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RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa foi de investigar aspectos climatológicos mensais, sazonais, anuais e 

interdecadais da Evapotranspiração de referência (ETo) no estado do Acre a fim de compreender 

melhor sua variabilidade espaço-temporal e identificar possíveis tendências na região. O estudo 

foi conduzido com dados dos municípios de Rio Branco, capital do Estado, Tarauacá e Cruzeiro 

do Sul, considerando um período de 30 anos (1985 a 2014), a partir de dados mensais de 

estações meteorológicas de superfície do Instituto de Nacional de Meteorologia. Como 

metodologia realizou-se, primeiramente, a consistência dos dados meteorológicos. Desta forma, 

foi feito o preenchimento de falhas na série temporal por meio de técnicas multivariadas. Na 

seqüência foram realizados testes estatísticos de tendência (Mann-kendall) e de homogeneidade, 

por meio do estimador de Sen's foi estimada a magnitude desta tendência, bem como algoritmos 

computacionais contendo testes paramétricos e não paramétricos para duas amostras para 

identificar a partir de que ano a tendência passou a ser significativa. Por fim, a técnica de Análise 

de Variância (ANOVA) foi adotada com o intuito de verificar se houve diferenças significativas nas 

médias anuais da evapotranspiração entre as localidades. O método indireto de Penman-

Montheith parametrizado pela FAO foi utilizado para o cálculo da ETo. Os resultados deste 

trabalho, mediante análise da estatística descritiva, permitiram concluir que a média anual da ETo 

foi de 3,80, 2,92 e 2,86 mm dia ano-1, para Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, 

respectivamente. Apresentando padrão sazonal bastante marcante com um mínimo em junho e 

um máximo em outubro, sendo Rio Branco a localidade que apresentou sinal mais forte 

(amplitudes), por outro lado, Cruzeiro do Sul apresentou maior variabilidade dentre as localidades 

estudadas. Pela ANOVA constatou-se que as médias anuais diferem estatisticamente para um 

nível de significância de 1% entre as localidades, porém as médias anuais entre Cruzeiro do Sul e 

Tarauacá não apresentaram diferenças estatisticamente significativa. Para as três localidades, a 

década de 2000 foi a que apresentou os maiores valores de ETo, associada a águas mais 

aquecidas da bacia do Atlântico Norte e a década de 80 a de menores valores, associada a águas 

mais frias desta bacia. Através da análise do teste de Mann-kendall e do estimador de Sen, 

verificou-se tendência de elevação da evapotranspiração de referência sazonal (outono, inverno e 

primavera) da ordem de 0,11 mm por década e, que a partir dos anos de 1990, 1996 e 2001 se 

tornaram estatisticamente significativas para as localidades de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Rio 

Branco, respectivamente. Para análise de tendência dos parâmetros meteorológicos foi observado 

tendência positiva a 5% de significância para a temperatura média, temperatura mínima, insolação 

e radiação solar global. Sendo estas as principais variáveis meteorológicas responsáveis pelo 

incremento da ETo na região de estudo. 

 
Palavras–chave: Climatologia. Agrometeorologia. Atributos Meteorológicos. Teste de Mann-
Kendall. 

  



 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to investigate monthly climatological, seasonal, annual and 

interdecadal of the reference evapotranspiration (ETo) in Acre state in order to better understand 

its spatial and temporal variability and identify possible trends in the region. The study was 

conducted with data from Rio Branco municipalities, the state capital, Tarauacá and Cruzeiro do 

Sul considering a 30-year period (1985-2014), from monthly data from weather stations surface of 

the National Institute of Meteorology. The methodology was held, first, the consistency of 

meteorological data. Thus, it was made the gap filling in the time series by means of multivariate 

techniques. Subsequently were performed statistical tests trend (Mann-Kendall) and homogeneity, 

by Sen's estimator of the magnitude of this trend is estimated, as well as computational algorithms 

containing parametric and non-parametric tests for two samples to identify from that year the trend 

has become significant. Finally, analysis of variance technique (ANOVA) was adopted in order to 

verify whether there were significant differences in average annual evapotranspiration between 

locations. The indirect method of Penman-Montheith parameterized by FAO was used to calculate 

the ETo. The results of this work through examination of the descriptive statistics showed that the 

ETo the annual average was 3.80, 2.92 and 2.86 mm day-1 year, to Rio Branco, Tarauacá and 

Cruzeiro do Sul, respectively. Featuring quite remarkable seasonal pattern with a minimum in June 

and a maximum in October, with Rio Branco to town one with the strongest signal (amplitudes) on 

the other hand, the Southern Cross presented the highest variability among the studied locations. 

By ANOVA it was found that the average annual statistically different for a significance level of 1% 

between locations, but the annual average between Cruzeiro do Sul and Tarauacá no statistically 

significant differences. For the three locations, the 2000s was the one with the highest ETo values 

associated with warmer waters of the North Atlantic basin and the 80s to lower values, associated 

with cooler waters of this basin. By analyzing the Mann-kendall and Sen estimator test, there was a 

trend of increasing the seasonal reference evapotranspiration (fall, winter and spring) on the order 

of 0.11 mm per decade and that from the years of 1990, 1996 and 2001 became statistically 

significant to the localities of Cruzeiro do Sul Tarauacá and Rio Branco, respectively. For trend 

analysis of meteorological parameters was observed positive trend in the 5% level of significance, 

for average temperature, minimum temperature insolation and solar radiation. These are the main 

factors responsible for the increase in ETo in these locations. 

 
Key-words: Climatology. Agrometeorology. Meteorological attributes. Mann-Kendall Test. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Evapotranspiração (ET) é a perda conjunta de água do solo pela evaporação e 

da planta pela transpiração. Consiste na transferência conjunta de água do estado líquido 

ou sólido para o estado de vapor e a transpiração estomática e cuticular dos vegetais por 

meio das folhas (OMETTO, 1981; SENTELHAS e ANGELOCCI, 2009). Pereira et al. 

(1997) definem a ET como um elemento meteorológico fundamental, que corresponde ao 

processo oposto da chuva, e é também expressa em milímetros. Estima-se que, por meio 

da ET, 60 a 80% do volume precipitado retornam à atmosfera em áreas de florestas 

tropicais, fato que lhe confere o status de agente regulador fundamental das 

disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, bem como das mais diversas 

atividades humanas, como por exemplo, agricultura (VICTORIA, 2004).  

O conhecimento da ET em escala regional é indispensável em planos de 

gerenciamento dos recursos hídricos e para caracterização climática uma vez que 

juntamente com outros fatores, condiciona temporal e espacialmente as disponibilidades e 

os déficits de água permitindo aos técnicos e gestores decidirem: (i) onde, quando e 

quanto de água passou à atmosfera por ET; (ii) avaliar o comportamento e os efeitos do 

estresse hídrico das culturas; (iii) acompanhar melhor o desempenho de sistemas de 

irrigação; e (iv) auxiliar nas predições e previsões climáticas (SANTIAGO, 2001; 

ALKAEED et al., 2006).  

O monitoramento espacial e temporal preciso da ET e suas componentes 

representam um grande desafio para a compreensão do particionamento energético e 

hidrológico entre a superfície e a atmosfera em diferentes biomas terrestres, 

principalmente em áreas de florestas tropicais que se constituem nas maiores fontes de 

ET e que exercem forte controle sobre os processos de circulação atmosférica em escala 

regional e global (COMPAORÉ et al., 2008).  

O avanço tecnológico e o crescimento populacional aliado à urbanização, poluição, 

desmatamento, entre outras causas, demandam a necessidade de diversos recursos 

naturais implicando muitas vezes no esgotamento dos mesmos. Isso acarreta a 

modificação dos elementos naturais bióticos e abióticos de uma região, prejudicando 

diferentes elementos climáticos (ALENCAR et al., 2014). A ET é condicionada, 

principalmente, pela temperatura do ar, vento e pela radiação solar, entre outros 

elementos meteorológicos (ALLEN et al.,1998). Desta forma, variações nesses elementos 

podem alterar, em longo prazo, a ET. Entretanto, identificar tais modificações na ET não é 

uma tarefa fácil de realizar. Uma vez que é função complexa, não linear, de muitos 

parâmetros meteorológicos as mudanças em um parâmetro podem modificar outro; 
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assim, o efeito de tais modificações sobre a ET é de difícil compreensão (DINPASHOH et 

al., 2011). 

Atualmente, é imprescindível compreender como as alterações nos elementos 

meteorológicos estão modificando o regime climático de determinada região. Uma 

maneira de verificar esta mudança seria observar a existência de tendências.  Segundo 

Some'e et al. (2012) a tendência pode ser entendida como uma alteração contínua e 

sistemática, observada em uma série temporal, a qual reflete o grau de acréscimo ou 

diminuição nos valores da variável. A presença de tendências em séries temporais1 pode 

evidenciar indícios de como os dados observados estão refletindo o efeito das mudanças 

climáticas, sejam elas naturais ou não.  

Alencar et al. (2014), ressaltam que nos últimos anos estudos têm sido realizados, 

utilizando modelos de predição sobre mudanças climáticas, para examinar o impacto das 

mudanças climáticas na ET, em que os resultados mostraram que a ET deverá aumentar 

nos próximos anos, sempre que houver aumento da temperatura (ESPADAFOR et al., 

2011). No Brasil tendências crescentes na ET foram detectadas no Nordeste (SILVA et 

al., 2004),  Uberaba (MG) e Catalão em Goiás (ALENCAR et al., 2012; ALENCAR et al., 

2014). Todavia, tendências decrescentes têm sido observadas em algumas localidades 

da Ásia, Estados Unidos e Europa (XU et al., 2006; YIN et al., 2010; HOBBINS et al., 

2004; MCVICAR et al., 2012). No Brasil também foram detectadas tendências de 

decréscimo em Viçosa (MG) e no Rio Grande do Sul (CORDEIRO, 2010; ALENCAR et al., 

2011).  

Os biomas tropicais brasileiros, em especial o Amazônico, têm sido foco de 

atenção mundial devido a sua grande diversidade biológica e também pelos efeitos que o 

desmatamento, o uso e ocupação da terra em grande escala podem estar provocando no 

clima, na hidrologia e nos ciclos biogeoquímicos em escalas regionais e globais 

(CAVALCANTE et al., 2009). Os estudos de tendências climáticas na Amazônia, em sua 

maioria, têm sido voltados para variáveis como: chuva, vazão e temperatura (MARENGO, 

1992; BOTTA et al., 2003; MARENGO, 2004; MARENGO e VALVERDE, 2007). Estes 

estudos demonstraram tendências unidirecionais em grande escala muitas vezes 

conflitantes, seja pelas diversas técnicas utilizadas na análise de série de tempo, seja 

pelas séries curtas de informação. Ainda não foram observados trabalhos que tenham 

utilizados dados observacionais para detectar tendências na ETo no bioma amazônico e, 

portanto torna-se necessário preencher tal lacuna. 

                                                           
1
 Todo e qualquer conjunto de dados ordenados no tempo. 
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Neste contexto, o estado do Acre, localizado no sudoeste da Amazônia com 164 

mil Km² de área e com mais de 733 mil habitantes (ACRE, 2010).  Não está inerente aos 

impactos ocasionados seja pela variabilidade natural do clima ou por ações 

antropogênicas. Nas últimas décadas, segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

(2011), dos 22 municípios do Acre, 17 foram atingidos por algum tipo de desastre natural 

(enchentes, inundações, erosão fluvial, incêndios florestais) entre os anos de 1991 a 

2010. O mais afetado foi o município de Rio Branco, capital do Estado.  

Estudos recentes sobre os efeitos de eventos extremos de seca severa sobre a 

Floresta Amazônica (BROWN et al. 2011 e SAATCHI  et al., 2013) mostraram que a área 

de estudo (porção ocidental da Floresta Amazônica incluindo o Acre) durante a estação 

seca de 2005 sofreu um forte déficit hídrico, acompanhada por incêndios florestais e, uma 

perda correspondente na umidade e no dossel das árvores que apesar da recuperação 

gradual das chuvas nos anos seguintes, a diminuição das copas persistiram até a próxima 

grande seca em 2010. Em contrapartida, em 2012 ocorreu uma das maiores cheias do rio 

Acre ocasionando danos socioeconômicos e desequilíbrios ambientais na região (SILVA, 

et al., 2012). 

Observa-se, desta forma, que o estado do Acre possui grande vulnerabilidade2 

frente a eventos extremos climáticos envolvendo variáveis meteorológicas como chuvas 

intensas e secas severas aliadas a altas temperaturas. Tais variáveis (chuva e 

temperatura), dentro outras, condicionam a ET (OMETTO, 1981 e ALLEN et al., 1998). 

Assim, alterações na duração, freqüência e intensidade nesses elementos podem alterar 

a ET na região, impactando na economia e na agricultura local que é baseada, 

principalmente, na atividade extrativista e na agropecuária, embora tenha já um grau 

modesto de industrialização (ANDRADE, 2006). Dentre esses produtos o de maior 

destaque é a borracha, além da extração da castanha do Pará, da madeira, bem como no 

cultivo do arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho (ACRE, 2010). 

Com base no exposto e, em face da deficiência de estudos de avaliação de 

mudanças no comportamento dos elementos meteorológicos e de seus impactos na 

Evapotranspiração na região do estado do Acre, o objetivo deste foi de quantificar e 

avaliar os padrões da distribuição espacial/temporal da Evapotranspiração, bem como de 

seus elementos meteorológicos condicionantes a partir de técnicas e testes estatísticos.  

Estas informações são críticas para a gestão de riscos ambientais, gerenciamento 

de recursos hídricos, modelagem hidrológica, estudos agrometeorológicos e climáticos 

                                                           
2
 Neste contexto pode ser entendida como a condição de risco em que uma região se encontra, ou seja, um conjunto de situações problemáticas, que 

situam a região numa condição de risco. 
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relacionados a fenômenos atmosféricos e às mudanças climáticas, dentre outras 

aplicações.   

 

1.1 Hipótese da pesquisa 

Os elementos do clima na região do estado do Acre não são estatisticamente 

estacionários, ou seja, suas características estatísticas essenciais, tais como suas 

medidas de posição e variabilidade, não permanecem constantes ao longo do tempo. 

 

1.2 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar as séries dos elementos meteorológicos 

e da evapotranspiração de referência (ETo) na região do Estado do Acre, de forma a 

caracterizar e identificar possíveis tendências na distribuição espaço-temporal dos 

elementos climáticos, a partir da utilização de técnicas estatísticas e de dados 

observacionais.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Artigo 1: 

 Caracterizar a ETo nas escalas mensal, sazonal e interanual para o estado do 

Acre, por meio da equação de Penman-Monteith utilizando dados 

observacionais obtidos de estações convencionais meteorológicas para um 

período de 30 anos (1985 a 2014) e; verificar influências dos oceanos Pacifico e 

Atlântico sobre a ETo regional. 

 

Artigo 2: 

 Testar, com base em métodos estatísticos, a existência ou não de tendências 

nos dados de ETo e nos elementos climáticos coletados em estações 

meteorológicas convencionais, analisando-as nas escalas anuais e trimestrais 

(sazonal) para o estado do Acre para o período de 1985 a 2014. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Evapotranspiração de referência (ETo) ou potencial (ETp). 

