
CARACTERIZACAO DO REGIME PLUVIOMtTRICO E DO BALAN 
CO HIDRICO DO ARROZ DE SEQUEIRO EM DISTINTAS RE 
GIOES PRODUTORAS DO BRASIL. S. Steinmetz; F. N. Rel 
niers & F. Forest. (EMBRAPA/CNPAF, Caixa Postal 179, 
74000, GOlania, Go). 

Foi feito urn estudo do regime pluviometrico e do bal an~o hldri 
co simulado da cultura em dO localidades, representativas das pri~ 

cipais re9ioes produtoras do pals. 0 regime pluviometrico e anali. 
sado quanto a distribui~ao das chuvas (por pentadas) ao longo do 
ano, e a frequencia de estiagens, de 6 a 10 dias de dura~ao, no p~ 

rlodo de janeiro a mar~o. Os resultados relativos ao balan~o hl 
drico referem-se a: 1) varia~ao do lndice de satisfa~ao das neces 
sidades de agua da planta (ISNA ou ETr/ETm), durante 0 ciclo e a 
flora~ao, em fun~ao de tres nlveis de disponibilidade de agua no 
solo (30, 50 e 90 mm). Em fun~ao do ISNA (ciclo), foi feita uma 
classifica~ao agroclimatica preliminar da cultura; 2) estimativas 
do do deficit hldrico e do excesso d'agua durante 0 ciclo e do In 
dice de produtividade esperada e 3) influencia da epoca de plantio 
sobre 0 risco de deficiencia hldrica. 

Os resultados mostram que: 1) Os lndices mais elevados de chu 
va ocorrem nas regioes Norte e Centro-Oeste e os menores nas re 
gioes Nordeste, Sudeste e Sul; 2) A ocorrencia de estiagens apr~ 

senta urn incremento nos sentidos norte-sul e noroeste-nordeste; 3) 
o nlvel de disponibilidade de agua no solo interfere decisivamente 
no risco de deficiencia hldrica e, consequentemente, na classific~ 

~ao agroclimatica atribulda a uma localidade; 4) Os lndices de ex 
cesso d'agua superiores a 500 mm durante 0 ciclo da cultura, na 

maior parte das regioes Centro-Oeste e Norte sugerem que a perda 
por 1 ixivia~ao, de alguns nutrientes essenciais para a planta (Ex. 
Nitrogenio, Potassio, Magnesio etc), pode comprometer 0 aproveit~ 

mento do fertilizante aplicado; 5) A escolha das epocas de plantio 
mais apropriadas pode melhorar 0 aproveitamento das caracterlsti 
cas do regime pluviometrico de uma localidade ou regiao. 
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