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RESUMO: O balanço hídrico (BH) é uma ferramenta importante para uma análise mais correta 
sobre a disponibilidade de água de uma determinada região, e para a avaliação da sua variabilidade 
espacial e temporal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a precipitação e 
evapotranspiração anuais para a Área de Atuação da Embrapa Tabuleiros Costeiros (AETC), 
baseado no balanço hídrico simplificado. A análise feita, usando informações processadas dos 
dados fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) para os municípios junto com a base de 
dados interpolados Daily gridded meteorological variables in Brazil (2016), gerou como produto um 
mapa temático para avaliação qualitativa, que mostra uma mudança gradual de disponibilidade de 
água nos sentidos Norte-Sul e Litoral-Continente. Através de cálculos estatísticos verificou-se que 
as regiões apresentaram comportamentos distintos em relação ao BH médio. Embora as quatro 
regiões da AETC tenham apresentado BHs médios negativos, a região 4 obteve um nível de 
dispersão menor que as demais. A região 1 foi a que apresentou maior nível de dispersão dos 
dados. Como o cálculo do balanço hídrico médio anual despreza o armazenamento de água no 
solo, recomenda-se estudo complementar considerando os dados de precipitação e 
evapotranspiração diários ou mensais dos municípios das regiões  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a UNESCO (1982), a América do Sul é o segundo continente no montante de 
seus recursos hídricos, entretanto, a distribuição extremamente irregular faz do fornecimento de 
água um problema bastante crítico. A região Nordeste do Brasil (NEB) é caracterizada 
historicamente por uma sucessão de eventos climáticos extremos, principalmente associados às 
grandes secas, com perdas econômicas e impactos sociais muitas vezes incomensuráveis 
(BRASIL, 2005). O conhecimento pelo ciclo da água faz-se bastante necessário devido à grande 
demanda atual por recursos hídricos (HIROKOSHI, 2007). Algumas variáveis do ciclo hidrológico 
vêm sendo estimadas por meio de aquisições remotas, com a devida consistência, destacando-se 
as estimativas de precipitação, de evapotranspiração, e de variação de armazenamento de estoque 
de água. (MOREIRA, 2017) 
 A precipitação pluviométrica, por ser uma variável climática que possui uma distribuição 
aleatória no espaço e no tempo, exerce forte influência nas condições ambientais (MELLO; 
OLIVEIRA, 2016). A grande variabilidade espacial e temporal das precipitações na região NEB está 
associada aos diversos sistemas atmosféricos que atuam na sua formação. Em geral, os principais 
sistemas meteorológicos que governam o regime de chuvas na região são: Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT) sobre o oceano Atlântico, Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN); Frentes 
Frias e Ondas de Leste. Além destes mecanismos, há também a atuação das linhas de Instabilidade 
(LI), dos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), e do efeito das brisas marítima e terrestre 
na precipitação (FERREIRA; MELLO, 2005). 
 A evapotranspiração potencial (ETo) é a quantidade máxima de água a ser evaporada por 
uma cobertura vegetal contínua e hidratada em uma dada região. Ela integra a evaporação do solo 
e a transpiração da vegetação. A ETo está intimamente ligada a fatores climáticos como radiação 
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solar, umidade relativa e temperatura do ar, velocidade do vento, além da demanda de água na 
atmosfera e das características da vegetação local (ANA & CGEE, 2012). Em outras palavras, 
aplicando o princípio da conservação da massa, a ETo é um balanço vertical de energia das 
condições atmosféricas sobre a vegetação(CARVALH0 et al, 2011). 
 O balanço hídrico (BH) constitui-se numa importante ferramenta para uma análise mais 
correta sobre a disponibilidade de água de uma determinada região, assim como para avaliação da 
sua variabilidade espacial e temporal. Baseia-se na relação existente entre a precipitação, a 
evapotranspiração, o escoamento superficial e o armazenamento da água no solo. A recarga de 
água do sistema é representada pela precipitação, enquanto a evapotranspiração representa a 
combinação entre a evaporação das plantas e a da superfície do solo, incluindo, também, a 
transpiração das plantas(CASTILHOS JUNIOR, 2003). É através do BH que se pode tirar 
conclusões sobre o regime hidrológico e sobre as possibilidades de se utilizar os recursos hídricos 
disponíveis. E, a partir da consolidação do BH, torna-se possível extrair modelos de processos 
hidrológicos presentes da transformação chuva-vazão (FILL, 2005). 
 Para o presente trabalho, considera-se como região de estudo Área de Atuação da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros (AETC), compreendida entre as coordenadas geográficas 2°47’ S, 41°26’ W e 
18°21’ S, 34°46’ W. A AETC possui, aproximadamente, 219,5 mil km² e contempla tanto as regiões 
fisiográficas dos Tabuleiros Costeiros do Nordeste, quanto algumas áreas adjacentes, incluindo a 
Baixada Litorânea e o Agreste nordestino, dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (EMBRAPA, 2014). De modo geral, os solos são profundos 
e de baixa fertilidade. Apresentam carência de nutrientes, baixa capacidade de retenção de água, 
alta suscetibilidade à erosão, além da ocorrência de horizontes coesos, limitantes ao 
desenvolvimento das plantas devido à elevada resistência à penetração pelas raízes, quando secos. 
(CRUZ, 2017) 
 Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a precipitação e evapotranspiração 
anuais para a Área de Atuação da Embrapa Tabuleiros Costeiros (AETC), baseado no balanço 
hídrico médio.  
  