 

 Muitas vezes, a comunidade científica, não especializada na área, tem dificuldade 

em aplicar e entender alguns conceitos encontrados na literatura para se referir a 

Evapotranspiração. Neste sentido, esta seção abordará, de forma simplificada, a origem e 

os tipos comumente utilizados na literatura à Evapotranspiração.  

O termo “Evapotranspiração” (ET) foi introduzido por Thornthwaite e Wilm (1944) 

para representar os processos conjuntos de evaporação da água dos solos (E) e de 

transpiração das plantas (T) que ocorrem naturalmente numa superfície vegetada (Figura 

1) e, ao final da década de 1940 apareceu o conceito de Evapotranspiração potencial 

(ETp) por meio dos trabalhos científicos de Warren Thornthwaite (1948) e Penman (1948).  

 

 

Figura 1: Evapotranspiração 
Fonte: Adaptado de Sentelhas e Angelocci (2009). 

 

A ETp caracteriza-se como a transferência de água do sistema solo-planta para a 

atmosfera, sob condições padronizadas (condições ideais), ou seja, área com extensa 

superfície natural, totalmente coberta por vegetação baixa, de altura uniforme e com 

elevado índice de área foliar (IAF), de crescente ativo na fase adulta e o teor de água do 

solo próximo ou na capacidade de campo, significando ser a hipotética máxima perda que 

poderia uma cultura qualquer possuir em água (OMETTO, 1981). Sob estas condições de 

contorno, e considerando-as invariáveis no tempo e no espaço, a ETp ocorre como 

função apenas do balanço vertical de energia, ou seja, das condições atmosféricas sobre 

a vegetação, sem interferências advectivas (CARVALHO et al., 2011).  Porto et al. (2000) 
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descrevem a ETp como sendo um valor de referência, pois caracteriza a perda de água 

de uma determinada região (uma bacia hidrográfica, por exemplo) como se toda a 

vegetação fosse um gramado de uma espécie vegetal padronizada. É, portanto, um 

parâmetro que independe das características particulares de transição da cultura plantada 

na região de estudo, levando em conta apenas as condições meteorológicas, tipo de solo 

e as superfícies livres de água na bacia. 

Allen et al. (1998) ressaltam que os principais fatores que afetam a 

evapotranspiração estão relacionados com as condições atmosféricas, a cultura, o 

manejo e as condições de campo. Dentre os parâmetros meteorológicos que afetam 

diretamente a evapotranspiração, destacam-se: a radiação solar, a temperatura do ar, a 

umidade relativa do ar e a velocidade do vento. O tipo de cultura, sua variedade e seu 

estádio de desenvolvimento, bem como as condições nas quais estão dispostas na 

superfície (rastejante, ereta e outros) são fatores que influenciam na quantidade de água 

evapotranspirada por uma superfície vegetada. Além de outros como a área e a 

arquitetura foliar, estágio de desenvolvimento, resistência do dossel e aqueles que 

geralmente estão associados ao valor do coeficiente de cultura (Kc) (TUBELIS e 

NASCIMENTO, 1992; PEREIRA et al., 1997 e SENTELHAS, 1998). 

Observa-se que na definição original de ETp, não se especificam o tipo de 

vegetação, grau e altura da cobertura vegetal em relação ao solo, as dimensões da 

superfície e as condições de bordadura. Nesse sentido, Doorenbos e Pruit (1977) 

introduziram o conceito de Evapotranspiração de referência (ETo), em substituição ao 

termo ETp.  Para estes autores, ETo foi definido como aquela que ocorre em uma extensa 

superfície coberta com grama de 0,08 a 0,15 m, em crescimento ativo, cobrindo 

totalmente o solo e sem deficiência de água.  

Neste contexto, em 1990, a Food and Agriculture Organization (FAO) promoveu, na 

Europa, um encontro de especialistas na área, para atender a vários objetivos dentre eles: 

analisar conceitos e procedimentos de metodologias de cálculos da ET (PEREIRA et al., 

1997). Foi definido, então, que o termo ETo substituiria, de fato, o de ETp e o método 

recomendado para a sua estimativa foi o desenvolvido por Penman-Monteith, que após 

parametrização feito pela FAO-56, passou a se denominar Penman-Monteith FAO-56 

(PMFAO), o qual foi bastante aceito internacionalmente por descrever com boa precisão o 

comportamento da ETo em diversos tipos de local e clima (ALLEN et al., 1998). Assim, a 

ETo caracteriza-se por apresentar a ET da grama contendo os seguintes parâmetros 

hipotéticos: altura de 0,12 m, albedo igual a 0,23 e resistência da cultura ao transporte de 

vapor d’água igual a 69 s m-1.  De acordo com Carvalho et al. (2011) e Giacomoni et al. 
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(2008), a ETo é um elemento indicativo de demanda hídrica das culturas de um 

determinado local e período. 

Carvalho et al. (2011), entretanto, ressaltam que, apesar da proposição do boletim  

da Food and Agriculture Organization número 56 (FAO-56), ainda é bastante comum o 

uso dos termos ETp e ETo. Os autores consideraram que para estudos climatológicos o 

termo ETp continue sendo o mais utilizado, pois, quase sempre, está ligado à analise do 

potencial hídrico de uma região, enquanto a ETo é bastante adequada para projetos e 

manejo de irrigação. 

Como se observa a ETp ou ETo ocorrem em condições idealizadas, na falta de 

uma dessas condições de contorno acima citados, a ETo passa a ser real ou atual. A 

Evapotranspiração real (ETr) é a quantidade de água transferida para a atmosfera por 

evaporação e transpiração, nas condições reais (existentes) de fatores atmosféricos e 

umidade do solo, ou seja, é a ET que ocorre em uma cultura em um dado instante, 

independente de seu estágio vegetativo e do meio que a envolve e expressa realmente o 

débito de água que houve (OMETTO, 1981). Caso a cultura esteja em condições 

preconizadas pela ETo, a ETr é a própria de referência (ETr ≤ ETo). 

Há também outros termos específicos utilizados para expressar a ET dependendo 

das condições da cultura (tamanho da área foliar, suprimento de água e outros), termos 

bem característicos tais como: Oásis e de Cultura.  

A Evapotranspiração de oásis (ETO) é a quantidade de água utilizada por uma 

pequena área vegetada (irrigada) que é circundada por uma extensa área seca, de onde 

provém energia por advecção (transporte de calor por deslocamento da massa de ar), 

logo ETO > ETp (PEREIRA et al., 2000).  

A Evapotranspiração da cultura (ETc) vem a ser a quantidade de água utilizada por 

uma cultura em qualquer fase de seu desenvolvimento, desde o plantio até a colheita. 

Quando não houver restrição hídrica, esta é função da área foliar (superfície transpirante), 

pois quanto maior a área foliar maior será a ETc para a mesma demanda atmosférica 

(PEREIRA et al., 2000). 

No presente trabalho, portanto, o termo utilizado será o de ETo, pois se trata da 

caracterização climática do potencial hídrico de uma região. No entanto, o termo ET será 

usado sempre que houver referência indiscriminada ao tipo de fenômeno em discussão. 
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2.1.1 O método de Penman-Monteith FAO-56 (PMFAO) 

 

A medição direta da ET pode ser obtida, por exemplo, por meio das formas 

propostas pelo método do lisímetro (OMETTO, 1981). Esse método é relativamente 

complicado de ser realizado, uma vez que se necessita de uma infraestrutura muito 

especifica e até certo ponto muito complexa para o fim que se propõem e ficam muito 

restritos a centros de pesquisas e tem a sua importância fundamental na calibração dos 

métodos indiretos (RUHOFF, 2011). A maior parte dos métodos corresponde à estimativa 

em escalas locais, com exceção de métodos como o do balanço hídrico e do cintilômetro 

(MOORS, 2008;). 

Na ausência de medidas diretas da ET, pesquisadores e agricultores irrigantes 

(pessoa física ou jurídica que exerce agricultura irrigada), muitas vezes, lançam mão de 

modelos físico-matemáticos que se baseiam em elementos climáticos provenientes de 

estações meteorológicas, para proceder ao cálculo da ETo, e com base nesta e nos 

coeficientes de cultura, estimar a evapotranspiração real da cultura - ETc (RUHOFF, 

2011).  

A evapotranspiração de referência (ETo) se refere a evapotranspiração de uma 

cultura de referência hipoteticamente mantida sob condições ideais de crescimento, já 

comentada anteriormente, podendo ser determinada por equações, desde as mais 

simples, baseadas na temperatura (HARGREAVES e SAMANI, 1985), até as mais 

complexas, que envolvem o balanço de energia ao nível das plantas, como o método de 

Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998). 

Inúmeros são os trabalhos relacionados ao cálculo da ETo por meio de modelos 

matemáticos, merecendo destaque os trabalhos de Jensen e Haise (1963); Doorenbos e 

Pruit (1977); Smith (1991) e Allen et al. (1998). 

Várias metodologias para a obtenção da ETo (com diversos níveis de empirismo) 

foram desenvolvidas  nos últimos 50 anos por inúmeros pesquisadores e centros de 

pesquisas em todos o mundo.  Essas metodologias, em geral, foram calibradas para 

condições climáticas especificas, provando terem aplicação global limitada. Com o 

objetivo de iniciar uma padronização das metodologias, um grupo de especialistas, 

patrocinados pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, na 

sigla em inglês FAO (Food Agricultural Organization), publicaram algumas diretrizes na 

FAO Irrigation and Drainage Paper Nº 24. No entanto, progressos nas pesquisas 

revelaram deficiências nessas metodologias. Ficou demonstrado que os métodos 

propostos possuem comportamentos distintos em diferentes regiões do mundo. A fim, de 
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avaliar os métodos propostos pela publicação nº 24 da FAO, e de outras metodologias, 

sob diferentes condições climatológicas, foi realizado um estudo maior, patrocinado pelo 

Comitê de Demanda de Água para Irrigação da Sociedade Americana de Engenharia Civil 

(ASCE). Essa pesquisa analisou vinte diferentes métodos de estimativa de 

evapotranspiração de referência, utilizando precisos lisímetros em onze localidades ao 

redor do mundo. Paralelo a esse estudo, a Comunidade Européia, financiou um consórcio 

de institutos de pesquisas europeus, que realizou uma pesquisa semelhante com 

lisímetros em vários países da Europa (ALLEN et al., 1998).        

As conclusões referentes a esses estudos levaram a FAO a publicar uma nova 

orientação para o cálculo da ETo (boletim FAO-56) e recomenda a adoção do método de 

Penman-Monteith como único método padrão a ser utilizado. O uso das antigas 

metodologias ou outras equações de referencias é desencorajado (ALLEN et al.,1998). 

Diversos trabalhos confirmam que o desempenho desse método é satisfatório, 

quando comparado com medidas em lisímetros: Jensen et al. (1990), Allen et al. (1994) 

em outros países, e Alves et al. (1997), Camargo e Sentelhas (1997), Pereira (1998), 

Santiago (2001) e Medeiros (2002) no Brasil. Todavia, em algumas situações, o emprego 

do método de Penman-Monteith é restringido pela indisponibilidade de dados 

meteorológicos, o que acaba exigindo o uso de métodos mais simples. 

As pesquisas sobre o modelo de Penman-Monteith podem ser divididas em três 

frentes principais. A primeira e mais difundida é o uso da equação Penman-Monteith FAO-

56 (PMFAO), para avaliação e calibração de equações empíricas; a segunda forma de 

uso da equação padrão é a avaliação e melhoria do seu desempenho em diversas 

condições climáticas; a terceira vertente de estudos sobre essa equação padrão revela o 

seu crescente uso em modelos matemáticos hidrológicos e hidráulicos, bem como aliada 

ao sensoriamento remoto (FERNANDES et al., 2007). 

A formulação final para a estimativa da ETo estabelecida pelo grupo de 

especialistas consultados pela FAO é dada pela Equação (1). 
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em que: ETo é a evapotranspiração de referência (mm dia-1), Rn é a saldo de radiação (MJ m-2 dia-

1), G é o fluxo de calor do solo (MJ m-2 dia-1), Tmed é a temperatura média diária do ar medida a 2 

metros de altura (ºC), u2 é a velocidade do vento medida a 2 metros (m s-1), es é a pressão de 
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vapor de saturação (kPa),  é a declividade da curva de saturação do vapor de água (kPa ºC-1) e  

é a constante psicrométrica (kPa ºC-1). 

 

Para o cálculo da ETo pela Equação (1), segue o seguinte roteiro recomendado 

pela FAO-56 e descrito por Allen et al. (1998) e Fernandes et al. (2010). 

 

Os valores da velocidade do vento são transformados de 10 m para 2 m (Equação 

2), que é a altura padrão para o cálculo pelo método PMFAO. 

 

u2 = uz(
4,87

ln(67,8∗Z−5,42)
)       (2) 

 

em que: uz é a velocidade obtida na estação meteorológica (automática ou convencional) 

e Z a altura em que foi coletado o dado. 

 

A pressão de vapor de saturação (es) para temperatura máxima do ar foi obtida 

pela Equação (3). A mesma equação serve para obter a pressão de vapor de saturação 

para temperatura mínima do ar, substituindo a Tmax por Tmin. 

 

es Tmax  = 0,6108 ∗ e
 

17,27∗Tmax
Tmax +237 ,3

 
      (3) 

 

em que: es(Tmax) é a pressão de vapor de saturação para temperatura máxima do ar (kPa) 

e Tmax é a temperatura máxima do ar (°C). 

 

 A pressão de vapor de saturação da atmosfera, que é obtido pela soma dos valores 

de (es) é calculada pela soma dos valores  de es(Tmax) e es(Tmin) dividindo-os por 2, 

Equação (4). 

 

es =
es  Tmax  +es Tmin  

2
       (4) 

 A pressão de vapor atual (ea) é calculada por meio da pressão de vapor de 

saturação, obtida pela temperatura média do ar, mesmo processo da Equação (3). A 

pressão de vapor atual é obtida pela Equação (5). 

 

ea = es(Tmed ) 
UR med

100
       (5) 
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em que: ea é a pressão de vapor atual (kPa), es(Tmed) é a pressão de vapor de saturação 

da temperatura média (kPa) e URmed é a umidade relativa média do ar (%). 

 

 Com os valores de pressão de vapor de saturação (es) e pressão atual de vapor 

(ea) calculados, pode-se calcular o déficit de vapor (DVP), Equação (6). 

 

DPV = es – ea        (6) 

 

A inclinação da curva de pressão de vapor à saturação, denominado (), pode ser 

calculado pela Equação (7). Para esse cálculo, utiliza-se a temperatura média diária (Tmed) 

e a pressão de saturação (es). 

  

∆ =
4098∗es

(Tmed +237,3)2
        (7) 

 

 O cálculo da pressão atmosférica estimada é descrito na Equação 8. 

 

Pa = 101,3  
293−0,0065∗Z

293
 

5,26
      (8) 

 

em que: Pa é a pressão atmosférica estimada, Z é altitude da estação de coleta de dados 

meteorológicos. 

 

 Depois de obtido p valor de pressão atmosférica, pode-se calcular a constante 

psicrométrica (), obtida pela Equação (9). 

