no município de Santa Maria. 

Na figura 2 as chuvas mensais inferiores a 80 mm mensais ocorrem apenas no 

mês de novembro no município de São Sepé. Para os meses mais chuvosos 

(setembro e outubro), quando o total pode atingir 200 mm, verifica-se a influência do 

Escudo Rio-Grandense no município de Caçapava do Sul. Na área da serra do 
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Babaraguá, identifica-se a influência do relevo no aumento das chuvas em abril e 

maio. Já em agosto e dezembro é possível identificar queda dos totais pluviométricos 

(São Gabriel). Não é possível inferir um controle das áreas elevadas da nascente do 

rio Vacacaí na distribuição das chuvas. 

Figura 1 – Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do rio Vacacaí/RS. 

 

 

O valor máximo de precipitação pluviométrica (180 mm) ocorre para o mês de 

setembro em Caçapava do Sul, acima de 400 metros de altitude, mostrando o efeito 

orográfico nas médias pluviométricas. Para fevereiro constata-se relativa 

homogeneização da distribuição das chuvas, com predomínio de valores entre 80 e 

100 mm, ocorrendo uma pequena área no extremo norte da bacia hidrográfica com 

valor acima de 100 mm mensais.  

Ocorre diminuição da precipitação nos meses do verão, predominando valores 

entre 80 e 100 mm. Em relação ao traçado das isoietas é possível destacar a 

predominância de áreas com valores entre a 140 mm e 180 mm nos meses de 

setembro e outubro. Para novembro observam-se os menores valores de precipitação, 

entre 60 mm e 100 mm.  
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Figura 2 – Mapa dos totais mensais de precipitação pluviométrica para a área da bacia hidrográfica 
do rio Vacacaí, RS 
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Na figura 3 tem-se a distribuição da precipitação média anual onde maior parte da 

área da bacia apresenta precipitação média entre 1300 a 1400 mm, com desvio 

padrão variando entre 287,3 mm (São Gabriel) e 401,1mm (Santa Maria) . As maiores 

médias anuais ocorrem na região do rebordo do Planalto Rio-Grandense, 1700 mm 

(desvio padrão 380,9 mm para estação Caçapava), enquanto os menores valores 

médios ocorrem na região do município de São Sepé (média dos totais anuais de 1400 

mm e desvio padrão 318,8 mm) e nas proximidades do município de Dilermando de 

Aguiar (1400 mm com desvio padrão de 397,3mm).  

 

Figura 3 – Mapa dos totais anuais de precipitação pluviométrica na bacia hidrográfica 
do rio Vacacaí/RS 

 

 

4. Considerações Finais 

 

O traçado das isoietas na área da bacia hidrográfica do rio Vacacaí mostra que a 

variação espacial das precipitações pluviométricas é condicionada pela altimetria do 

relevo. Observa-se a influência do rebordo do Planalto rio-grandense na elevação dos 

totais das precipitações pluviométricas médias mensais que podem atingir 140 mm, a 

exceção dos meses de setembro e outubro onde os totais de precipitação alcançam 

180 mm e não se pode concluir a existência de influência direta da altimetria. Salienta-

se a existência de uma elevação pouco acentuada das médias pluviométricas para os 
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meses de junho, setembro e outubro e de uma pequena queda na variabilidade 

espacial para os meses de fevereiro e dezembro. 

 

Referências 

 

ANA - Agência Nacional de Águas (Brasil). Inventário das estações pluviométricas. 2ed. Brasília: 
ANA/SGH, 2009. 
DRUCK, S. Análise Espacial de Dados Geográficos. Planaltina-DF: Ed. EMBRAPA. 2004. 
FERNANDES, D. Inventário das Estações Pluviométricas. Brasília: Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica/Ministério de Minas e Energia, 1996. 
MIRANDA, E. E. (Coord.).   Brasil em Relevo.   Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 
2005.  Disponível em: <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>.  Acesso: 20 jul. 2011. 
PRÓ-GUAÍBA – Região Hidrográfica do Guaíba: Nove bacias e suas características Disponível em: 
< http://www.proguaiba.rs.gov.br/bacias.htm>. Acesso: 29 dez. 2011. 
RS - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente (SSMA). Portaria n.05/89 de 16 de Março de 1989. Aprova 
a Norma Técnica que dispõe sobre critérios e efluentes líquidos. Diário Oficial, Porto Alegre, 29 de 
março de 1989. 
SEMA – Secretária Estadual do Meio Ambiente: Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Disponível 
em: <http://www.sema.rs.gov.br/sema/jsp/rechidro.jsp>. Acesso: 20 jul. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 




