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1. A Ciência Bioclimatológica 

A Bioclimatologia, de forma simplista, aplica os conhecimentos do Clima 

(Climatologia) às relações com os seres vivos. Salienta-se que a Bioclimatologia pode-se 

distinguir como Bioclimatologia Humana, Animal e Vegetal, quando enfoca, 

respectivamente, os seres humanos, os animais e os vegetais. Percebe-se que a 

Bioclimatologia, portanto, envolve uma gama de profissionais das mais diversas áreas a 

citar, sem estabelecer ordem de importância: Geografia, Agronomia, Meteorologia, 

Zootecnia, Engenharia Civil, Arquitetura, Biologia e outras ciências que de forma direta ou 

indireta se utilizam dos produtos da Bioclimatologia no equacionamento de seus problemas 

específicos. 

No Brasil, a formação da Sociedade Brasileira de Biometeorologia em 1996, com a 

realização do I Congresso Brasileiro de Biometeorologia em Jaboticabal-SP, foi um grande 

marco na sistematização e ordenamento dos estudos Bioclimáticos. Embora 

conceitualmente diferencie Biometeorologia e Bioclimatologia, ou seja, a primeira voltada 

para os efeitos mais imediatos do tempo nos seres vivos e a segunda aos aspectos em uma 

escala maior de tempo (cronológico), uma rápida consulta nos anais permite-nos afirmar, 

sem querer polemizar, que esta sociedade poderia se chamar Sociedade Brasileira de 

Bioclimatologia. Na seqüência, dois anos depois ocorre o II Congresso Brasileiro de 

Biometeorologia realizado em Goiânia-GO que consolida em definitivo o papel desta 

sociedade. Em 2001, em Maringá-PR, ocorre o III Congresso Brasileiro de Biometeorologia, 

onde o evento é dividido em três eixos temáticos: a Biometeorologia Humana, Animal e 

Vegetal. 

Esse breve histórico visa evidenciar a importância da 

Bioclimatologia/Biometeorologia e os avanços que essa nova área (Ciência?) vem 

apresentando nos últimos anos no Brasil. Cabe aqui, salientar, que a Geografia não pode 

ficar alheia a esta evolução, principalmente àqueles profissionais voltados para a 

Climatologia Geográfica e Biogeografia. 

 
1Trabalho completo publicado em: CARLOS, A.F.A., OLIVEIRA, A.U. (Org). Geografias de São 
Paulo: A metrópole do Século XXI, p. 221-229, 2004. 
 
2 Laboratório de Climatologia e Biogeografia, Departamento de Geografia – USP. Av. Lineu Prestes, 
338. São Paulo - SP 
E-mail: egalvani@usp.br 
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2. O Climograma de Gaussen 

 Os estudos voltados à caracterização de períodos denominados de “secos” ou 

“úmidos” ganharam importância a partir da proposta de F. Bagnouls & H. Gaussen em 1953 

onde foi proposto um índice que indica em função da variação média anual da temperatura e 

da precipitação os meses secos e úmidos. A proposta inicial estabeleceu alguns critérios 

para determinação dos meses secos, sendo mês seco aquele no qual: a) registram-se 

menos de 10 mm de chuva, a uma temperatura média inferior a 10 oC, b) registram-se 

menos de 25 mm de chuva, a uma temperatura média compreendida entre 10 a 20 oC, c) 

registram-se menos de 50 mm de chuva, a uma temperatura média compreendida entre 20 

a 30 oC e; d) registram-se menos de 75 mm de chuva, a uma temperatura média superior a 

30 oC. Esta definição descontínua exprime-se, no entanto de forma contínua, por meio de 

uma curva indicando que mês seco é considerado aquele em que o total mensal das 

precipitações (quantificada em mm) é igual ou menor que o dobro da temperatura média 

(expressa em Celsius), ou seja, matematicamente expressamos como sendo: 