 

 = 0,664742 * 10-3 * Pa       (9) 

 

 A Equação (10) ilustra a obtenção dos valores da radiação solar extra-terrestre, ou 

seja, a radiação solar no topo da atmosfera, denominada Ra. Para a obtenção dessa 

variável, outras variáveis auxiliares, como: a distancia relativa Sol-Terra (dr, Equação 11), 

inclinação solar ( em radianos, Equação 12) e ângulo solar (s em radianos, Equação 

13) são determinadas. 

 

Ra = 37,6 * dr * (s * sen * sen + cos * cos * sens)    (10) 
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dr = 1 + 0,033 * cos(0,0172 * j)        (11) 

 = 0,409 * sen((0,0172 * j) – 1,39)       (12) 

s = aços(-tan( *  / 180) * tan())       (13) 

em que: j é o dia Juliano e  () a latitude da estação meteorológica. 

 

 A radiação de onda longa para dias claros (Rso) utiliza a altitude (Z) e a radiação 

solar extra-terrestre (Ra), obtida pela Equação (10). O cálculo dessa variável está 

demonstrado na Equação (14). 

 

Rso =   0,75 + 2 ∗
Z

10000 0
 ∗ Ra       (14) 

 

  A radiação solar global (Rg) pode ser obtida nas estações meteorológicas ou no 

caso de não se dispor de dados de Rg, pode-se lançar mão de estimativa a partir de 

dados de isolação (n), considerando ainda, valores de N (fotoperíodo) e dados de Ra, 

tendo conhecimento dos coeficientes de Angstrom (a e b) (SMITH, 1991), obtidos pela 

Equação (15). 

 

Rg = Ra (a + b.
𝑛

𝑁
)       (15) 

 
em que: Rg é radiação solar global diária (cal.cm-2.dia-1), ao nível do solo, Ra é radiação solar 
diária recebida por uma superfície horizontal no topo da atmosfera (cal.cm-2.dia-1) obtida pela 
Equação (10), (n) é número de horas de brilho solar, insolação, (N) é a insolação máxima ou 
fotoperíodo, a e b são coeficientes empíricos de Angstrom determinados para cada região.  

 

 Segundo Pereira et al. (1997) e Sentelhas e Angelocci (2009), na ausência dos 

coeficientes de Angstrom, pode-se lançar mão da seguinte aproximação:  a = 0,29.cos, 

para <60 graus e b = 0,52.  

 

Com dados da radiação solar global (Rg), podem-se calcular a radiação de onda 

curta (RNC) e a radiação de onda longa (RNL), Equações 16 e 17, respectivamente. 

 

RNC = 0,77 * Rg        (16) 

 

RNL =   ∗  
(Tmax +273,16)4+(Tmin +273,16)4

2
 ∗ (0,34 − 0,14 ∗  ea ∗  1,35 ∗

Rg

Rso
− 0,35   (17) 
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em que:  é a constante de Stefan-Boltzmann (4,903x10-9). 

 

 Depois de feito esses cálculos se obtém a radiação líquida (Rn), que é a subtração 

das radiações de onda curta e longa demonstrada na Equação (18). 

 

Rn = RNC – RNL        (18) 

 

 Conforme Shuttleworth (1993), o fluxo de calor recebido pelo solo (G) pode ser 

estimado pela Equação (19). 

 

G =
0,14 (Ti−Ti−1)

2,45
          (19) 

 

 em que: G é o fluxo de calor no solo (MJ/m² dia), Ti é a temperatura do ar no mês (°C); Ti-

1 é temperatura do ar no mês anterior (°C). O valor de G tem sinal. Quando a temperatura 

do mês é maior que a anterior é positivo, caso contrario será negativo. 

 

 Feito o cálculo de todas esses parâmetros, substitui-se os valores na Equação (1), 

e assim se obtém a ETo pelo método de PMFAO.  

 

2.2 Radiação Solar e Terrestre 

 

A radiação solar é a maior fonte natural de energia utilizada nos processos físicos 

no sistema terra-atmosfera. A mesma é resultado de reações nucleares que ocorrem no 

Sol. A radiação solar é considerada como sendo o grande “motor” do ciclo hidrológico e 

dos processos de Evaporação (E), sendo de extrema importância para a vida no planeta 

(MOREIRA, 2007). 

O sol é uma estrela constituída de cerca de 71% de hidrogênio e 26% de hélio e o 

restante apresenta compostos de ferro, níquel, silício, entre outros. Sua superfície é 

denominada fotosfera e possui um diâmetro de aproximadamente 1,3914 x 106 km. 

Devido a sua altíssima temperatura (15.000.000 °K em seu núcleo                                                                                           

e 5.770 °K em sua superfície) ocorrem reações nucleares em que o hidrogênio se 

transforma em hélio. A fusão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio acarreta 

perda de massa que é compensada por emissão de energia. A energia liberada é 

chamada de radiação (AYOADE, 2004; MOREIRA, 2007). 
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A radiação emitida pelo sol é propagada pelo espaço por um processo denominado 

irradiação. Essa energia propaga-se no vácuo a uma velocidade de 300.000 km s-1 por 

meio de ondas eletromagnéticas3, que apresentam comportamento dual, pois se 

comportam como onda e como partícula. Na física clássica a teoria ondulatória e a 

corpuscular são mutuamente excludentes, por isso a dualidade (AYOADE, 2004; 

MOREIRA, 2007). 

A teoria ondulatória descreve a radiação eletromagnética como uma energia 

viajando a velocidade da luz (c) e uma seqüência harmônica entre campo elétrico e o 

campo magnético (Figura 2). A teoria corpuscular sugere que a radiação eletromagnética 

é composta de quantidades discretas de energia chamadas de quantum. Unindo as duas 

teorias tem-se a fórmula de energia (Equação 20) na qual pode-se verificar que quanto 

maior o comprimento de onda menor será a energia  (MOREIRA, 2007). 

 

𝐸 =  
ℎ  𝑥  𝑐

ƛ
          (20) 

 

em que: E é a energia (J); h é a constante de Plank (6.626 x 10-34 J s-1); c é a velocidade 

da luz (3 x 106 m s-1) e ƛ é o comprimento de onda. 

   

 

Figura 2: Onda eletromagnética. 
Fonte: Moreira (2007). 

 

O espectro eletromagnético é o conjunto de radiações eletromagnéticas ordenadas 

em função das freqüências e de seus comprimentos de ondas que vai da região das 

ondas de rádio até os raios gama (VIANELLO e ALVES, 1991, MOREIRA, 2007). As 

radiações com comprimento de onda superior a 700 nm são ditas infravermelhas. Por 

outro lado, àquelas cujo comprimento de onda é inferior a 400 nm chamam-se 

                                                           
3 Ondas eletromagnéticas são perturbações periódicas por meio do qual a radiação solar se propaga através do vácuo (MOREIRA, 
2007). 
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ultravioletas e as que estão entre 400 nm e 700 nm denominam-se visíveis. Logo, o 

espectro eletromagnético é subdividido em três faixas: ultravioleta, visível e infravermelha. 

Os limites aproximados entre as diversas faixas do espectro eletromagnético são 

indicados a seguir (Figura 3). 

 

Figura 3: Espectro eletromagnético. 
Fonte: Moreira (2007). 

 

O Sol irradia como um corpo negro4. De acordo com a lei de Stefan-Boltzman, o 

fluxo de radiação de um corpo negro é diretamente proporcional à quarta potencia de sua 

temperatura absoluta. Conforme a Lei de deslocamento de Wien5, para o Sol, o 

comprimento de onda de máxima emissão é aproximadamente 500 nm (0,5 mµ) e para a 

Terra o comprimento de onda de máxima emissão é de 1.000 nm (10 mµ). Por esta razão, 

elas são denominadas de radiações de ondas curtas (Roc) e de radiações de ondas 

longas (Rol), respectivamente (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Espectro de emissão do Sol e da Terra. 
Fonte: Moreira, 2007. 

 

                                                           
4 Corpo negro é um copo hipotético, capaz de absorver e emitir integralmente toda a energia radiante incidente sobre ele (VIANELLO e ALVES, 1991).   

5
 
A lei de deslocamento de  Wien mostra que o comprimento de onda da emissão máxima de um corpo negro é inversamente proporcional à sua temperatura, ou 

seja, determina o comprimento de onda em que a radiação emitida é máxima. (MOREIRA, 2007).
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Denomina-se fluxo de radiação a quantidade de energia radiante recebida, 

transmitida ou emitida por unidade de tempo. Quando este fluxo de radiação é expresso 

por unidade de área, costuma-se chamar de densidade de fluxo radiante. A Organização 

Meteorológica Mundial (OMM) recomenda o uso dos termos emitância, para designar o 

fluxo de radiação emitido e irradiância, para representar o fluxo de radiação incidente 

(VAREJÃO, 2001; MOREIRA, 2007). A irradiância em um determinado ponto da 

superfície terrestre é determinada pelo ângulo formado entre os raios solares e a normal 

da superfície em questão, que varia em função da hora do dia, das diferentes latitudes e 

estações do ano (VIANELLO e ALVES, 1991; AYOADE, 2004). 

Segundo Allen et al. (1998), a radiação que chega em uma superfície perpendicular 

aos raios solares no topo da atmosfera é denominada de constante solar e equivale a 

aproximadamente a 0,082 Mj m-2 min-1 ou 1,96 cal cm-2 min-1. 

De acordo com Moreira (2007), a radiação eletromagnética pode ser expressa em 

várias unidades de medidas, umas em fusão do comprimento de onda e outras em função 

da freqüência. No caso das radiações eletromagnéticas localizadas nas regiões do 

infravermelho, visível, ultravioleta, raios gama e etc., utiliza-se, como unidades de 

referência, os submúltiplos do metro, como o nanômetro (1 nm = 10-9 m), micrômetro (1 

µm = 10-6 m) e ângstrom (1 Â = 10-10 m). No caso da radiação como ondas de rádio e 

micro-ondas, unidade de referência é dada em função da frequência, assim empregam-se 

os múltiplos do Hertz (1 KHz = 1.000 ou 103 Hz de ciclos por segundo; 1 MHz = 106 Hz de 

ciclos por segundo; 1GHz = 109 Hz de ciclos por segundo). 

 

2.3 Balanço de energia ou saldo de radiação. 

 

Segundo Ometto (1981), balanço de energia é o somatório algébrico das energias 

que alcançam e deixam a superfície do solo, ou seja, é a contabilização líquida entre toda 

a energia radiante recebida e perdida por uma determinada superfície. No sistema 

terrestre, vários processos físicos e biológicos acontecem constantemente e para que 

eles ocorram é necessário que haja um saldo de radiação (Rn), que é a energia 

disponível para realização de tais processos. Convencionalmente é aceito, que quando a 

superfície do solo recebe energia, seja qual for, essa energia é positiva e quando o solo 

perde, a energia é negativa (VIANELLO e ALVES, 1991). Alguns autores utilizam os 

termos balanço de radiação ou radiação líquida, sendo esse último considerado, na visão 

de Varejão (2001), incorreto. No presente texto, todas as denominações poderão ser 

utilizadas. Os termos desse balanço estão ilustrados na Figura 5. 



29 

 

 

Figura 5: Balanço de Radiação na superfície 
Fonte: Adaptado de Allen et al. (1998). 

 

A radiação solar, ao penetrar na atmosfera, parte é refletida de volta ao espaço, 

uma parcela é absorvida pela atmosfera e o restante chega à superfície. Ao atingir 

determinada superfície, uma parcela da radiação incidente é refletida e o restante é 

absorvido pelo corpo (TUCCI e BELTRAME, 1997). A quantidade de radiação refletida é 

função do poder refletor da superfície, chamado de albedo (). 

 A radiação absorvida aquece a superfície da Terra, que por sua vez irá emitir 

radiação de onda longa. A atmosfera, da mesma maneira, emite radiação de onda longa, 

tanto por ter absorvido radiação solar como por refletir novamente para a superfície, efeito 

estufa (TUCCI e BELTRAME, 1997). Logo, o saldo de radiação ou radiação liquida será 

dada pela Equação 21, conforme Ayoade (2004). 

 

Rn = (Q + q) (1-) + I - I      (21) 

 

em que: Rn é o balanço de energia e/ou saldo de radiação, (Q+q) é a soma da radiação 

solar direta ou difusa incidente sobre a superfície da Terra,  é o albedo superficial,  I a 

contra-radiação da atmosfera e  I é a radiação terrestre. 

 

 Os dois primeiros termos representam o saldo de radiação de ondas curtas, com 

abrangência espectral de 0.3 a 3 m. O balanço de radiação de ondas longas é 

representado pelos dois últimos termos da equação acima, e tem como abrangência a 

faixa espectral de 3 a 50  m (SILVA, 2004). 

Ao longo do dia, nas horas de brilho solar, o saldo de radiação em uma superfície 

qualquer tende a ser positivo, pois os fluxos incidentes (global e atmosférico) são 

superiores às frações refletidas e emitidas. Por outro lado, durante a noite os valores do 

saldo de radiação são em geral negativos, pois o fluxo incidente passa a ser somente 
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atmosférico e, a energia emitida pela superfície é ser superior a este, resultando em um 

saldo de radiação negativo (PEZZOPANE et al., 1995). 

A quantificação da radiação solar que incide em um ponto da superfície terrestre é 

de grande importância para as diversas atividades humanas. Principalmente aquelas que 

tratam do aproveitamento dos recursos naturais, uma vez que a radiação solar é a 

principal fonte de energia disponível para os processos físicos, químicos e biológicos que 

ocorrem no sistema terra-atmosfera. Além disso, interferem em outros elementos 

meteorológicos como a evaporação, evapotranspiração, temperatura e umidade relativa, 

dentre outros (TEIXEIRA et al., 2004). 

Segundo Blad e Baker (1972), apud Sousa (2002), sobre a magnitude do saldo de 

radiação, interferem diversos fatores relacionados com os componentes de ondas curtas 

e ondas longas, destacando-se a latitude, altitude, época do ano, cobertura de nuvens, 

composição espectral da radiação incidente, propriedades espectrais da cultura, grau de 

cobertura do solo pela cultura, disponibilidade hídrica no solo e temperatura da superfície 

e da atmosfera. 

 Os termos do saldo de radiação podem ser medidos isoladamente por meio de 

radiômetros e solarímetros. O mais comum é a medida integral do Rn com saldo-

radiômetros. A medição do Rn não é rotina nos postos meteorológicos, sendo necessário 

utilizar modelos de estimativas (PEREIRA et. al., 1997). A parcela de maior incerteza no 

cálculo da radiação líquida é a de ondas longas. Para esse cálculo são utilizadas algumas 

aproximações, por exemplo, considerar a temperatura do solo igual a do ar e estimar a 

emissividade da atmosfera como função da concentração de vapor d’água representada 

pela pressão parcial de vapor (ea). A presença de nuvens também afeta significativamente 

o balanço de ondas longas (PEREIRA et al, 1997).  