MATERIAL E MÉTODOS 

 Como a AETC possui uma grande extensão territorial, suas características de clima, de solo, 
de relevo e de vegetação apresentam grande variabilidade. De acordo com o INMET (2017), a 
precipitação anual média da área varia entre 500 mm e 2.300 mm, e suas temperaturas anuais 
médias giram em torno de 26ºC. Para obter melhores resultados durante a análise e, considerando 
o comportamento das precipitações da área, a AETC foi dividida em quatro regiões distintas. 
 Os dados do balanço hídrico simplificado anual foram resultados de um processamento entre 
os dados de precipitação média anual e da evapotranspiração potencial de todos os municípios da 
AETC, entre os anos de 1985 e 2015. Estes dados foram obtidos através do portal Hidroweb da 
Agência Nacional de Águas (ANA, 2017), junto com os valores da base de dados interpolados da 
grade meotorológica diária, desenvolvida por Xavier et al.(2016). O ������� foi calculado, para cada 
um dos 570 municípios que compões toda a AETC, de acordo com a seguinte equação: 
 

������� = ������ − 
�� 
 
Onde ������ corresponde aos dados da precipitação anual e 
�� da evapotranspiração potencial 
anual média. Posteriormente, foi feito o cálculo do ��é��� para cada área, através da média 
aritmética do ������� dos municípios de cada área. Ressalate-se que neste caso, por tratar-se de 
escala anual de avaliação, não foi considerado o armazenamento no solo. 
 De posse dos dados do ��é���, foi gerado como produto um mapa temático (figura 1), 
utilizando o software ArcGis 10.3, para análise qualitativa. Já para uma análise quantitativa, foram 
considerados, além do ��é���, os valores mínimo e máximo, a amplitude, o desvio padrão e o 
coeficiente de variação, baseando-se no ������� dos municípios, para cada uma das áreas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Numa primeira análise visual da figura 1, observa-se uma gradação decrescente no balanço 
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hídrico tanto entre o sul e o norte da AETC, quanto no sentido dos municípios que partem do litoral 
em direção aos municípios que estão completamente imersos no continente. Nota-se que os 
municípios da região 1, em especial, aqueles do sudeste da Bahia, apresentaram menor diferença 
entre o volume de água que precipitou na área e o que retornou para a atmosfera por meio da 
evapotranspiração. 
 

 
Figura 1. As regiões da Área de Estudos dos Tabuleiros Costeiros (AETC); a região 1 se inicia na 
divisa dos estados Bahia e Espírito Santo até a cidade de Valença (Ba); a região 2 estende-se da 
cidade de Valença-BA até o rio São Francisco na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas; a região 
3 vai da divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas até a cidade de Touros (RN); e, por fim, a 
região 4 que parte de Touros(RN) até a divisa dos Estados do Ceará e Piauí. 

