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Introdução

Com este estudo objetivou-se analisar a demanda 
hídrica de Pernambuco, representada pela 
evapotranspiração de referência (ET0), para anos 
diferentes de precipitação. Os valores de ET0 foram 
estimados pelo método de Thornthwaite (1948) [5], a 
partir dos dados originados de registros de 201 postos 
pluviométricos (SUDENE, 1990 [4]) onde os dados 
foram obtidos de 1970 até 2000 classificando os anos 
em secos, regulares e chuvosos de acordo com o índice
de pluviosidade e o balanço hídrico. Em geral, os 
resultados de ET0 foram variáveis, chegando a 
apresentar valores médios de 900 até valores de 1.600 
mm por ano.
 O Estado de Pernambuco apresenta um déficit hídrico 
anual em aproximadamente 70 % de sua área total. As 
condições climáticas, muitas vezes adversas, no semi-
árido do Brasil, onde a irregularidade e a escassez de 
chuvas restringem o aproveitamento de grandes 
vastidões de terras destinadas a agricultura, durante o 
ano todo, justificando o desenvolvimento de estudos 
voltados ao planejamento agrícola. Em função do 
comportamento dos dados de ET0 geoespacializados 
nas mesorregiões do Estado de Pernambuco, o 
conhecimento do correto valor da ET0 em cada 
localidade trará benefícios aos produtores no manejo da 
irrigação no qual o desperdício da água é constante no 
meio agrícola. A estimativa da evapotranspiração de 
referencia apresenta resultados satisfatórios quando são 
ajustadas para as condições locais, quando isto não 
acontece, os resultados em geral superestimam ou 
subestimam a evapotranspiração, e isso, tem grandes 
implicações em projetos de irrigação, podendo ocorrer 
na aplicação de água em excesso ou em déficit, 
acarretando sérios prejuízos.

Material e métodos

O estudo foi realizado no Estado de Pernambuco, 
situado entre os paralelos 7º18’17” e 9º28'43" de latitude 
sul e os meridianos de 34º48'15" e 41º21'22" de longitude a 
oeste, no Nordeste brasileiro, sua posição, vegetação e 
topografia oferecem condições climáticas diversificadas. 
Dois tipos climáticos segundo Köppen caracterizam o 
estado, os climas As' e BSh, ou seja, precipitações no 
outono e inverno em parte do litoral do Estado e semi-árido 
quente no sertão (Temperatura média anual > 18ºC), 
respectivamente.

O banco de dados que foi utilizado no estudo originou-se 
de registros de estações climatológicas (SUDENE, 1990
[4]), disponíveis na página virtual da Unidade Acadêmica 
de Ciências Atmosféricas (UACA) da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). As estações selecionadas 
para o estudo foram aquelas que apresentaram séries 
históricas de no mínimo  20 anos de observações para a 
estimativa da Evapotranspiração de referência (ET0) pelo 
método de Thornthwaite  (1948) [5]. Foram utilizadas no 
trabalho 201 postos pluviométricos. Para que pudesse ser 
feita a espacialização das informações, por meio do
Sistema de Informações Geográficas (SIG) utilizado no 
trabalho, no qual de acordo com o índice de precipitação os 
anos foram classificados como seco, chuvoso e regular 
onde foi utilizado a técnica de Quantis para 
estabelecimento dos mesmos no qual os valores de 
precipitação se diz respeito a probabilidade  das ordens 
quantílicas,  p =0,33, 0,33 e 0,33 (33%, 33% e 33%), 
considerando igualdade de ocorrência para ambos os anos 
em que os quantis respectivos são os quartis, ou Q0,33, Q0,33-

0,66 (mediana) Q0,66-0,99 no qual através deste método foram 
determinados a classificação dos anos segundo a tabela 1.  
A estimativa de Quantis para uma região espera-se que 
fosse tão mais confiável quanto o número de pluviômetros 
nas áreas estudadas.  



O conjunto de dados foi georreferenciado por 
meio das latitudes e longitudes das estações, onde em 
um arquivo tipo “worksheet”, contendo informações X, 
Y e Z, em que X é a latitude, Y é a longitude das 
estações e Z é o valor da variável a ser espacializada.