Para a climatologia o balanço de energia da Terra é um conceito usado para 

relacionar o Saldo de Radiação ou radiação líquida (Rn) à transferência de calor latente 

(LE) e de calor sensível (H), entre outros, na Equação 22 sob a forma (AYOADE, 2004): 

 

Rn  =  LE + H + G + f + P     (22) 

 

em que, Rn é o saldo de radiação disponível sobre a superfície; LE é o calor latente da 

evaporação; H é o calor sensível;  G é o calor transferido para dentro ou para fora da 

armazenagem; f é a advecção horizontal total de valor pelas correntes e P representa a 

energia química utilizada na fotossíntese. Todos os termos expressos em W.m-2. 
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Da Equação 22, deriva o método residual que constitui em uma das aproximações 

utilizadas na determinação da ET ao isolar a densidade de fluxo de calor latente e calcular 

cada um dos termos restantes da equação (Equação 23), com exceção dos termos P e f 

considerados desprezíveis do ponto de vista energético, embora biologicamente 

fundamentais (GIACOMONI, 2005; AYOADE, 2004). Na prática, os principais termos do 

balanço de energia, são ilustrados na Figura 6 e Equação 4. 

 

LE = Rn - H - G       (23) 

 

A Equação 23, também denominada princípio de conservação de energia, 

considera somente fluxos verticais, ignorando processos horizontais como a advecção. As 

radiações que incidem na superfície possuem sinal positivo e as que saem da superfície, 

sinal negativo. Todos os termos, no entanto, podem variar de sinal, ou seja, mudar o seu 

sentido (BRUTSAERT, 1982). 

 

 

Figura 6: Balanço de energia na superfície. 
Fonte: Adaptado de Allen et al., 1998. 

 

O termo Rn é usado para indicar o saldo do balanço de radiação, de ondas curtas e 

longas. O saldo entre a quantidade de energia radiante que incide sobre a superfície 

terrestre e a quantidade de energia radiante que dela emerge, representa a quantidade de 

energia disponível para os processos de aquecimento da atmosfera, evapotranspiração, 

aquecimento do solo e da água. 

O processo de transferência de energia por condução no solo (G) corresponde a 

um elemento de armazenamento, que atua como absorvedor de calor durante períodos 

de alta radiação solar (período diurno), e como fonte de calor durante períodos sem 

radiação solar incidente (período noturno). A taxa média de armazenamento de calor do 
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solo é função da sua densidade, de seu calor especifico, da resistência superficial à 

transferência de calor e do gradiente vertical de temperatura do solo (ALLEN et al., 1998 e 

AYOADE, 2004). 

A densidade de fluxo de calor sensível (H) corresponde a energia que é transmitida 

para as camadas atmosféricas pelos processos de condução e convecção. A superfície 

terrestre absorve a radiação solar e aquece o ar em contato com a mesma, o ar aquecido 

se torna menos denso e sobe, carregando consigo energia. O calor sensível pode ser 

descrito como sendo proporcional ao gradiente vertical de temperatura entre a superfície 

e as camadas da atmosfera (ALLEN et al., 1998 e AYOADE, 2004). 

A Figura 7 representa o comportamento dos termos do balanço de energia durante 

um dia sem cobertura de nuvens em uma superfície bem suprida de umidade. Verifica-se 

que no período noturno, todos os termos são negativos, ou seja, invertem os seus 

sentidos. 

 

Figura 7: Variação diária dos componentes do balanço de energia sobre uma superfície bem suprida de 
umidade em um dia sem cobertura de nuvens. 
Fonte: Allen et al. (1998). 
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3. ANÁLISE MENSAL, SAZONAL E INTERANUAL DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO 
DE REFERÊNCIA PARA O ESTADO DO ACRE, BRASIL. 

 

Helder José Farias da Silva; Paulo Sergio Lucio; Irving Foster Brown 

 

3.1 RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi investigar aspectos climatológicos da variabilidade sazonal e 
interanual da Evapotranspiração de referência (ETo) para o estado do Acre, tendo como unidades 
de estudos os municípios de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul considerando um período de 
30 anos, a partir de dados mensais de estações meteorológicas de superfície. Como metodologia 
realizou-se, primeiramente, a consistência dos dados meteorológicos. Desta forma, foi feito o 
preenchimento de falhas nas séries temporais por meio de técnicas multivariadas e testes 
estatísticos de homogeneidade. A técnica de Análise de Variância (ANOVA) foi adotada a fim de 
verificar se há entre os municípios diferença significativa nas médias anuais de evapotranspiração. 
O método indireto de Penmann-Montheith foi utilizado para o cálculo da ETo. Os resultados deste 
trabalho permitiram concluir que a média anual da ETo foi de 3,80, 2,92 e 2,85 mm dia ano-1, para 
Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, respectivamente. Apresentando padrão sazonal bastante 
marcante com um mínimo em junho e um máximo em outubro, sendo Rio Branco a localidade que 
apresentou sinal mais forte, por outro lado, Cruzeiro do Sul apresentou maior variabilidade dentre 
as localidades estudadas. Pela ANOVA constatou-se que as médias anuais diferem 
estatisticamente entre as localidades a 1% de significância, porém as médias anuais entre 
Cruzeiro do Sul e Tarauacá não apresentaram diferenças estatisticamente significativa. Para as 
três localidades, a década de 2000 foi a que apresentou os maiores valores de ETo, associada a 
águas mais quentes da bacia do Atlântico Norte e a década de 80 a de menores valores, 
associada a águas mais frias desta bacia. 

 
Palavras-chave: Variabilidade climática. Penman-Monteith. Teste de Homogeneidade. ANOVA 

 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to investigate climatological seasonal and interanual 

variability of the reference evapotranspiration (ETo) for the state of Acre, whose studies units the 
Rio Branco municipalities, Tarauacá and Cruzeiro do Sul considering a period of 30 years, from 
monthly meteorological stations data. The methodology was held, first, the consistency of 
meteorological data. Thus, it was made the gap filling in the time series by means of multivariate 
techniques and statistical tests of homogeneity. The analysis of variance technique (ANOVA) was 
adopted in order to check for significant differences between the municipalities in the annual 
evapotranspiration averages. The indirect method of Penmann-Montheith was used to calculate 
the ETo. These results showed that the ETo the annual average was 3.80, 2.92 and 2.85 mm day-
1 year, to Rio Branco, Tarauacá and Cruzeiro do Sul, respectively. Featuring quite remarkable 
seasonal pattern with a minimum in June and a maximum in October, with Rio Branco to town one 
with the strongest signal, on the other hand, the Southern Cross presented the highest variability 
among the studied locations. By ANOVA it was found that the average annual differ statistically 
between locations 1% of significance, but the annual average between Cruzeiro do Sul and 
Tarauacá no statistically significant differences. For the three locations, the 2000s was the one with 
the highest ETo values associated with warmer waters of the North Atlantic basin and the 80s to 
lower values, associated with cooler waters of this basin. 
 
Keywords: Climate variability. Penman-Monteith. Uniformity test. ANOVA 
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3.2 INTRODUÇÃO 
 

Em solos com cobertura vegetal e corpos d’água (rios, lagos, reservatórios de 

água) os processos de Evapotranspiração (ET) e Evaporação (E), respectivamente, 

consomem considerável quantidade de energia através do transporte vertical de vapor. 

Por ser a água total perdida pelo sistema, a ET deve ser determinada com maior rigor 

possível, a fim de ser reposta e manter sempre o sistema em condições de máximo 

relacionamento com o meio. Esses fluxos não podem ser negligenciados em inúmeras 

atividades humanas; e assim, as suas estimativas e monitoramento são extremamente 

importantes, principalmente no gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos e 

atividades agrícolas que demandam grandes quantidades de água. 

Carvalho et al. (2011) consideram que a Evapotranspiração de referência  (ETo), 

um importante parâmetro agrometerológico, que pode ser usado para estudos de 

demanda hídrica, dai sua aplicação em estudos meteorológicos, climatológicos e 

hidrológicos. Estes autores reforçaram que o método indireto de Penman-Monteith-FAO 

(PMFAO) é considerado, internacionalmente, o mais apropriado para a estimativa da ETo, 

sendo adotado como padrão, que já vem sendo usado há mais de duas décadas. Este 

método, além de procurar representar de maneira consistente, o fenômeno biofísico da 

evapotranspiração, é alimentado por quase todos os elementos meteorológicos 

observados em estações meteorológicas de superfície 

No Brasil, os valores médios globais de ET encontrados para o bioma Amazônico é 

de 4,0 mm. dia-1 (MARQUES et al., 1980; SHUTTLEWORTH et al., 1987). Estudos têm 

enfatizado que as mudanças climáticas podem afetar as tendências de variáveis 

meteorológicas, assim como discussões sobre meio ambiente e mudanças climáticas 

estão tomando cada vez mais importância no cenário mundial.  

Os biomas tropicais brasileiros, representado principalmente pela Floresta 

Amazônica, têm sido foco de atenção mundial devido a sua grande diversidade biológica 

e também pelos efeitos que o desmatamento, o uso e ocupação da terra em grande 

escala podem estar provocando no clima, na hidrologia e nos ciclos biogeoquímicos em 

escalas regionais e globais. No Amazônia, na porção oeste, tendências de diminuição na 

precipitação foram observadas em estações com mais de 15 anos de dados, mas estes 

resultados podem estar associados ao desmatamento rápido ocorrido nas últimas 

décadas (PAIVA e CLAKE, 1995). Saatchi et al. (2013), em seu estudo sobre os efeitos 

de seca severa sobre a Floresta Amazônica,  notaram que a área de estudo (porção 

ocidental da Floresta Amazônica) sofreu um forte déficit hídrico durante a estação seca de 

2005 e uma perda correspondente na umidade e no dossel das árvores e que apesar da 



35 

 

recuperação gradual das chuvas nos anos seguintes, a diminuição da área foliar 

persistiram até a próxima grande seca em 2010.  Estas secas foram acompanhadas por 

incêndios florestais que afetaram dezenas até centenas de milhares de hectares de 

floresta (BROWN et al. 2011).  

Poucas são as pesquisas direcionadas para o estado do Acre no que concerne a 

caracterização sazonal e interanual da ETo. Os estudos encontrados na literatura, no 

entanto, têm sido realizados com enfoque mais técnico, isto é, com o objetivo de avaliar 

desempenhos de métodos simples (que contenham o menor número de parâmetros), 

para estimativa da ETo, por meio de comparações com o método padrão PMFAO. Neste 

sentido, Ferraz (2008), Souza (2009), Silva et al. (2013a) e Silva et al. (2013b), utilizando 

dados de estações convencionais e automáticas,  realizaram estudos visando verificar 

qual o melhor método que poderia ser utilizado na ausência de dados para 

implementação do método padrão para a localidade de Rio Branco, capital do Estado. 

Portanto, ainda há carência de estudos na região, que explorem e analisem os aspectos 

climatológicos e estatísticos da ETo de forma mais metódica (detalhamento da 

metodologia). 

Com o intuito de suprir esta lacuna de estudos e diante da necessidade de se 

conhecer o comportamento da variabilidade espaço/temporal da ETo no estado do Acre, 

este estudo tem como objetivo investigar aspecto mensais, sazonais e interanuais da ETo 

para os municípios de Rio Branco, leste do Acre, Tarauacá, centro-oeste e Cruzeiro do 

Sul, extremo oeste do Estado, por um período de 30 anos (1985 a 2014). Espera-se que 

os resultados aqui apresentados possam contribuir para a discussão (científica) sobre a 

variabilidade da ET no Brasil, principalmente no bioma amazônico. 

. 

3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.3.1  Caracterização política, geográfica e econômica da área de estudo 
 

A área de estudo corresponde ao estado do Acre que se encontra situado no 

extremo sudoeste da Amazônia brasileira, entre as latitudes 07°07’ S e 11°08’ S, e 

longitudes 66°30’ W e 74°W. Apresenta uma superfície territorial de 164.221,36 km², 

correspondendo a 4% da Amazônia brasileira e 2% do território nacional. Possui uma 

extensão territorial de 445 km no sentido Norte-Sul e 809 km entre seus extremos Leste-

Oeste. O Estado faz fronteira internacional com o Peru e a Bolívia e tem divisas estaduais 

com os Estados do Amazonas e de Rondônia (Figura 8). A população do Estado é de 
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~733.559 mil habitantes, com uma concentração atual de 66% nas áreas urbanas (IBGE, 

2010; ACRE, 2010).  

 
 

 
Figura 8: Localização do estado do Acre na América do Sul e Brasil. 
Fonte: ZEE (ACRE, 2010) 

 

O Estado está dividido em duas mesorregiões político-administrativas (Vale do 

Acre, porção leste, e Vale do Juruá, na porção oeste) e cinco regionais de 

desenvolvimento (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá), abrangendo 22 

municípios, conforme apresentado na Figura 9. 

 
Figura 9: Regionais de Desenvolvimento do Estado do Acre e localização dos municípios utilizados no 
estudo (círculos vermelhos). 
Fonte: ZEE (ACRE, 2010) 

 

As cinco cidades mais populosas do Estado são: Rio Branco, sua capital, Cruzeiro 

do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó (Tabela 1). Estas regiões são acessíveis por 

terra pela BR 364 (ACRE, 2010). 
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Tabela 1: Municípios mais populosos do estado do Acre, em negrito as cidades objeto de estudo. 

Ranque Municípios 
População 

(hab.) 
Áreas 
(Km²) 

1° Rio Branco (AC) 336.038,00 8.835,541 

2° Cruzeiro do Sul (AC) 78.507,00 8.779,391 

3° Sena Madureira (AC) 38.029,00 23.751,494 

4° Tarauacá (AC) 35.590,00 20.171,053 

5° Feijó (AC) 32.412,00 27.974,890 

Fonte: IBGE (2010) 
 

 

A região leste do Estado, onde se encontra sua capital, é mais favorecida em 

termos de infra-estrutura administrativa, dos serviços de saúde e de outros setores que 

polarizam a vida na região e em todo o Estado. Essa região possui muitos assentamentos 

de reforma agrária e fazendas de gado e a ocupação humana é mais densa. Ocorre na 

área uma rede de ramais e rodovias que dão suporte às atividades econômicas entre os 

municípios da região, com uma cobertura vegetal original bastante alterada (ACRE, 

2010).  

A atividade extrativa e a agropecuária destacam-se na base da economia acreana, 

que gira em torno de produtos primários, embora tenha já um grau modesto de 

industrialização. A borracha, também chamada de ouro branco, se destacou como carro 

chefe na pauta de exportações acreanas, até a década de 1970 (ANDRADE, 2006). 

 
 
3.3.2 Caracterização do Clima, Hidrografia, Relevo e Vegetação da área de estudo. 

 

O clima do estado do Acre é, basicamente, equatorial úmido, no sentido sul e leste, 

e superúmido, no sentido norte e oeste do estado. Na primeira região há pouco ou 

moderado déficit de água, enquanto que na segunda praticamente não há ausência do 

mineral. A precipitação pluvial média anual gira em torno de 2.000 mm. No período de 

maio a setembro as chuvas diminuem devido a uma maior estabilidade atmosférica, 

sendo que o período de seca mais acentuado se dá nos meses de julho a agosto (ACRE, 

2010).  

As temperaturas médias variam no intervalo de 22° a 24°C, embora, 

ocasionalmente, o estado sofra penetrações do anticiclone polar antártico que provoca o 

fenômeno conhecido como “friagem”. Nestes, períodos, as temperaturas mínimas chegam 

a menos de 10°C (DUARTE, 2006). 