 
 De acordo com a tabela 1, todas as áreas apresentaram ���é���� negativos. A região 1 
destacou-se por apresentar o ��é��� menos negativo (-174,4 mm/ano), enquanto que a região 4 
apresentou o menor ��é��� (-933,8 mm/ano) de todas as regiões, inclusive menor que a média de 
toda a AETC (-453,2 mm/ano). Isso significa que toda a região dos Tabuleiros Costeiros teve, em 
média, mais perdas de água pela evapotranspiração do que ganhos com a precipitação.  
Tabela 1.  Média, mediana, amplitude, desvio padrão e coeficiente de variação das regiões da AETC.  
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Região  
BH Médio 
(mm/ano)  

BH Mínimo  
(mm/ano) 

BH Máximo  
(mm/ano) 

Amplitude 
(mm/ano) 

Desvio 
Padrão 

(mm/ano)  

Coeficiente de 
variação  

(%) 
1 -174,4 -773,1 419,0 1192,1 245,7 140,8 

2 -315,1 -884,4 293,8 1178,2 250,7 79,6 

3 -446,4 -934,2 159,9 1094,1 259,8 58,2 

4 -933,8 -1390,1 -503,9 886,1 238,0 25,5 

AETC -453,2 -1390,1 419,0 1809,0 343,7 75,8 

       
 
 Para o ��í���, observou-se que em todas as áreas, os valores foram bastante negativos, 
e as perdas de água pela evapotranspiração aumentaram, em quase 80%, da região 4 (��í��� =

 −1390,1 ��/���), mais ao norte, para a região 1(��í��� =  −773,1 ��/���), mais ao sul da 
AETC. Já para o ��á"��, os valores diminuem da região 1 (��á"�� = 419,0 ��/���) para a 
região 4(��á"�� =  −503,9), sendo esta a única região a apresentar valor de ��á"�� negativo, 
e com uma perda de água pela evapotranspiração equivalente à 120% do ��á"�� da região 1. 
Os valores de balanço hídrico mínimo e máximo da AETC são, respectivamente, o ��í��� da 
região 4 e o ��á"�� da região 1. A região que apresentou maior diferença entre o ��í��� e 
��á"�� foi a região 1, com amplitude igual a 1192,1 mm/ano. A região 4 foi a que apresentou 
menor diferença entre esses valores, com amplitude igual a 886,1 mm/ano. 
 Numa análise mais refinada, através do cálculo do desvio padrão notou-se que todas as 
regiões, em termos absolutos, apresentaram dispersão de mesma ordem, e de elevado grau. A 
região 3 apresentou maior desvio padrão entre os dados (259,8 mm /ano) e a região 4 apresentou 
o menor (238,0 mm/ano). 
 O coeficiente de variação, calculado a partir da média e do desvio padrão, expressa, em 
termos percentuais, qual região apresentou, de fato, uma menor variabilidade entre os ���é���. 
Esse coeficiente variou de, aproximadamente, 25,5%, na região 4, até 140,8%, na região 1, 
demonstrando que os dados referentes ao balanço hídrico da região 4 apresentaram mais 
proximidade, caracterizando a região como um conjunto homogêneo, enquanto que as demais 
regiões se caracterizam como heterogêneas, sendo a região 1 a que possui maior variação. 
  A região 1, que se inicia na divisa Ba-ES e vai até Valença-Ba, de acordo com a ANA (2012), 
tem sua maior proporção imersa nos clima tropical úmido, além de parte no clima temperado úmido 
com inverno seco e verão quente, ambos caracterizados por forte precipitação anual (superior a 
evapotranspiração potencial anual), o que justifica o fato desta região apresentar o maior valor para 
o ��á"��. 
 A região 4, que se divide entre parte do litoral do Rio Grande do Norte partindo da cidade de 
Touros, até a divisa do Ceará com o Piauí, apresenta o clima semiárido, com evapotranspiração 
potencial anual superior à precipitação anual, (precipitação anual média compreendida entre 380 e 
760 mm), e temperatura média anual do ar superior à 18 °C. (ANA, 2012), concordando com os 
resultados apresentados na tabela 1 sobre os balanços hídricos muito negativos. 
 As regiões 2 e 3, que contemplam a porção litorânea do nordeste da Bahia, partindo de 
Valença-Ba, passando por Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco até Touros-RN apresentam 
clima de moção (megatérmico), com inverno ausente e forte precipitação anual (superior a 
evapotranspiração potencial anual) (ANA, 2012), justificando a presença de municípios com 
��é��� positivo, conforme pode ser visto na figura 1. 
 Em consonância com a análise qualitativa extraída através do mapa da figura 1, nota-se que, 
mais para o interior do continente, todos os estados da AETC estão, também, inseridos no clima 
semiárido, provocando uma redução no balanço hídrico das regiões no sentido litoral-continente. 
   
