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INTRODUÇÃO 

Um evento significativo de estiagem foi configurado no Estado no Rio Grande do Sul entre dezembro 
de 2019 e meados de maio de 2020 totalizando cerca de cinco meses de duração. Nesse período, os 
volumes de chuva ficaram abaixo da média, fato que, associado às altas temperaturas (atingindo 
recordes em diversas cidades no verão), fez com que a condição hidrológica atingisse níveis críticos 
de baixa disponibilidade hídrica na maior parte das bacias gaúchas. 
A estiagem gerou impactos em diversas áreas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 408 
municípios decretaram Situação de Emergência, sobretudo em função do impacto no setor agrícola. 
O número de municípios em Situação de Emergência foi bastante expressivo, chegando a 82% do 
total de municípios gaúchos. 
Também foram significativos os impactos no abastecimento público, com registro de abastecimento 
por caminhão-pipa em vários municípios, bem como a necessidade de adoção de medidas 
emergenciais, como instalação de poços para captação de água subterrânea, medidas alternativas de 
captação e bombeamento por parte das companhias e, no caso de algumas bacias, como o Gravataí, 
medidas como interrupção das captações para fins distintos ao abastecimento humano (RIO 
GRANDE DO SUL, 2020).  
Outro impacto importante foi registrado no Setor Elétrico, com valores de energia natural afluente 
atingindo os menores níveis dos últimos 20 anos (ONS, 2020), e diversas hidrelétricas gaúchas 
registrando uma operação a fio d’água, isto é, sem capacidade de armazenamento. É importante 
destacar que o impacto na região hidrológica do Uruguai foi um dos mais significativos uma vez que 
o agravamento da condição hidrológica em abril fez com que a operação das usinas hidrelétricas 
localizadas no Alto Uruguai não fossem capazes de garantir a vazão mínima outorgada, impactando 
todo o trecho do Rio. 
Face o evento hidrometeorológico crítico de estiagem, a Sala de Situação respondeu publicando 
sucessivos Boletins Especiais com uma análise detalhada do acompanhamento do fenômeno, 
comparando a criticidade do evento atual com outros já ocorridos em períodos passados, de forma a 
estabelecer um cenário de previsão e subsidiar as tomadas de decisão. O presente artigo apresenta de 
forma resumida e definitiva desse trabalho.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada para determinar o impacto e a criticidade do evento de estiagem 2019/2020 
foi a comparação das condições meteorológicas de eventos anteriores de estiagem severa, associado 
à comparação hidrológica entre os mesmos períodos. Os períodos identificados para realizar essa 
comparação foram os anos de 2004/2005 e 2011/2012. 
 

ANÁLISE METEOROLÓGICA 2004/2005 E 2011/2012 
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Analisando os anos de 2004/05 e 2011/12 no Rio Grande do Sul, observamos que não houve atuação 
de fenômenos de grande escala predominando a condição de normalidade climática. Nestes anos, 
observou-se uma menor quantidade nos volumes de chuva bem como uma distribuição espacial mais 
irregular acarretando em períodos de estiagens especialmente entre os meses de verão (DINIZ, 1999). 
Nas Figura 1 e Figura 2 pode-se observar os mapas de anomalia de precipitação nas estiagens de 
2004/05 e 2011/12. 

Figura 1 – Mapas de anomalia de precipitação de dezembro de 2004 a abril de 2005. 

     
 

Fonte: dos autores. Valores abaixo da média em tons de amarelo e laranja. Dados: SOMAR Meteorologia 
 

Figura 2 - Mapas de anomalia de precipitação de dezembro de 2011 a abril de 2012. 