 A hidrografia do Acre compõe a grande bacia hidrográfica amazônica e os 

principais cursos d’água do Estado correm na direção nordeste e são afluentes da 
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margem direita do rio Solimões, que, a partir de Manaus, recebe o nome de Amazonas 

(BRASIL, 1993). Estes rios são meandrantes (curva acentuada, sinuosos), uma forma 

típica dos rios de planície. Os principais cursos d’água são os rios Tarauacá, Purus, 

Gregório, Envira, Acre e Juruá. Eles formam a rede hidrográfica estadual, dividida entre a 

Bacia do Acre-Purus e a Bacia do Juruá. Os rios do Estado constituem um meio de 

transporte muito importante, tanto que a maioria das cidades e povoados acreanos são 

erigidas às margens dos rios (ACRE, 2010). 

A estrutura do relevo do Estado do Acre é formada pela Depressão Amazônica, 

caracterizada por uma extensa superfície rebaixada, pelo Planalto Rebaixado da 

Amazônia Ocidental, de baixos platôs, e pela Planície Amazônica, de grandes áreas 

alagadiças e lagos. O Acre encontra-se dividido em nove unidades geomorfológicas: a 

Planície Amazônica, a Depressão do Endimari-Abunã, a Depressão do Iaco-Acre, a 

Depressão de Rio Branco, a Depressão do Juruá- Iaco, a Depressão do Tarauacá-Itaquaí, 

a Depressão Marginal à Serra do Divisor, a Superfície Tabular de Cruzeiro do Sul e os 

Planaltos Residuais da Serra do Divisor (CAVALCANTE, 2006). Do ponto de vista 

altimétrico, 21% da área do território estão entre as cotas de 101 a 200 metros, 63%, de 

201 a 300 metros, e 16%, de 301 a 600 metros. Logo, há um predomínio de cotas de 100 

a 300 metros (ACRE, 2010). A característica marcante destes solos se prende ao fato de 

serem eutróficos, ou seja, possuem elevado grau de bases assimiláveis pelas plantas. Por 

outro lado, estes solos são muito suscetíveis à erosão quando lhe é extraída a cobertura 

vegetal (BRASIL, 1993). 

O território acreano em sua totalidade era originariamente coberto pela Floresta 

Amazônica, rica em seringueiras, das quais se extrai a borracha. No auge da exploração 

dos seringais, século passado, os nordestinos foram os principais colonizadores do 

Estado (CAVALCANTE, 2006). O Acre está totalmente inserido na maior reserva de 

diversidade biológica do mundo, a Amazônia, o maior bioma brasileiro (IBGE, 2010). A 

cobertura vegetal no Acre é bastante uniforme com predomínio da Floresta Ombrófila 

(Floresta de terra firme) aberta, de transição. Devido à urbanização, a ação antrópica 

sobre a vegetação é maior nas cidades de Rio Branco, Brasiléia, Plácido de Castro, Porto 

Acre e Sena Madureira. Por fim, de forma menos marcante, há presença também da 

Floresta Ombrófila Densa, que é mais representativa da Amazônia (BRASIL, 1993). 
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3.3.3 – Dados meteorológicos observacionais 
  

Os dados meteorológicos mensais, descritos na Tabela 3, foram extraídos do 

banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) por meio do Banco de 

Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), referente ao período de janeiro 

de 1985 a dezembro de 2014 (30 anos), medidos nas estações meteorológicas 

convencionais instaladas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Rio Branco, 

conforme observado na Figura 9 e mostrado na Tabela 2. Este período justifica-se por 

apresentar valores mais consiste e com menos falhas no conjunto de dados. 

 

Tabela 2: Informações da localização das estações meteorológicas utilizados no estudo. 

Municípios Lat. Lon. Altitude (m) 

Cruzeiro do Sul (AC) 7°38’48’’ S 72°40’12’’ W 170 

Tarauacá (AC) 8°10’’36’’ S 71°46’12’’ W 190 

Rio Branco (AC) 9°58’36’’ S 67°52’12’’ W 160 

Fonte: INMET (2014) 
 

As variáveis meteorológicas utilizadas para o cálculo da Evapotranspiração de 

referência são descritas na Tabela 3. Na mesma tabela são apresentadas as principais 

siglas (abreviaturas) adotadas no trabalho assim como suas respectivas unidades de 

medidas.   

 

Tabela 3: Elementos meteorológicos, siglas e unidades. 

Variável  Unidade  Sigla  Período  

Temperatura média  °C  Tmed  1985 a 2014  

Temperatura máxima  °C  Tmax  1985 a 2014  

Temperatura mínima  °C  Tmin  1985 a 2014  

Umidade relativa  %  UR  1985 a 2014  

Insolação  Horas  n  1985 a 2014  

Pressão atmosférica  hPa  Pres  1985 a 2014  

Velocidade do vento  m/s  u2  1985 a 2014  

Precipitação pluvial mm  prp  1985 a 2014  

Radiação solar global W/m² Rad 1985 a 2014 

 

Normalmente as estações meteorológicas não medem a Radiação solar global 

(Rad), em razão da dificuldade de medição, aliada a escassez de instrumentos, como por 

exemplo, os piranômetros. Diante disso, foi utilizada a fórmula de Angstrom (1924), 

descrito por Ometto (1981), que foi proposta para as estimativas da Rad em função de 

horas de brilho solar ou insolação (PEDRO JÚNIOR et al, 1989; OMETTO, 1981). 

Para a estimativa da radiação solar global utilizou-se a Equação (24): 
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Rg = Ro (a + b.
𝑛

𝑁
)       (24) 

 
sendo, Rg a Radiação solar global diária (cal.cm-2.dia-1), ao nível do solo; Ro a Radiação 
solar diária recebida por uma superfície horizontal no topo da atmosfera (cal.cm-2.dia-1); n 
o número de horas de brilho solar, insolação; N a Insolação máxima ou fotoperíodo; a e b 
são coeficientes empíricos determinados para cada região.  
 

Caso a e b não estejam disponíveis para determinada localidade Sentelhas e 

Angelocci (2009) sugerem a seguinte aproximação: 

 
a = 0,29 * cosφ  (φ latitude do local) 
b = 0,52             (constante) 
 

Os valores de radiação solar no topo da atmosfera (Ro) e da insolação máxima (N), 

necessários na Equação (24) podem ser obtidas sem dificuldades em Fernandes et al. 

(2010), Sentelhas e Angelocci (2009) e Ometto (1981). 

 
3.3.4 Imputação de dados faltantes (missing data) 

 

Tanto nas atividades rotineiras da meteorologia, quanto nos trabalhos específicos 

de pesquisa há necessidade de ser ter séries completas e confiáveis de dados 

meteorológicos. Vários são os motivos de existências de falhas (dados errôneos ou 

ausentes) nas séries temporais meteorológicas. Falhas essas causadas por motivos 

diversos, como falha nos instrumentos ou problemas nas estações meteorológicas, que 

não serão abordadas neste trabalho. Como os métodos de análises estatísticas e 

aplicativos computacionais foram e são desenvolvidos, em sua maioria, para dados 

completos, mesmo uma pequena quantidade de dados faltantes pode causar problemas 

nas estimativas (viés, ineficiência), justificando, então, a necessidade de ser considerado 

nas análises o problema de dados faltantes (HARRELL, 2001) 

Entende-se por imputação a técnica de preencher os dados faltantes com valores 

plausíveis (NUNES et al., 2010). Métodos simples, também conhecidos como métodos de 

imputação única (IU) ou univariada são bastante utilizados na literatura. Por exemplo, os 

métodos pela Interpolação Ponderada, que consistem na estimação do dado faltante pela 

média ponderada de estações próximas e o método da substituição pela Média 

Climatológica que substitui o dado faltante pela média climatológica local considerando 

um período de pelo menos de 30 anos (OMM, 1992). Entretanto, nem sempre tais 

métodos são os mais triviais quando a qualidade dos dados vizinhos é duvidosa e a 

quantidade de falhas é numerosa e em seqüência acarretando, desta forma, a 

subestimação da variabilidade da variável imputada que gerará intervalos de confiança 



41 

 

mais estreitos do que o esperado e a impossibilidade de se levar em consideração a 

variabilidade que possa existir entre diferentes imputações (SCHAFER, 1997, ZHOU et 

al., 2001).  

Por estes motivos e como uma alternativa à imputação univariada, surgiu na 

década de 80 à imputação múltipla (IM) ou multivariada proposta por Donald Rubin 

(RUBIN, 1987 e RUBIN, 1989).  A idéia da imputação múltipla é a de que cada dado 

ausente é imputado m vezes, gerando m bancos de dados completos. Os m bancos são 

analisados separadamente por uma técnica tradicional de análise estatística e finalmente 

os m resultados obtidos são combinados de maneira simples para a análise final (ZHOU 

et al., 2001). A principal vantagem da IM em relação à imputação única é a de que ela 

leva em conta a variabilidade entre as imputações nos resultados, enquanto os métodos 

de imputação única não o fazem, visto ser feita apenas uma imputação para cada dado 

faltante (RUBIN, 1987 ; TANG et al., 2005). 

Diversos estudos têm utilizado técnicas multivariadas de imputação para preencher 

dados faltantes em diversas áreas de pesquisa, tais como saúde e clima e concluíram que 

os procedimentos multivariados apresentaram melhor desempenho e acurácia que os 

univariados e que os métodos multivariados com ajuste do componente temporal 

apresentaram maior acurácia e precisão (NUNES, 2007; JUNGER, 2008; NUNES et al., 

2010; COSTA et al., 2012). 

Desta forma, utilizou-se no presente estudo o MTSDI (Multivariate Time Series 

Data Imputation) que é um algoritmo para preenchimento de dados faltantes em séries 

temporais normais multivariadas, baseado no algoritmo Expectation Maximisation (EM), 

proposto por Junger e Leon (2012). Além da estrutura de correlação entre as estações 

levada em consideração na matriz de covariâncias dos dados, o método considera 

também a correlação temporal, por meio da modelagem independente das séries 

temporais em cada estação.  

A referida técnica foi utilizada para as oito variáveis meteorológicas (Tmed, Tmin, 

Tmax, n, UR, prp, Pres, e u2) comentadas no item 3.3.3 (Dados meteorológicos 

observacionais). Como variáveis preditoras, usaram-se séries temporais das variáveis 

meteorológicas da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET, 

2014), disponível pelo Sistema de Geração e Disponibilização de Informações 

Climatológicas (Tabela 4). A tabela mostra a localização geográfica das estações e sua 

fonte. 
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Tabela 4: Informações das estações meteorológicas utilizadas como auxilio no preenchimento de dados 
ausentes (variáveis preditoras). 

Estação Sigla Fonte Lat. – Lon. 
Altitude 

(m) 

Plácido de Castro (AC) rbr-rede REDEMET 09°58’ S - 67°48’ W 136 
Cruzeiro do Sul (AC) crz-rede REDEMET 07°36’ S - 72°46’ W 191 
Porto Velho (RO)  rond-rede REDEMET 08°42’ S - 63°54’ W 88 

 

Os dados faltantes que se deseja completar são caracterizados por “NA”, e se 

utilizou o número de imputações múltiplas padrão do pacote mtsdi versão 2.15 do 

software estatístico R (R Core Team, 2013). A série da variável meteorológica original 

com falha é colocada lado a lado das estações mais próximas da localidade como uma 

matriz. 

 
 

3.3.5 Estimativa da Evapotranspiração de referência (ETo)  
 

Na ausência de medidas diretas da ET (lisímetros), pesquisadores e irrigantes, 

muitas vezes, lançam mão de modelos físico-matemáticos (métodos indiretos) que se 

baseiam em elementos climáticos provenientes de estações meteorológicas, para 

proceder ao cálculo da Evapotranspiração referência (ETo).  

 O método desenvolvido por Penman-Monteith (Equação 6) e, posteriormente, 

parametrizado pela FAO é conhecido atualmente como método Penman-Monteith FAO-56 

(PMFAO). Este método é recomendado como padrão porque tem se mostrado 

consistente para estimar a ETo em diferentes locais e clima, além de considerar todos os 

parâmetros que governam as trocas de energia e o fluxo de calor latente. Outro aspecto é 

que a maioria dos parâmetros pode ser medido ou estimado a partir de dados 

meteorológicos (ALLEN et al., 1998).  

Diversos trabalhos confirmam que o desempenho desse método é satisfatório, por 

exemplo o de Jensen et al. (1990), Allen et al. (1994) em outros países, Camargo e 

Sentelhas (1997), Pereira (1998), Santiago (2001) e Medeiros (2002) no Brasil, quando 

comparado com medidas diretas como as de lisímetros. Todavia, em algumas situações, 

o emprego do método de PMFAO é restringido pela indisponibilidade de dados 

meteorológicos, o que acaba exigindo o uso de métodos mais simples. 

A equação de PMFAO é dada a seguir: 
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em que: ETo é a evapotranspiração referência (mm dia-1), Rn é a radiação líquida na superfície da 

cultura (MJ   m-2 dia-1), G é o fluxo de calor do solo (MJ m-2 dia-1), Tmed é a temperatura média 

diária do ar medida a 2 metros de altura (ºC), u2 é a velocidade do vento medida a 2 metros (m s-

1), es é a pressão de vapor de saturação (kPa), ea é a pressão atual de vapor (kPa),  é a 

declividade da curva de pressão de vapor (kPa ºC-1) e  é a constante psicrométrica (kPa ºC-1). 

 

 As equações padronizadas e detalhes para o cálculo de todos os parâmetros da 

Equação (25) foram realizados conforme demonstrados em Allen et al. (1998),  Faria et al. 

(2003),  Fernandes (2010) e descrito no item 2.1.1 deste trabalho. 

 

3.3.6 Tratamento estatístico dos dados 

  

A análise inicial dos dados, além da construção de tabelas e gráficos, consistiu-se 

também no cálculo de valores, ou estatísticas, que ajudaram na produção de uma visão 

mais geral do seu comportamento. Primeiramente, agruparam-se os dados ordenando-os, 

cronologicamente, de forma mensal, sazonal e anual. Estimaram-se as medidas de 

posição, também chamada de medidas de tendência central, que procura definir um 

comportamento médio, como a média e a mediana além das medidas de variação ou 

dispersão de um conjunto de dados tais como: Desvios Padrões, Coeficientes de 

Variação. Para ilustrar construíram-se gráficos boxplots, descrito por Wilks (2006).   

A média é calculada pela soma dos valores dos dados, dividida pelo tamanho da 

amostra. A seguinte fórmula (Equação 26) resume esta definição: 

 

𝑋 =
 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
       (26) 

 

Onde, 𝑋  é a média amostral e n é o tamanho da amostra. 

 

A mediana (Me) é a observação que ocupa a posição central, depois que os dados 

são ordenados em forma crescente ou decrescente. Esta medida de posição não é 

afetada por valores discrepantes na amostra já que depende do número de elementos da 

amostra e não dos seus valores. 