O mapa vetorial do contorno do Estado de 
Pernambuco, que foi usado como “máscara”, foi obtido 
através do ITEP/LAMEPE – Instituto Tecnológico de 
Pernambuco / Laboratório de Meteorologia de 
Pernambuco. A interpolação dos dados para a plotagem 
no contorno do Estado foi feita utilizando o Método de 
Kringagem dentro do programa Surfer® versão demo 
8.03 (Golden Software, 2003 [1]).

Foi feito um balanço hídrico simplificado, através da 
diferença entre o valor médio total anual da chuva 
(oferta hídrica), (figura 2) e o valor médio total anual 
da ET0 (demanda hídrica) de cada cenário, desse 
balanço hídrico originou-se mapas regionalizados.
Estimou-se a evapotranspiração potencial mensal (ET0) 
através do Método de Thornthwaite (1948), no qual 
foram utilizadas as temperaturas das localidades, tal 
como mostrado na Equação (1): 

                                    (1) 

Onde:  

    

ET0: evapotranspiração potencial (mm/ mês);  

T: Temperatura média mensal do ar (ºC);

                                                       (2)

   I: Índice de calor anual, resultante da soma de 12 
índices mensais ij.

Resultados

De posse de todos os dados de ET0 e precipitação 
das 201 estações climáticas distribuídas no Estado foi 
realizada uma análise do comportamento dessas 
variáveis para cada cenário de precipitação na qual as 
variações foram consideradas expressivas em regiões 
de elevadas temperaturas. De acordo com a figura 1.1, 
os anos chuvosos apresentaram os seguintes aspectos 
nas messoregiões do Estado: A região da zona da mata 
apresentou variação entre 1100 a 1200 mm a região do 
Agreste apresentou a ET0 ficou entre 900 a 1100 mm 
no Sertão apresentaram-se uma variação de ET0 media 
anual de 1400 mm apesar das chuvas elevadas as 
temperaturas continuaram altas. Os anos Secos 
conforme figura 1.2, a ET0 apresentou valores no 
intervalo de 1200 a 1350 mm para a Zona da Mata 
intervalos de 900 a 1200 mm para a messoregião do 
Agreste e atingindo valores elevados no Sertão 
chegando até 1550 mm anual. Os anos de precipitações  

regulares (Figura 1.3) a ET0 na Zona da Mata variou de 
1200 a 1300 mm na região do Agreste estabeleceram-se 
valores baixos desde 900 a 1100 mm e no Sertão de 1200 a 
1500 mm por ano.

Discussão
De maneira geral, para todas as estações relacionadas, os 

valores de comportamento da ET0 apresentaram variações 
semelhantes ao longo do ano em que na messoregião da 
Zona da Mata os valores estimados da ET0 apresentam-se 
decrescentes de janeiro a junho, passando a ser crescente 
de julho a dezembro em todos os distintos cenários de 
precipitação. O comportamento da Messoregião do Agreste 
pernambucano apresentou valores mínimos estimados de 
ET0 na qual foram registrados entre junho a agosto e os 
valores máximos estimados foram nos meses de novembro 
a janeiro verificando assim os menores índices de ET0 entre 
as messoregiões do Estado em que segundo Medeiros 
(2007) [2], essa região é montanhosa, favorecendo a menor 
demanda hídrica pelas plantas através da evapotranspiração 
de referência, devido a alguns condicionantes climáticos.  
Segundo Pereira et al. (2002) [3],  o efeito combinado de 
temperatura, umidade relativa e velocidade do vento define 
a demanda atmosférica por vapor d’água, de maneira 
particular, em cada região favorecendo assim alto ou baixos 
níveis de evapotranspiração. 

Na messoregião do  Sertão  observa-se, de maneira geral, 
que, para todas as estações, os valores de ET0 apresentam 
variações semelhantes ao longo do ano, em que os valores 
estimados da evapotranspiração de referência apresentam-
se decrescentes de janeiro a julho meses de maiores 
precipitações na região, passando a ser crescente de agosto 
a dezembro, comportamento este, devido a maior amplitude 
nos dados registrados de ET0.
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                    Tabela 1. Classificação dos cenários de precipitação utilizando-se a técnica de Quantis
      

CLASSIFICAÇÃO PRECIPITAÇÃO
SECO 200 a 1200 mm
REGULAR 600 a 1500 mm
CHUVOSO 800 a 2200 mm

    

   

Figura 1. Total anual médio da ET0 (mm) para o Estado de Pernambuco em anos de diferentes níveis de precipitação: anos 
chuvosos (1), anos secos (2) e anos regulares (3).