, onde P é a precipitação e T a temperatura do ar. Os climogramas 

ombrotérmicos, como passaram a ser chamados, são concebidos da seguinte forma: nas 

abscissas (eixo do x), colocam-se os meses do ano e nas ordenadas (eixo do y), à esquerda 

os valores de temperatura do ar e, à direita os valores das precipitações. O valor das 

precipitações deverá ser o dobro do atribuído a temperatura respeitando-se as devidas 

proporções. Traçadas as curvas (T em linha pontilhada e P em linha sólida) quando a 

ômbrica (chuva) passar abaixo da térmica (temperatura), isso indicará o período seco. 

TPoMês .2sec ≤⇒

Essa metodologia de classificação do período seco/úmido serviu de base para uma 

vasta bibliografia acerca dos domínios bioclimáticos do globo e fornece de maneira 

simplificada a relação entre os elementos temperatura e precipitação e as exigências 

climáticas do local. Importante ressaltar que o climograma ombrotérmico de Gaussen, como 

se tornou conhecido, apresenta uma caracterização mais ecológica/bioclimatológica do que 

do ponto de vista agronômico/agrometeorológico, uma vez que não quantifica 

numericamente o quanto seco/úmido é o clima da região. Este método permite ainda avaliar 

a duração da estação seca daquela região em número de meses secos. 

Observa-se pela análise da figura 1 que a cidade de São Paulo, SP, dentro da 

terceira média climatológica (1961-1990) apresenta os meses de julho e agosto como 

meses secos, portanto, a duração da estação seca para São Paulo, SP, é de dois meses, 

não sendo possível quantificar o quanto seco é a região. 

O que se pretende neste esboço é demonstrar que dependendo da finalidade do seu 

trabalho o diagrama de Gaussen pode fornecer de maneira simplificada uma caracterização 
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do regime hídrico/térmico da região, dispensando o uso de metodologias mais complicadas 

como a que trataremos a seguir. 

Climograma Ombrotérmico de Gaussen - São Paulo - SP (1961-1990)
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Figura 1: Representação dos elementos do clima temperatura (T*2, oC) e precipitação (P, 

mm) segundo a proposta de Gaussen indicando os meses considerados secos 

 (São Paulo, SP, 1961-1990). 

2. O Balanço de Água no Solo 

 O balanço de água no solo, conhecido e reconhecido, nacional e internacionalmente, 

como balanço hídrico é a contabilização da água do solo, resultante da aplicação do 

princípio de conservação de massa num volume de solo vegetado. A variação de 

armazenamento de água no volume considerado (ΔARM), por intervalo de tempo, 

representa o balanço entre o que entrou e o que saiu de água do sistema. 

 Como a chuva é expressa em milímetros, isto é, em litros de água por metro 

quadrado de superfície, para facilitar a contabilização do balanço hídrico, adota-se também 

uma área superficial de 1 m2 para o volume de controle. Portanto, o volume de controle 

torna-se uma função apenas da profundidade do sistema radicular das plantas. Admite-se 

que esse volume de controle seja representativo de toda a área em estudo. Genericamente 

o balanço hídrico de uma área vegetada pode ser representado pela Figura 2: 

ENTRADAS:     SAÍDAS 

 P = Precipitação (+ Orvalho)   ET = Evapotranspiração 

 I = Irrigação     Es = Escoamento Superficial 

 Ee = Escoamento Superficial   DLs = Drenagem Lateral 
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 DLe = Drenagem Lateral   DP = Drenagem profunda 

 AC = Ascensão Capilar 

Δ ARM

P ETI

Ee Es

DLe DLs

AC DP

Δ ARM

P ETI

Ee Es

DLe DLs

AC DP  

Figura 2. Representação esquemática dos fluxos do balanço hídrico indicando as possíveis 

entradas e saídas de água de um volume de controle (compilado de Pereira et al., 2002). 