 As medidas de posição são, na maioria dos casos, insuficientes para descrever um 

conjunto de dados, fornecendo uma idéia geral da posição dos valores da amostra, 

porém, não é possível saber se todos os dados estão concentrados ou dispersos em 

torno da medida de posição usada (MORETTIN, 2000; BUSSAB e MORETTIN, 2005).  
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Existem diversas formas de quantificar a variabilidade ou dispersão de um conjunto 

de dados. Todas estas formas usam uma medida de posição como referência e “medem” 

a proximidade ou afastamento dos dados com relação à medida de posição usada. De 

todas as medidas de variabilidade existentes, as mais conhecidas e usadas são a 

Variância (S²), o Desvio Padrão (S) e o Coeficiente de Variação (CV), este último 

expressa em porcentagem o quando o valor observado está distante da média e são 

definidas pelas seguintes Equações: 

 

𝑆2 =
1

𝑛−1
 (𝑋𝑖 − 𝑋 )²       (27) 

𝑆 =   𝑆²         (28) 

𝐶𝑉 =
𝑆

𝑋 
100%        (29) 

 

O boxplot é um gráfico alternativo ao histograma de freqüências. Ele contém 

informações adicionais que inclui a mediana, primeiro e terceiro quartis6, valores 

discrepantes (outlines)7, variabilidade e simetria entre outros (WILKS, 2006).  

O gráfico da Figura 10 mostra o boxplot para os dados mensais referentes à 

velocidade média do vento para a cidade de Rio Branco para o período de 1985 a 2014.  

 

 

Figura 10: Exemplo de boxplot para a velocidade média mensal do vento para Rio Branco(AC), para o 
período de 1985 a 2014. 
Fonte: INMET (2014). 

 

                                                           
6 Divide o conjunto de dados ordenados em quatro partes iguais; 
7
 Os outlines podem ser encontrados utilizando a seguinte expressão: Q1-1,5*(Q3-Q1) , para os outlines inferiores e Q3-1,5*(Q3-Q1) para 

os superiores. Sendo Q1 o primeiro quartil da distribuição e Q3 o terceiro quartil da distribuição. 
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Os detalhes dos cálculos das equações acima descritas podem ser encontrados 

em Bussab e Morettin (2005), Wilks (2006)  e Diaz e Lopez (2007). Todos os gráficos e 

cálculos necessários foram realizados por meio de funções do programa R. 

3.3.7 Teste de Homogeneidade 

 

Para a caracterização climática de uma região, há necessidade de informações 

meteorológicas confiáveis e homogêneas, pois uma falha na série temporal pode 

comprometer a análise e as interpretações dos dados.  

A homogeneidade é uma questão importante para detectar a variabilidade dos 

dados. Em geral, quando os dados são homogêneos, isto significa que as medições dos 

dados são tomadas ao mesmo tempo com os mesmos instrumentos e ambientes, ou seja, 

quando as variações ocorrem apenas em função das condições do tempo e clima 

(LONGOBORDI e VILLANI, 2010; MARTINEZ et al. 2011). No entanto, é uma tarefa difícil 

quando se tratam de dados meteorológicos, pois tais alterações são sempre causadas por 

mudanças nas técnicas de medição e procedimentos de observação, características e 

estruturas de ambiente e localização das estações (COSTA e SOARES, 2009). 

Para testar a homogeneidade das séries anuais dos parâmetros meteorológicos 

aqui preconizados, foi aplicado o teste de seqüência ou “run test” recomendado pela 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), por meio de sua nota técnica nº 81 (THOM, 

1966). Segundo Back (2001), o teste de Run é um teste não paramétrico apresentado por 

Thom (1966) e é usado para avaliar se uma série ocorre aleatoriamente. Consiste em 

fazer a contagem do número de oscilações acima e abaixo da mediana em uma série 

naturalmente ordenada. O número de oscilações é chamado de Run e a hipótese a ser 

testada é se o valor observado está dentro da faixa aceitável de uma distribuição 

considerada normal. Valores altos de Run indicam muitas oscilações e valores baixos 

indicam um desvio em relação à mediana durante o período de registro.  

Back (2001) descreve o método considerando que se a seqüência contém N1 

símbolos de um tipo e N2 símbolos de outro tipo (N1 e N2 não são muito pequenos), a 

distribuição amostral do número de Runs totais pode ser aproximada pela distribuição 

normal com média dada por: 

𝐸 𝑢 =
2𝑁1𝑁2

𝑁1+𝑁2
+ 1       (30) 

 

e a variância da distribuição pode ser estimada por 
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𝑉𝑎𝑟 𝑢 =
2𝑁1𝑁2(2𝑁1𝑁2−𝑁1−𝑁2)

(𝑁1+𝑁2)2(𝑁1+𝑁2−1)
      (31) 

 

em que “u” representa o número de Runs. Por isso, a hipótese nula de que a distribuição 

dos símbolos ocorre normalmente e que a amostra é aleatória, pode ser testada com 

base na estatística: 

𝑅 =  
𝑢−𝐸(𝑢)

 𝑉𝑎𝑟 (𝑢)
       (32) 

 

Este valor calculado pode ser comparado aos valores teóricos da distribuição 

normal, considerando o nível de significância de 5%, o valor de R deve estar entre -1,96 e 

1,96. Caso R calculado seja maior que estes limites tabelados, rejeita-se a hipótese de 

nulidade. No programa R este teste pode ser obtido por meio da função runs.test() do 

pacote “lawstat”. 

 

3.3.8 Análise de Variância (ANOVA)  

 

O conhecimento da variabilidade de variáveis meteorológicas, tanto no espaço, 

como no tempo, é importante para estudos hidrológicos, climatológicos e para o 

planejamento dos recursos hídricos (BIGG, 1991; SAMPAIO et al., 2007). Por isso, é 

essencial verificar se a diferença entre as médias entre as localidades estudadas é 

estatisticamente diferente. Para isso, aplicou-se a técnica estatística denominada Análise 

de Variância (ANOVA), que tem como principal objetivo comparar médias de três ou mais 

amostras a fim de fornecer subsídios para decidir quando as médias são diferentes, em 

relação à dispersão dos valores em cada grupo, a fim de concluir se há diferença 

estatisticamente significativa entre as médias (VIEIRA, 1980; HOFFMANN, 2011).  

A ANOVA compara a variação resultante de fontes específicas com a variação 

entre indivíduos que deveriam ser semelhantes. Em particular, a ANOVA testa se várias 

populações têm a mesma média, comparando o afastamento entre as médias amostrais 

com a variação existente dentro das amostras. A ANOVA pressupõe que a decomposição 

da variabilidade é atribuída às fontes de variação.  

O modelo pode ser escrito como: 

yij = μ + αi+ εij        (33) 

na qual, 

yij – são os valores observados em cada nível do fator em análise, no caso os municípios; 
i – refere-se ao município; 
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j – refere-se à observação dentro do grupo; 
αi – é o efeito dos municípios; 
μ – e uma constante (média geral); 
ε – são os termos residuais (diferença entre o valor observado e o modelo ajustado). 

Suposições do modelo ANOVA: 
 
(i) homocedasticidade dos resíduos; 

(ii) os resíduos devem seguir uma distribuição normal com media igual a zero e variância 

constante; 

(iii) independência dos resíduos. 

 
A estatística F da ANOVA: 

 

Fcalc =  
Varia ção entre  os  grupos

varia ção dentro  dos  grupos  (res íduos )
     (34) 

 

As medidas de variação no numerador e denominador de F são chamadas de 

médias quadráticas. 

A estatística F testa a hipótese nula de que os municípios têm a mesma média: 

 
Ho:  μ1 = μ2 = μ3= ... = μK   

H1: nem todas as μ sejam iguais. 

 
Sob Hipótese Ho, então, a estatística F tem distribuição F, com K-1 e N-K graus de 

liberdade. Se Fcal < Fcrit, não se rejeita a hipótese H0 ou a decisão pode ser tomada 

observando-se o valor-p8, ou seja, caso o valor-p seja menor que o nível de significância α 

adotado, então se rejeita a hipótese H0.  Um exemplo da tabela ANOVA pode ser 

visualizado na Tabela 5. Os detalhes das expressões não serão apresentados aqui, mas 

acredita-se que podem ser obtidas sem dificuldades em Vieira (1980) e Hoffmann (2011). 

 

Tabela 5: Exemplo da tabela ANOVA: 

Fonte de Variação 
Graus de 
Liberdade 

Soma 
quadrática 

Quadrado médio Fcalc P-valor 

Entre os grupos K-1 SQE QME=SQE/(K-1) 
QME/QMR ** Dentro do grupo 

(resíduos) 
N-K SQR QMR=SQR/(N-K) 

Total N-1 SQT - - - 
SQE: Soma quadrática entre os grupos; SQR: Soma quadrática dentro dos grupos (resíduos); SQT: Soma quadrática 
total; QME: Quadrado médio entre os grupos; QMR: Quadrado médio dos resíduos; K : Número total de grupos; N: ; 
úmero total de observações; **: Nível de significância de 5%. 

 

                                                           
8
 Probabilidade de observar o valor obtido na amostra ou valor mais extremo. 
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Para aplicação da ANOVA por médio da metodologia acima descrita, e a fim de 

resguardar seus principais pressupostos, foram utilizados dados anuais da escala sazonal 

(estação por estação do ano) e interanual (ano a ano) por se tratar de dados 

independentes. Aplicaram-se, também, testes de normalidade, homocedasticidade e 

independência para as variáveis de interesse por meio dos testes de Shapiro-Wilk, 

Cochran e Durbin-Watson, respectivamente, descritos em Royston (1982) e Lima et al. 

(2014).  Ressalta-se que a ANOVA não informa exatamente em quais pares de amostras 

ocorrem às diferenças significativas. Desta forma, utilizou-se o teste de Tukey HSD, 

proposto por Tukey (1949) e descrito por Hoffmann (2011) e Pereira et al., (2014), 

também conhecido como teste da Diferença Honestamente (mínima) Significativa 

(Honestly  Significant Difference – HSD, em inglês).  

O teste consiste em determinar o intervalo de confiança das diferenças entre as 

médias (no caso as médias anuais, por serem dados independentes) tomadas duas a 

duas dos municípios, sendo que se este intervalo não incluir o valor zero, a diferença é 

significativa. Tal procedimento utiliza a amplitude da distribuição t-student e, geralmente, 

trabalha com um nível de significância de 5%.   

No estudo foram utilizadas as funções aov() e anova() para obtenção da tabela 

ANOVA e as funções: TukeyHSD(),  shapiro.test(), dwtest() e C.test() para o teste de 

Tukey, de normalidade, independencia e homocedasciticidade, respectivamente, por meio 

do programa R. 

 
 
3.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

3.4.1 Homogeneidade dos dados históricos  

 

 A Tabela 7 mostra os valores da estatística R do teste de homogeneidade obtidos 

segundo a metodologia descrita no item Teste de Homogeneidade para as localidades de 

Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.  

Observa-se que todas as estatísticas do teste R para os parâmetros 

meteorológicos analisados variaram de um mínimo de 0,03 para a variável Insolação (Rio 

Branco) a um máximo de 1,70 para a Temperatura mínima (Cruzeiro do Sul), ficando 

abaixo do valor critico de |1,96|. Desta forma, as séries históricas dos dados das variáveis 

meteorológicas utilizadas na pesquisa podem ser consideradas homogêneas (H) 

permitindo assim, estudos mais detalhados que envolva análises de tendência de séries 

temporais nas referidas localidades do estado do Acre. 
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Tabela 6: Resultados do teste de homogeneidade (run test) para as séries anuais dos parâmetros 
meteorológicos e ETo para os municípios de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul – 1985 a 2014. 
 

Variáveis 
Rio Branco Tarauacá Cruzeiro do Sul 

|R| Res. |R| Res. |R| Res. 

Temperatura média (Tmed) 0,27 H 0,57 H 1,23 H 
Temperatura máxima (Tmax) 0,85 H 0,96 H 1,00 H 
Temperatura mínima (Tmin) 1,47 H 0,30 H 1,70 H 
Umidade relativa (U.R) 0,30 H 0,42 H 0,81 H 
Insolação (n) 0,03 H 0,84 H 0,36 H 
Pressão atmosférica (Pres) 0,20 H 1,69 H 1,11 H 
Velocidade do vento (u2) 0,57 H 0,61 H 1,38 H 
Déficit de Pressão de Vapor (DPV) 0,04 H 1,11 H 1,00 H 
Precipitação pluvial (PRP) 0,19 H 1,45 H 0,88 H 
Evapotranspiração de referência (ETo) 1,07 H 1,05 H 1,05 H 

H = Homogênea; NH = Não homogênea. 

 

3.4.2 Caracterização climática com dados do período de 1985 a 2014 

 

Por meio da Figura 11, observam-se as médias dos totais mensais da precipitação 

para Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul com seus respectivos desvios padrões. 

Nota-se que o sinal sazonal da precipitação na região de estudo é semelhante 

apresentando duas estações distintas: uma chuvosa e uma seca.  

O período chuvoso ou com forte atividade convectiva na região de estudo é 

compreendido entre Novembro e Março. Os principais sistemas meteorológicos que 

atuam na região de estudo e que contribuem para a formação de nuvens e chuvas, nesta 

estação, são: mecanismos convectivos e de transporte de umidade a partir da evaporação 

no Oceano Atlântico, associado à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e da 

evapotranspiração na Floresta Amazônica, além de sistemas transientes de escala 

sinótica como as Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que nesta época 

abundam os cúmulos de grande desenvolvimento verticais e a direção do vento é 

predominantemente de noroeste para sudeste (DUARTE, 2006; FERRAZ, 2008).  

Para o período seco (sem grande atividade convectiva) este ocorre entre os meses 

de Maio e Setembro. Os meses de Abril e Outubro podem ser considerados meses de 

transição entre uma estação e outra, ou seja, podem apresentar tanto características da 

estação chuvosa ou da seca.  

Para a estação seca a maior contribuição para eventuais chuvas advém de 

convecção local e de frentes frias, procedentes da região Sul do Brasil, ocasionando o 

fenômeno localmente denominado de “friagens”, sendo que a direção do vento oscila de 

noroeste/sudeste para sudeste/noroeste (DUARTE, 2006; FERRAZ, 2008). Este 

comportamento está completamente de acordo com o ciclo anual da atividade convectiva 
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na região amazônica, conforme demonstrado por Horel et al. (1989), Duarte (2006) e 

comentado por Cavalcante et al. (2009). 

Apesar de o comportamento sazonal apresentar similaridade entre as localidades, 

as ocorrências dos máximos e dos mínimos de precipitação são relativamente diferentes. 

Para Rio Branco, o máximo valor de precipitação é observado no mês de janeiro/fevereiro 

(~289,8 mm) e o mínimo em junho (39,3 mm). Para Tarauacá e Cruzeiro do Sul os 

máximos ocorrem no mês de março (316,6 e 300,7 mm, respectivamente) e os mínimos 

em julho (51,3 e 58,4 mm, respectivamente). Os totais anuais registraram, em ordem 

decrescente, os valores de 2240,1; 2158,2 e 1994,2 mm para Tarauacá, Cruzeiro do Sul e 

Rio Branco, respectivamente. Essa diferença nos picos máximos e mínimos, assim como 

nas suas amplitudes observadas na região, estar associada à variabilidade 

espaço/temporal dos sistemas meteorológicos atuantes na região (comentados no 

parágrafo anterior), que com o passar do tempo, suas influências diminuem 

gradualmente. 

  

 
Figura 11: Média do acumulado mensal da precipitação pluvial para Rio Branco (barra azul), Tarauacá 
(barra vermelha) e Cruzeiro do Sul (barra verde) com seus respectivos desvios padrões para o período de 
1985 a 2014. 