     
 

Fonte: dos autores. Valores abaixo da média em tons de amarelo e laranja Dados: SOMAR Meteorologia 
 

ANÁLISE HIDROLÓGICA 2004/2005 E 2011/2012 
O histórico de dados de vazão das estações da Rede Hidrometeorológica foi analisado estabelecendo 
como limiares para compor os cotagramas, os níveis médios de cada estação fluviométrica 
considerada, assim como um limiar de estiagem N85, o qual corresponde aos níveis médios diários 
que são igualados ou superados em 85% do tempo nas séries históricas de cada estação, que possuem 
mais de 30 anos de dados. Para algumas estações também foi considerado um limiar N95, o qual 
corresponde aos níveis médios diários que são igualados ou superados em 95% dos casos analisados 
dentro de cada série histórica. As estações utilizadas e sua respectiva curva de permanência foram: 
Barca do Caí no rio Caí; Passo das Canas no rio Gravataí; Campo Bom no rio dos Sinos; Passo do 
Mendonça no rio Camaquã; Rio Pardo no rio Jacuí, Quaraí no rio Quaraí, Uruguaiana e Iraí no rio 
Uruguai e Manoel Viana no rio Ibicuí. 
 

RESULTADOS 

Conforme apresentado na Figura 3, o verão de 2019/20 apresentou chuvas de baixo volumes e 
irregulares, consolidando o cenário de estiagem e muito próximo às configurações observadas nos 
períodos de 2004/05 e 2011/12 . Destaca-se nesta análise o mês de abril, que registrou chuvas 
significativamente abaixo da média para o período. 
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Figura 3 - Mapas de anomalia de precipitação de dezembro de 2019 a abril de 2020. 

     
 

Fonte: dos autores. Dados: SOMAR Meteorologia 

Do ponto de vista da resposta hidrológica, ao longo do período em tela, os volumes ocorreram com 
acumulados pouco significativos, além de apresentarem distribuição irregular nas áreas de 
contribuição das bacias gaúchas. As temperaturas elevadas e altos índices de radiação causaram o 
aumento significativo dos índices de evapotranspiração, o que aliado aos baixos volumes acumulados 
de chuva foram responsáveis pela diminuição no nível dos rios e reservatórios, gerando uma baixa 
disponibilidade hídrica em praticamente todas as 25 bacias gaúchas(SALA DE SITUAÇÃO, 2020). 
Os dados de nível (cm) em formato de cotagrama (nível vs. tempo) apresentados a seguir são 
referentes ao início dos meses entre novembro e abril de 2004/2005 e 2011/2012 em três dos oito 
pontos analisados. Estes foram selecionados em função da maior criticidade observada. 

Figura 4 – Cotagrama comparado entre os períodos 2004/2005; 2011/2012 e 2019/2020 da estação Muçum. 

 
Fonte: dos autores. Dados: Agência Nacional de Àguas/CPRM 

 

Figura 5 – Cotagrama comparado entre os períodos 2004/2005; 2011/2012 e 2019/2020 da estação Passo do Mendonça. 

 
Fonte: dos autores. Dados: Agência Nacional de Àguas/CPRM 
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Figura 6 - Cotagrama comparado entre os períodos 2004/2005; 2011/2012 e 2019/2020 da estação Iraí. 

 
Fonte: dos autores. Dados: Agência Nacional de Àguas/CPRM 

 

O nível dos rios permaneceu abaixo da normalidade em todos os pontos avaliados e, para os pontos 
onde foi possível realizar uma avaliação comparada dos cotagramas, observou-se que o cenário é 
comparável a outros anos de grave estiagem. Em alguns pontos, no entanto, a condição de 2019/2020 
é a pior já registrada (Camaquã, Uruguai e Taquari). Também, em todos os oito pontos analisados as 
vazões medidas ficaram próximas ou inferiores à vazão de referência (Q85) e alguns casos abaixo de 
(Q95), ou seja, implicaram em ações de regulação dos múltiplos usos da água. 
 

CONCLUSÕES 

O Rio Grande do Sul registrou um longo período de estiagem consolidada com impacto expressivo 
na produção agrícola, abastecimento e geração de energia, afetando, portanto à disponibilidade 
hídrica das 25 bacias gaúchas e marcando recordes de baixa vazão em alguns locais. A partir da 
análise comparativa com dois eventos de estiagem históricos selecionados, foi possível verificar uma 
similaridade entre a criticidades dos eventos. Mas, do ponto de vista de baixa disponibilidade hídrica,  
o evento de 2019/2020 foi ainda mais crítico. 
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