A chuva e o orvalho dependem do clima da região, enquanto que as demais entradas 

dependem do tipo de solo e de relevo. O orvalho representa uma contribuição com ordem 

de magnitude muito pequena (no máximo 0,5mm/dia), muito menor que o consumo diário de 

uma vegetação em pleno crescimento ativo. Nessas condições, sua contribuição é mais 

importante no aspecto ecológico, sendo desconsiderado para o cálculo do balanço hídrico. 

As entradas e saídas por escoamento superficial (Ri e Ro) e drenagem lateral (DLi e DLo) 

tendem a se compensar pois o volume de controle adotado é pequeno (1m2x profundidade 

efetiva do sistema radicular), nessas condições o balanço hídrico pode, então, ser expresso 

da seguinte forma: 

±ΔARM = P + I - ET + AC - DP     (1) 

 A precipitação (P) e a irrigação (I) podem ser medidas facilmente. A ascensão capilar 

(AC), que ocorre em períodos secos, e a drenagem profunda (DP), que ocorre em períodos 

chuvosos, podem ser determinadas utilizando-se conhecimentos de física de solos. E por 

fim, a evapotranspiração (ET) pode ser determinada pelos diversos Métodos ou modelos 

matemáticos presentes na literatura. O volume de controle é, portanto, determinado pelo 

conjunto Solo-Planta-Clima. Em solos profundos sob alta demanda atmosférica, as raízes 

das plantas se desenvolvem explorando um volume maior de solo, na procura por mais 

água, visando atender a demanda. Nessa situação, as plantas investem na formação do 

sistema radicular como modo de garantir sua sobrevivência. Por outro lado, se a demanda 

atmosférica for baixa, um volume menor de solo será suficiente para atendê-la. De modo 

 5694 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

geral, nos solos argilosos, com maior capacidade de retenção de água, as raízes não 

necessitam se aprofundar tanto quanto em solos arenosos, que retêm menor quantidade de 

água (Pereira et al., 2002). 

3. Balanço Hídrico Climatológico 

O balanço hídrico climatológico, desenvolvido por Thornthwaite & Mather (1955) é 

uma das várias maneiras de estimar o armazenamento médio de água do solo ao longo do 

tempo. Partindo-se do suprimento natural de água ao solo, simbolizado pelas chuvas (P), e 

da demanda atmosférica, simbolizada pela evapotranspiração potencial (ETP), e com uma 

capacidade de água disponível (CAD) apropriado3, o balanço hídrico climatológico fornece 

estimativas da evapotranspiração real (ETR), da deficiência hídrica (DEF), do excedente 

hídrico (EXC) e do armazenamento da água no solo (ARM). Para que não haja nem excesso 

nem deficiência hídrica, a chuva (P) deve ser igual a ETP. Portanto a ETP representa a 

chuva ideal (que deveria entrar no volume de controle). Essa situação só acontece 

esporadicamente em alguns períodos. Em algumas regiões há excesso praticamente o ano 

todo, enquanto que em regiões áridas e semi-áridas isso nunca ocorre. Em regiões tropicais, 

é mais comum haver excesso numa época, e deficiência em outra. 

3. Aplicações do Balanço Hídrico Climatológico em estudos Bioclimáticos 

O balanço hídrico climatológico apresenta uma série de aplicações que as 

diferenciam do climograma ombrotérmico de Gaussen, a destacar: a) Comparação da 

disponibilidade hídrica regional com outras áreas, o que não é possível com os diagramas 

de Gaussen; b) Caracterização de períodos secos e seus efeitos na agricultura, como 

redução da produção e impactos sociais; c) Zoneamento Agroclimático classificando as 

regiões em função dos elementos do balanço hídrico como sendo apta, marginal ou inapta 

em função das exigências térmicas e hídricas de um determinado cultivo; d) Determinação 

das melhores épocas de semeadura indicando qual época é menos sujeita a restrições 

hídricas para a cultura em questão, e) Comparação entre os anos padrões denominados 

normais com aqueles denominados secos e/ou úmidos e; f) avaliação quantitativa das 

deficiências e excedentes hídricos permitindo uma comparação da intensidade da estação 

seca. 