 

Para a umidade relativa - UR (Figura 12) observa-se que a média mensal 

acompanha a estação chuvosa e a seca da região, observada na Figura 11. Durante a 

estação chuvosa a UR é alta, com média de 86,6%, com máximo ocorrendo nos mês de 

janeiro/fevereiro e baixa na estação seca com média de 78,2% no mês de agosto. A 

média anual ficou em torno de 84%. Estes resultados são coerentes com os obtidos por 

Duarte (2006). 
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Figura 12: Umidade relativa média mensal (%) para os municípios de Rio Branco (linha azul), 
Tarauacá (linha vermelha), Cruzeiro do Sul (linha verde) para o período de 1985 a 2014. 

 

De acordo com a Figura 13, observa-se que a temperatura média do ar possui 

comportamento sazonal semelhante nas três localidades. Os mínimos ocorrem no mês de 

julho e os máximos no mês de outubro com respectivos valores médios regionais de 24,2 

a 26,1°C. Em Rio Branco verificou-se a maior amplitude térmica (2,1°C) quando 

comparada com as demais localidades. Este sinal sazonal mais forte observado na cidade 

de Rio Branco pode estar associado a sua localização geográfica e aos efeitos de 

urbanização. O fato de estar mais ao sul e a oeste (~ 9°S e 67°W) sofre mais os impactos 

do fenômeno de friagens durante o ano fazendo com que os valores da temperatura do ar 

sejam menores nesta localidade devido as incursões de massas de ar mais seco e fria. 

Este padrão sazonal observado na região, assim como seus valores médios, estão de 

acordo com os encontrados por Salati e Marques (1984) e comentados por Cavalcante et 

al. (2009) para a região amazônica.   

 

 

Figura 13: Temperaturas médias mensais para os municípios de Rio Branco (linha azul), 
Tarauacá (linha vermelha) e Cruzeiro do Sul (linha verde) para o período de 1985 a 2014. 
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Quanto à velocidade média mensal do vento (Figura 14), observa-se que para Rio 

Branco o sinal sazonal é mais definido e com maior amplitude, apresentando em média 

valores menores de janeiro a junho e relativamente mais elevados de julho a dezembro, 

com média anual de 1,1 m/s. Para Tarauacá e Cruzeiro do Sul as médias mensais 

sofreram poucas variações no ciclo anual, porém os valores são relativamente menores 

no primeiro semestre e maiores no segundo, com médias anuais em torno de 0,5 m/s, 

sendo que a média regional anual foi de 0,7 m/s. 

 

 
 

Figura 14: Velocidade média do vento (m/s) para os municípios de Rio Branco (linha azul), 
Tarauacá (linha vermelha), Cruzeiro do Sul (linha verde) para o período de 1985 a 2014. 

 

Na Figura 15, estão plotadas as curvas de radiação solar global (somatório da 

radiação direta acrescida da radiação difusa) para as cidades de Rio Branco, Tarauacá e 

Cruzeiro do Sul. Observa-se que há similaridade no ciclo anual, mostrando diferença 

apenas em suas amplitudes, em que os valores máximos alcançados oscilaram de 13,9 a 

20,1 Mj/m² para o mês de setembro/outubro e os mínimos observados foram: 10,6 a 12,7 

Mj/m² para os meses de maio/junho, sendo Rio Branco a localidade com maior incidência 

de radiação global.  A média regional oscilou na ordem de 12,7 a 16,1 Mj/m² com média 

anual de 14,3 Mj/m². O fato dos mínimos de radiação ocorrerem nos meses de maio e 

junho na região de estudo estão associada à cobertura de nuvens devido à incursão de 

sistemas frontais nesse período que pode prolongar-se de 3 a 5 dias fazendo com que o 

céu fique totalmente encoberto (HAMILTON e TARIFA, 1978; SALATI e MARQUES 

(1984);  FISH et al. 1997). 
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Figura 15: Radiação solar global média mensal (Mj/m²) para os municípios de Rio Branco (linha azul), 
Tarauacá (linha vermelha), Cruzeiro do Sul (linha verde) para o período de 1985 a 2014. 

 

3.4.3 Análise mensal da ETo 

 

Um padrão parece ser comum na cidade de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do 

Sul (Figura 16), isto é, a ETo tem pico em outubro, mais especificamente na transição 

para o inicio da estação chuvosa e o aumento acontece a partir de julho. A ETo mais 

baixa na região de estudo é observada durante a maior parte da estação seca (maio a 

julho) associada às temperaturas mais frias e ao ar mais seco no inverno (Figura 13) 

devido as incursões de frentes frias comuns nessa época do ano na região, que 

modificam significativamente alguns parâmetros meteorológicos (umidade relativa, 

pressão atmosférica e velocidade do vento e outros) condicionantes da ET. Do mesmo 

modo o efeito do solstício de inverno9 no hemisfério sul a 9°S reduz significativamente a 

radiação solar no topo da atmosfera e a incidência de radiação solar em superfície, assim 

como o efeito de cobertura de nuvem provocado, principalmente, pelas friagens.  

Este padrão sazonal é coincidente com os padrões da temperatura do ar e 

radiação solar (Figuras 13 e 15, respectivamente). Isso sugere que a radiação solar e a 

temperatura, aliadas a uma atmosfera mais seca (menos chuva) e com menos turbulência 

(menor velocidade do vento), sejam um forte controle da ETo das regiões de floresta 

nativa localizadas entre latitudes de 7 a 10°S, resultado que corrobora com estudos 

anteriores realizados na Amazônia Brasileira (SHUTTLEWORTH et al., 1998; ROCHA et 

al., 2004; HASLER e AVISSAR, 2006 e  ROCHA et. al., 2009). 

                                                           
9
 Quando a luz solar incide com menor intensidade sobre este hemisfério em decorrência da declinação solar e do movimento de 

translação da Terra. 
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Figura 16: Boxplot da média diária mensal da ETo para o município de Rio Branco (a), Tarauacá (b), 
Cruzeiro do Sul (c) e gráfico de barras do acumulado médio mensal (d) para o período de 1985 a 2014. 

 

Os valores máximos observados na região de estudo no mês de outubro assim 

como seus mínimos no mês de junho, padrão para as três localidades, podem ser vistos 

na Tabela 7, na qual são mostradas algumas estatísticas descritivas tais como: Média, 

Desvio Padrão (D.P) e Coeficiente de Variação (C.V).  

Nota-se que os valores médios diários mensais de ETo para Rio Branco são 

maiores quando comparados às demais localidades durante todo o ciclo anual, com 

valores oscilando entre 3,14 a 4,49  mm dia-1. Em Cruzeiro do Sul, que apresentou os 

menores valores, a variação foi de 2,37 a 3,33 mm dia-1. Tarauacá configurou-se com 

valores intermediários, entre 2,51 a 3,32 mm dia-1. Assim, Rio Branco teve maior 

amplitude de ETo dentre as localidades estudas, caracterizado por um sinal sazonal mais 

forte, ao passo que Cruzeiro do Sul apresentou menor sinal sazonal. O fato de Rio Branco 

apresentar maior amplitude de ETo está associado aos maiores valores de radiação solar 

global, conforme verificado na Figura 15. 

Quanto à variabilidade (dispersão dos dados) observada por meio dos valores de 

D.P e C.V (Tabela 7), nota-se que Cruzeiro do Sul apresentou maior variabilidade quando 

comparada às demais localidades, principalmente, nos meses da estação seca (~9%). 

Tarauacá apresentou menor dispersão (~7%) e Rio Branco com valores intermediários 

(~8%). Percebe-se, então, que de um modo geral a ETo na região de estudo apresenta 

baixa dispersão dos dados com relação à média, e esta apresenta boa aproximação da 

mediana, como pode ser observado por meio dos gráficos boxplot da Figura 16,  
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indicando que este parâmetro (a média) é um bom estimador para representar a ETo na 

região de estudo.  

Resultados semelhantes foram observados por Ferraz (2008) e Souza (2009) para 

Rio Branco (AC), leste do Acre, estimando a ETo por meio da equação de Pennam-

Monteith e comparando-a com métodos mais simples para um período de 25 anos (1981 

a 2006). Estes autores observaram que a máxima mensal ocorre em outubro (3,96 mm d-

1) e o mínimo em junho (2,79 mm d-1) com médias anuais de 3,40 mm dia-1. Marques et al. 

(1980) e Shuttleworth et al. (1987) encontraram valores médios globais de ET para o 

bioma Amazônico em torno de 4,0 mm. dia-1. 

 

Tabela 7: Estatísticas descritivas das séries históricas da ETp diária mensal para Rio Branco, Tarauacá e 
Cruzeiro do Sul, Acre – 1985 a 2014. 

Loc. Rio Branco Tarauacá Cruzeiro do Sul 

Mês Média  
(mm/dia) 

D.P 
 (mm) 

C.V. Total 
 (mm/mês) 

Média  
(mm/dia) 

D.P 
 (mm) 

C.V. Total 
 (mm/mês) 

Média  
(mm/dia) 

D.P 
 (mm) 

C.V. Total 
 (mm/mês) 

Jan 3,82 0,26 7% 118,26 2,91 0,20 7% 90,25 2,86 0,25 9% 88,77 
Fev 3,73 0,33 9% 104,34 2,87 0,16 5% 80,40 2,80 0,21 8% 78,29 
Mar 3,68 0,28 8% 114,14 2,86 0,17 6% 88,74 2,70 0,20 7% 83,78 
Abr 3,53 0,31 9% 105,80 2,77 0,20 7% 83,14 2,66 0,26 10% 79,86 
Mai 3,25 0,26 8% 100,79 2,56 0,17 7% 79,41 2,61 0,26 10% 81,01 
Jun 3,14 0,29 9% 94,14 2,51 0,22 9% 75,34 2,37 0,17 7% 70,96 
Jul 3,54 0,32 9% 109,66 2,76 0,20 7% 85,63 2,76 0,29 11% 85,60 
Ago 3,90 0,47 12% 120,81 3,08 0,20 6% 95,54 3,06 0,29 9% 94,78 
Set 4,29 0,36 8% 128,82 3,27 0,28 9% 98,17 3,33 0,29 9% 96,76 
Out 4,49 0,30 7% 139,11 3,32 0,23 7% 102,82 3,20 0,22 7% 99,11 
Nov 4,30 0,31 7% 129,12 3,17 0,20 6% 95,22 3,08 0,32 10% 92,45 
Dez 3,89 0,21 5% 120,57 2,93 0,15 5% 90,94 2,82 0,24 9% 87,46 

Média 3,80 Total anual: 1385,57 2,92 Total anual: 1065,60 2,85 Total anual: 1038,84 

 
 
3.4.4 Análise sazonal da ETo 

 

Seguindo o mesmo padrão identificado na escala mensal, discutida anteriormente, 

em que a estação de Rio Branco apresentou maiores valores médios de ETo, ao passo 

que Cruzeiro do Sul os menores e Tarauacá os intermediários. O mesmo é observado na 

escala sazonal por meio da Figura 17 e mostrado na Tabela 8. Observa-se que 

regionalmente que a ETo pode ser caracterizada por valores oscilando na faixa média de 

3,82 a 2,79 mm dia-1 no verão (DJF), de 3,43 a 2,59 mm dia-1 no outono (MAM), 3,44 a 

2,64 mm dia-1 no inverno (JJA) e de 4,29 a 3,10 mm dia-1 na primavera (SON). Estes 

valores configuram um nítido efeito de hierarquia sazonal, em que os máximos 

encontram-se na primavera e os mínimos no outono. A máxima ETo assinalada para os 

meses da primavera está associada ao maior aquecimento radioativo. Os meses de 

outono, ao contrário, apresentaram os menores valores de ETo em virtude, é claro, da 
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menor forçante evapotranspirativa – o aquecimento por radiação solar, já comentado e 

discutido na análise mensal.  

Quando se analisam os C.V e os D.P das referidas localidades, nota-se que em 

geral os valores são baixos e não varia muito de uma estação para outra, sendo que Rio 

Branco e Cruzeiro do Sul apresentaram os maiores valores, ao passo que Tarauacá os 

menores, em que a estação do ano primavera, em média, foi a que apresentou maior 

variabilidade (Tabela 8 e Figura 17).   

 

 

Figura 17: Boxplot sazonal da ETo média diária para o município de Rio Branco (a), Tarauacá (b), Cruzeiro 
do Sul (c) e gráfico de barras das médias sazonais (mm/dia) para as três localidades – 1985 a 2014. 

 
 

Tabela 8: Estatística descritiva da série histórica da média diária sazonal da ETp para Rio Branco, Tarauacá 
e Cruzeiro do Sul, Acre  – 1985 a 2014. 

Estações  
do ano 

Rio Branco Tarauacá Cruzeiro do Sul 

Média  
(mm/dia) 

D.P 
 (mm) 

C.V. Total 
(mm/tri) 

Média  
(mm/dia) 

D.P 
 (mm) 

C.V. Total 
(mm/tri) 

Média  
(mm/dia) 

D.P 
 (mm) 

C.V. Total 
(mm/tri) 

Verão (DJF) 3,81 0,28 7% 343,17 2,90 0,17 6% 261,59 2,83 0,23 8% 254,52 

Outono (MAM) 3,49 0,34 10% 320,73 2,73 0,22 8% 251,30 2,66 0,24 9% 244,66 

Inverno (JJA) 3,52 0,48 14% 324,60 2,78 0,31 11% 256,51 2,73 0,38 14% 251,34 

Primavera (SON) 4,36 0,33 8% 397,05 3,25 0,24 7% 296,20 3,17 0,28 9% 288,32 

 

3.4.5 Análise anual da ETo 

A Figura 18 e a Tabela 9, mostram os valores dos totais anuais médios da ETo 

(mm/mês) ao longo do período de estudo (1985 a 2014) bem como a média climatológica 

(linha azul contínua)  e desvios padrões (linha laranja).  

A média climatológica local variou de uma região para outra. O maior valor foi 

observado na localidade de Rio Branco (Figura 18a) com média de 115,5 mm mês ano-1, 
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Cruzeiro do Sul (Figura 18c) com a menor 86,57 mm mês ano-1 e Tarauacá (Figura 18b) 

com 88,80 mm mês ano-1. Entretanto, quando se observa os coeficientes de variação 

(CV) notou-se uma inversão na ordem, em que o maior CV ocorreu na localidade de 

Cruzeiro do Sul (5,21%) e o menor em Tarauacá (3,11%), enquanto que para Rio Branco 

o CV foi de 4,32% (Tabela 9). 

Ainda de acordo com a Figura 18 é possível verificar que o ano com maior 

demanda hídrica considerando a média anual (pontos vermelhos) ocorreu no ano de 2005 

(122,8 mm mês-1) para Rio Branco, em 2006 para Cruzeiro do Sul (95,77 mm mês-1) e em 

2005/2010 para Tarauacá (94,49 mm mês-1), que coincidiram com as secas severas 

ocorridas nos anos de 2005 e 2010 (SAATCHI et al., 2013). Uma das piores já registradas 

na Amazônia, que se caracterizou por apresentar reduções de chuvas significativas na 

estação chuvosa, bem como de volumes dos rios, altas temperaturas, incêndios florestais 

e forte déficit hídrico que afetou dezenas até centenas de milhares de hectares de floresta 

(BROW et al., 2006;  ZENG et al., 2008, BROW et al., 2011). Em contra partida os picos 

mínimos ocorreram em 1986 para Cruzeiro do Sul (76,90 mm.mês-1) e Rio Branco (106,4 

mm mês ano-1), enquanto que para Tarauacá o ano com menor valor foi em 1993 com 

83,59 mm mês-1.  