CONCLUSÕES 

1. As quatro regiões apresentaram ���é���� negativos, em destaque, a região 4; 
2. Há um alto grau de dispersão entre os valores anuais dos balanços hídricos calculados, 

mostrando diferenças significativas entre os ���é���� das áreas e dos municípios, 
principalmente na região 1, que obteve o maior coeficiente de variação; 
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3. Os climas das regiões apresentaram estreita relação com o comportamento dos ���é���� 
de cada uma delas. 

4. As ferramentas geoprocessamento junto com a estatística descritiva se mostraram 
adequadas para a avaliação da relação precipitação e da evapotranspiração da AETC 
considerando o ��é��� das áreas. 

5. Para verificar as perdas de água da AETC pela infiltração no solo, recomenda-se uma 
análise considerando os dados de precipitação e evapotranspiração diários ou mensais 
dos municípios das regiões.  

  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANA. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS – HIDROWEB. Agência Nacional de 
Águas. 2017. Disponível em: http://www.hidroweb.ana.gov.br/. Acesso em: 12 fev. 2019. 
ANA. Agência Nacional de águas; CGEE. Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. A Questão 
da Água no Nordeste. 1ed. Brasília. 2012, 436. 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mudanças climáticas e suas implicações para o Nordeste. 
Brasília: MMA, 2005. 232 p. 
CARVALHO, L.G.;RIOS, G.F.A.;MIRANDA, W.L.; CASTRO NETO, P. Evapotranspiração de 
Referência: Uma abordagem atual  de diferentes métodos de estimativa. Rev. Pesq. Agropec. Trop. 
v.41: p. 456-465, 2011. 
CASTILHOS JUNIOR, Armando Borges de (coordenador e autor), “Resíduos Sólidos Urbanos: 
Aterro Sustentável para Municípios de Pequeno Porte” - Florianópolis – SC – 2003, Editora Rima 
Artes e Textos. 
CRUZ, M. A. S.; SILVA, A. A. G.; AMORIM, J. R. A.; ALMEIDA, A. Q.; BRITO, J.I.B. Tendências de 
alterações na precipitação na área de atuação da Embrapa Tabuleir1 CLIMÁTICAS E 
DESERTIFICAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 5., Juazeiro, 2017. Anais... Juazeiro: SBMET, 
2017 
EMBRAPA. Relatório final dos trabalhos executados pela Comissão da O.S. Nº 09/2014 - 
DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS. Embrapa 
Tabuleiros Costeiros. Aracaju, 2014. 
FERREIRA, A.G., MELLO, N.G.S. Principais sistemas atmosféricos atuantes sobre a região 
Nordeste do Brasil e a influência dos oceanos Pacífico e Atlântico no clima da região. Revista 
Brasileira de Climatologia, Curitiba, v. 1, n. 1., p.15-28, 2005. 
FILL, H.D.; SANTOS, I.; FERNANDES, C.; TOCZECK, A.; OLIVEIRA, M.F. Balanço Hídrico da Bacia 
do Rio Barigui – PR. Rev. RA’E GA, volume: 9, p. 59-67, 2005. 
INMET. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990. Instituto Nacional de Meteorologia. Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasília, 2017. Disponível em: 
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normais Climatologicas. Acesso em Mai, 2017. 
MELLO, Y. R; OLIVEIRA, T. M. N. Análise estatística e geoestatística da precipitação média para o 
município de Joinville (SC). Revista Brasileira de Meteorologia, v. 31, n. 2, 229-239, 2016. 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - 
UNESCO. Guia metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur, 1982. 
XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCALON, B. R. Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980–
2013). International Journal of Climatology, v. 36, n. 6, p. 2644-2659, 2016. 
 