4. Balanço Hídrico Climatológico x Diagrama de Gaussen 

 Após a contabilização de todos os elementos do balanço hídrico conforme 

metodologia descrita inicialmente por Thornthwaite & Mather, (1955) e que se encontra 

disponível na grande maioria nos manuais de Climatologia e Meteorologia especialmente 

                                                 
3 A Capacidade de Água Disponível é considerada como sendo aquela água retida no solo entre as 
umidades na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente. 
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aqueles voltados para a área agrícola e bioclimática é possível obter os valores mês a mês 

(ou em períodos menores de cinco a dez dias) das condições reais de água no solo. 

Lembrando que o balanço hídrico pode ser efetuado com os valores médios normais da 

localidade, ou para um ano específico, ou apenas um determinado período do ano (verão, 

inverno,...). 

 O balanço hídrico climatológico resulta em quadro com as seguintes informações: T 

é a temperatura média do mês; P é a precipitação média do mês, ETP é a 

evapotranspiração potencial, P-ETP é a diferença entre a coluna precipitação e a 

evapotranspiração, NEG.AC é o negativo acumulado de água no solo, ARM é o 

armazenamento de água no solo, ALT é a alteração entre o ARM do mês atual e o ARM do 

mês anterior, ETR é a evapotranspiração real, DEF é a deficiência e EXC é o excedente 

hídrico. 

Meses T P ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC
 oC mm mm mm mm mm mm mm mm

Jan 23,0 234,0 111,8 122,2 0,0 100,0 0,0 111,8 0,0 122,2
Fev 23,2 231,0 103,6 127,4 0,0 100,0 0,0 103,6 0,0 127,4
Mar 22,5 165,0 102,7 62,3 0,0 100,0 0,0 102,7 0,0 62,3
Abr 20,5 69,0 76,6 -7,6 -7,6 92,7 -7,3 76,3 0,3 0,0
Mai 17,8 51,0 55,1 -4,1 -11,6 89,0 -3,7 54,7 0,4 0,0
Jun 16,4 44,0 42,7 1,3 -10,2 90,3 1,3 42,7 0,0 0,0
Jul 16,2 35,0 42,6 -7,6 -17,8 83,7 -6,6 41,6 1,0 0,0
Ago 17,7 32,0 53,3 -21,3 -39,1 67,6 -16,0 48,0 5,2 0,0
Set 19,1 63,0 64,3 -1,3 -40,4 66,8 -0,8 63,8 0,4 0,0
Out 20,4 128,0 81,2 46,8 0,0 100,0 33,2 81,2 0,0 13,6
Nov 21,3 123,0 91,0 32,0 0,0 100,0 0,0 91,0 0,0 32,0
Dez 22,1 180,0 105,4 74,6 0,0 100,0 0,0 105,4 0,0 74,6

TOTAIS 240,2 1355,0 930,3 424,7 1090,0 0,0 922,9 7,3 432,1
MÉDIAS 20,0 112,9 77,5 35,4 90,8 76,9 0,6 36,0  

Tabela 1: Resultado da elaboração do Balanço Hídrico Climatológico para São Paulo, SP, conforme metodologia 

proposta por Thornthwaite & Mather, (1955). São Paulo, SP, 1961-1990. 

 
Figura 3: Representação simplificada do extrato do balanço hídrico (deficiências e excedentes) 

conforme metodologia proposta por Thornthwaite & Mather, (1955). A esquerda a localidade de São 
Paulo, SP, 1961-1990 e a direita a localidade de Piracicaba, SP, 1917-1998. (Fonte: 

http://ce.esalq.usp.br/bhbrasil/) 
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 A análise da tabela 1 e da figura 3 (esquerda) nos permite avaliar o período 

denominado seco em São Paulo, SP, iniciando-se em abril e se prolongando de forma 

moderada até setembro. Enquanto a proposta de Gaussen apresenta apenas dois meses 

secos (figura 1) é possível identificar no mínimo cinco meses com deficiência hídrica (meses 

secos) com uso da proposta de Thornthwaite & Mather (1955). Podemos dizer que a 

proposta de Thornthwaite & Mather apresenta-se mais sensível às variações do regime 

térmico e hídrico, uma vez que considera, não somente as entradas e saídas de água no 

sistema, mas também àquela armazenada no perfil do solo e passível de ser utilizada nos 

diversos processos que ocorrem na interface solo-atmosfera. Importante ressaltar que logo 

após o término do período de chuvas a água armazenada no solo (ARM) será utilizada por 

um determinado período, somente ocorrendo deficiências hídricas após uma redução da 

água do solo. Da mesma forma logo após o período com ausência de chuvas, as primeiras 

chuvas servirão para repor àquela água retirada do solo e somente após atingir a 

capacidade máxima de retenção de água e que começaram a ocorrer os excedentes 

hídricos. Não restam dúvidas que o solo é um importante equilibrador das entradas e saídas 

de água no solo, sendo assim, importante fator na determinação dos meses secos e úmidos. 

  A título de comparação a figura 3 (direita) apresenta o balanço hídrico climatológico 

para a localidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. O que se observa é um 

período seco se estendendo de abril a outubro/novembro com uma deficiência anual de 70 

mm. As duas localidades (apesar da proximidade geográfica, 140 km) apresentam regimes 

hídricos distintos e o extrato do balanço hídrico permite identificar e quantificar esses 

regimes. Os estudos Bioclimáticos devem, portanto, considerar em suas análises as 

especificidades do clima de cada região apresentando assim um quadro mais real das 

relações entre os seres vivos e os elementos do Clima. 

5. Onde obter o Balanço Hídrico Climatológico 

Em princípio a proposta de Thornthwaite & Mather (1955) parece ser mais 

complicada, principalmente para aqueles não muito afeitos a área de exatas, contudo, já 

existe na internet programas que realizam os procedimentos do balanço hídrico 

climatológico bastando apenas conhecer a temperatura e as chuvas do local (também 

necessários para elaboração do Climograma de Gaussen). No sítio 

http://ce.esalq.usp.br/bhbrasil encontra-se disponível o balanço hídrico para 500 localidades 

do Brasil, desse total 268 localidades representam municípios do Estado de São Paulo. 

Caso queria obter o balanço hídrico climatológico para uma localidade não disponível no 

sítio acima basta substituir os valores de temperatura, precipitação e latitude do local que 

será automaticamente realizado todos os cálculos e gráficos, possibilitando a análise dos 

períodos secos e úmidos. A título de exemplificação do uso da metodologia do Balanço 

Hídrico Climatológico a figura 4 apresenta o balanço hídrico para diversas localidades 
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brasileiras, representando tipos climáticos de norte a sul do Brasil. Percebe-se que em uma 

mesma região geográfica ocorre uma distribuição desigual das deficiências e excedentes 

hídricos no decorrer do ano. O que se espera após a discussão não é o abandono dos 

diagramas de Gaussen em estudos Bioclimáticos, que tanto nos auxiliaram na 

caracterização dos períodos secos/úmidos de diversas localidades do Brasil e do mundo, e 

sim um uso mais racional de novas metodologias que podem fornecer informações mais 

fidedignas das reais condições climáticas (Bioclimáticas) da região em estudo. 
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Figura 4: Balanço Hídrico Climatológico (deficiências - DEF e excedentes hídricos - EXC) 
representativo de localidades com diferentes tipos climáticos. (Fonte: http://ce.esalq.usp.br/bhbrasil/)
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