Nestes períodos, a precipitação pluvial e a temperatura média do ar estavam acima 

e abaixo da média, respectivamente, conforme pode ser verificado na Figura 19. Assim, 

com uma atmosfera mais úmida e com baixas temperaturas os valores da ETo tenderam 

a ser mais baixos neste anos.  

Com relação à variabilidade interanual observadas por meio das caixas 

interqualíticas do gráfico boxplot para cada ano (Figura 18). Observa-se que o ano com 

menor variabilidade ocorreu em 1985 para Rio Branco, 1986 para Cruzeiro do Sul e no 

ano de 1987 para Tarauacá, ao passo que a maior variabilidade para Rio Branco ocorreu 

no ano de 1992, em 1999 para Tarauacá e 1988 para Cruzeiro do Sul.  

 

Tabela 9: Estatística descritiva da série histórica do acumulado médio anual (mm/mês) da ETo para Rio 
Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul em relação ao período de 1985 a 2014. 

Estatísticas Rio Branco Tarauacá Cruzeiro do Sul 

    Valor Mín. (mm) 106,4 83,59 76,90 
Mediana (mm/mês ano) 116,1 88,72 85,86 
Média (mm/mês ano) 115,5 88,80 86,57 
Valor Max. (mm) 122,8 94,49 95,77 
Desvio Padrão (mm) 4,99 2,76 4,51 
C.V (%) 4,32 3,11 5,21 
Total (mm/ano) 1385,57 1065,59 1038,84 
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Figura 18: Boxplot da variação do total anual da ETo (mm/mês) observada na estações meteorológicas 
localizadas nos municípios de Rio Branco (a), Tarauacá (b) e Cruzeiro do Sul (c) para o período de 1985 a 
2014. 
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Figura 19: Média do total anual da precipitação pluvial (lado esquerdo) e média da temperatura média do ar 
(lado direito) observada nas estações meteorológicas localizadas nos municípios de Rio Branco (RBR), 
Tarauacá (TARA) e Cruzeiro do Sul (CRZ) para o período de 1985 a 2014. 

 

3.4.6 Correlações da ETo e Teleconexões Interanuais (ENOS e IAN) 

 

A variabilidade interanual observada no comportamento da ETo nas três 

localidades, principalmente, os valores abaixo da média no início da série (1985 a 2000), 

bem como os valores positivos a partir de 2000 podem estar associados às ocorrências 

de fenômenos naturais de grande escala como o El Niño Oscilação Sul (ENOS), no 

oceano Pacífico Topical, e ao aquecimento anômalo da Temperatura da Superfície do 

Mar (TSM) no oceano Atlântico Tropical. Uma vez que alterações nas condições 

oceânicas atmosféricas destes oceanos têm papeis fundamentais na variabilidade 

climática interanual e interdecadal do planeta (DANTAS et al. 2012). Estudos compravam 

que suas influências na variabilidade climática interanual na América do Sul são bastante 

expressivas (GLANTZ, 1991; TRENBERTH, 1991; TRENBERTH, 1997; VOITURIEZ e 

JACQUES, 2000; BERLATO e FONTANA, 2003, MARENGO e VALVERDE, 2007; 

BORMA e NOBRE, 2013). 

Diante do exposto, desejou-se investigar a relação entre as anomalias da ETo e os 

Índices de Teleconexões Interanuais Globais do oceano Pacifico e Atlântico, 

considerando os eventos em escalas sazonal e interanual.  

 Para tanto, mediu-se o grau de associação entre a ETo e as Teleconexões, por 

meio do Coeficiente de Correlação de Pearson (r), bem como por inspeção gráfica e 

tabelas para uma melhor análise  e organização dos mesmos. As Teleconexões 
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Interanuais escolhidas foram o El Niño Oscilação Sul (ENOS), representando a fonte de 

variabilidade climática do Oceano Pacífico Tropical e o Índice de Oscilação do Atlântico 

Norte (IAN), representando a bacia do Atlântico Tropical Norte (ENFIELD et al., 1999). 

Estas Teleconexões apresentam dados normalizados, desta forma, resolveu-se 

também padronizar (normalizar) os dados mensais da ETo de cada localidade para uma 

melhor análise de correlação, que após este tratamento passou a ser denominado de 

Índice de Anomalia Padronizada da Evapotranspiração (IAPET).  

Para se estabelecer as ocorrências das fases quentes (El Niño) e frias (La Niña) do 

evento ENOS, recorreu-se ao Índice de Oscilação Sul (IOS), elaborado por NOAA/NCDC 

(2014a), que consiste da diferença entre os desvios normalizados da pressão 

atmosféricas em superfície entre as regiões do oceano Pacífico tropical: Taiti, na 

Polinésias Francesa (17,5°S; 149,6°W), e Darwin, no norte da Austrália (12,4°S; 130.9°E). 

Há vários critérios para indicar a existência ou não do fenômeno, embora exista, 

atualmente, quase um consenso de que cinco meses consecutivos de IOS inferiores -0,5 

são considerados ano de El Niño, e superiores 0,5 de La Niña, quanto maior for esse 

valore maior será sua intensidade (ALMEIDA, 2002; REBOITA, 2004; BLAIN, 2010; 

JÚNIOR CABRAL e ALMEIDA, 2012).  

Os dados mensais do IAN para o período de 1985 a 2014, foram extraídos do site 

da NOAA (National Oceanic And Atmospheric Administration) e elaborados de acordo 

com NOAA/NCDC (2014b). Ressalta-se que correlações positivas indicam que, em anos 

de El Niño (IOS-), ocorrem anomalias negativas de ETo e, em anos de La Niña (IOS+), 

ocorrem anomalias positivas de ETo. Correlações negativas indicam comportamento 

oposto. Para o IAN correlações positivas indicam anomalias positivas de ETo e o oposto 

com correlações negativas. 

A Figura 20 reproduz a variabilidade interanual do IAPET para o período de 1985 a 

2014 para as três regiões do estado do Acre: Rio Branco (Figura 20a), Tarauacá (Figura 

20b), Cruzeiro do Sul (Figura 20c) e optou-se por fazer a média regional por meio das 

médias aritméticas do IAPET de cada localidade (Figura 20d).  

Nota-se que regionalmente (Figuras 20d) há uma predominância de índices 

negativos de IAPET (barras azuis) durante 1985-2001. Após este período se observou 

índices de IAPET positivos (barras vermelhas). Esta configuração nos valores da ETo 

indicou que a região do Estado do Acre passou por duas fases distintas nos últimos 30 

anos. De acordo com as Figuras 20a e 20b, as localidades de Rio Branco e Tarauacá 

foram as que apresentaram maior período de anomalias negativas (1985 a 2001), 
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enquanto que a localidade de Cruzeiro do Sul (Figura 20c) este período foi menor, 

ocorrendo principalmente do período entre 1985 a 1990. 

 

 

Figura 20: Índice de Anomalias Padronizadas da ETo (IAPET) mensal observada para os municípios de Rio 
Branco (a), Tarauacá (b),  Cruzeiro do Sul (c) e para a média Regional (d) para o período de  1985 a 2014. 

 

Embora a análise tenha sido feita detalhadamente para as três localidades, a 

ênfase para a discussão a seguir, baseou-se nos dados do IAPET regional (IAPETreg). A 

Figura 21 apresenta a sobreposição dos valores do IAPETreg com os valores do IOS 

(Figura 21a) e IAN (Figura 21b) para o período de 1985 a 2014. 

Por meio da Figura 21a, verificou-se maior ocorrência de IOS- (El Niño) durante o 

período de 1985 a 1998, aproximadamente, contra uma maior ocorrência de IOS+ (La 

Niña) após este período. Entretanto, nota-se visualmente que há pouca concordância 

entre o IOS e o IAPETreg. Estes resultados sugerem poucas influencias do evento ENOS 

sobre a ETo da região sudeste da Amazônia.  

Com relação à Figura 21b que apresenta os valores sobrepostos da variabilidade 

do IAN (barras azuis e vermelha) com os valores do IAPETreg (linha verde).  Observa-se 

que os valores deste índice para o período de 1985 a 1995 são, em geral, negativos e que 

após este período se tornaram positivos. Este padrão na variabilidade do IAN é 

coincidente com o padrão da variabilidade do IAPETreg, o qual indica que um índice 

positivo de IAN (aquecimento anômalo na região do Atlântico Norte) produz anomalias 

positivas na ETo da região. 
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Figura 21: Sobreposição da variabilidade mensal das Anomalias de ETo – IAPET (linhas verdes) com o 
Índice de Oscilação Sul (a) com as ocorrências de eventos de El Niño (IOS-) e La Niña (IOS+) e o índice do 
Atlântico tropical norte (b) para o período de 1985 a 2014. 
Fonte: NOAA/NCDC (2014a e b), adaptado pelo autor. 

  

Após as inspeções gráficas da relação entre a variabilidade mensal do oceano 

Pacífico e Atlântico norte com o IAPET. Desejou-se fazer o mesmo mediante análises 

estatísticas por meio do coeficiente de correlação de Pearson (r), por estação do ano, 

distribuída em forma de matriz de dispersão como mostram as Figuras 22 e 23.   

Verificou-se na Figura 22 que, regionalmente, as correlações entre IOS com o 

IAPET variaram em valores (maior e menor) e sinais (positivo e negativo). Sinalizando, 

desta forma, a grande variabilidade da influencia do evento ENOS na região de estudo.  

Para o Verão nota-se uma correlação fraca negativa de -0,25 para as três regiões. 

Para o Outono essa correlação foi fraca negativa para Rio Branco (r=-0,04 ) e Cruzeiro do 

Sul (r=-0,18) e fraca positiva para Tarauacá (r=0,07). Em contra partida, para o Inverno a 

correlação foi moderada positiva e variou de 0,32 para Cruzeiro do Sul a 0,57 para 

Tarauacá, Rio Branco apresentou correlação de 0,44 para essa estação. Com relação à 

Primavera a correlação foi fraca negativa para Rio Branco (r=-0,04) e fraca positiva para 

Cruzeiro do Sul (r=0,07) e Tarauacá (r=0,23).  

Estes resultados sugerem que os efeitos do evento ENOS estão mais associados 

aos meses da estação de Inverno e se dá de forma positiva, ou seja, em anos de eventos 

de El Niño as anomalias de ETo na região de estudo tendem a ser negativas nos meses 

do Inverno e o oposto em eventos de La Niña. Resultados semelhantes foram 
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encontrados por Cavalcante e Silveira (2013) verificando a influência da TSM do oceano 

Pacífico e Atlântico nos eventos de seca da Amazônia utilizando dados de reanálise. Os 

autores verificaram que as influencias do ENOS na região sudeste da Amazônia só ocorre 

em maio, segundo as correlações negativas da precipitação média nessa área com a 

TSM do Pacífico leste.  

 

 
Figura 22: Matriz de dispersão e valores de correlação (r) das anomalias de ETo (IAPET) no Verão (coluna 
1), Outono (coluna 2), Inverno (coluna 3) e Primavera (coluna 4) versus Índice de Oscilação Sul (IOS) para 
Rio Branco (linha a), Tarauacá (linha b) e Cruzeiro do Sul (linha c), período de 1985 a 2014. 

 

Na Figura 23, Observa-se que as correlações entre IAN e o IAPET foram 

predominantemente positivas para as três localidades e variaram de 0,16 na Primavera 

(Rio Branco) a 0,62 no Inverno (Tarauacá). Os maiores valores de correlação ocorreram 

nas estações de Outono e Inverno (0,39 a 0,62), ao passo que os menores ocorreram nas 

outras estações variando de 0,16 a 0,35. Indicando que a influência de anomalias de TSM 

da bacia do Atlântico tropical norte sobre a ETo se dá de forma direta e são mais 

pronunciadas nos meses que abrange as estações do Outono e Inverno.  Estes 

resultados corroboram com os resultados obtidos por Cavalcante e Silveira (2013), no 

qual verificaram que o oceano Atlântico norte tem maior influencia nessa região da 

Amazônia nos meses de Agosto e Setembro.    
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Figura 23: Matriz de dispersão e valores de correlação (r) das anomalias de ETo (IAPET) no Verão (coluna 
1), Outono (coluna 2), Inverno (coluna 3) e Primavera (coluna 4) versus Índice do Atlântico Tropical Norte 
(IAN) para Rio Branco (linha a), Tarauacá (linha b) e Cruzeiro do Sul (linha c), período de 1985 a 2014. 
 

 

A Tabela 10 mostra um resumo dos valores dos coeficientes de correlação de 

Pearson (r) entre os valores sazonais do IAPET, IOS e IAN para as três localidades do 

estado do Acre (Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul) associados com suas 

respectivas significâncias estatísticas, obtidas pelo teste t-Student (Cor.test). 

Foi possível identificar na Tabela 11 que as correlações entre o IOS e o IAPET, 

para o Verão, Outono e Primavera não apresentaram significância estatística a 5%. O 

Inverno foi a estação que obteve maior correlação variando de 0,44 e 0,57 para Rio 

Branco e Tarauacá, respectivamente. Porém, para esta estação a localidade de Cruzeiro 

Sul a correlação (r=0,32) não foi significativa a 5% de significância.  Estes resultados 

indicaram que a influência do ENOS nesta região é mais evidente nos meses de Inverno, 

segundo as correlações positivas significativas do IAPET com o IOS que oscilaram de 

0,32 a 0,57 (Tabela 10).  

Em contra partida, observou-se significativa correlação positiva ao nível de 1 e 5% 

do IAN com o IAPET das três localidades para o Outono e Inverno, ao passo que não se 

detectou correlação significativa nas estações de Verão e Primavera. Portanto, o Outono 

e Inverno são as estações do ano com melhor associação positiva entre as anomalias de 

ETo e o IAN, indicando que a temperatura acima (abaixo) da normal climatológica na 

superfície do Atlântico tropical norte mostram-se consistentemente  associadas com 

redução (aumento) da ETo da região do Acre. 
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Tabela 10: Correlação entre o IAPET e os Índices de Teleconexões Anuais IOS e IAN para as localidades 
de Rio Banco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul – 1985 a 2014. 
  

Localidades Rio Branco Tarauacá Cruzeiro do Sul 

Var. Série r 
Cor.teste 
(valor-p) 

r 
Cor.teste 
(valor-p) 

r 
Cor.teste 
(valor-p) 

IOS 

Verão -0,25 NS -0,25 NS -0,24 NS 
Outono -0,04 NS 0,07 NS -0,18 NS 
Inverno 0,44 S

*
 0,57 S

**
 0,32 NS 

Primavera -0,04 NS 0,23 NS 0,07 NS 

IAN 

Verão 0,23 NS 0,23 NS 0,17 NS 
Outono 0,61 S

**
 0,57 S

**
 0,39 S

*
 

Inverno 0,52 S
**

 0,62 S
**

 0,55 S
**

 

Primavera 0,26 NS 0,17 NS 0,35 NS 

S
**
 = significativo a 1%; S

*
 = significativo a 5%; NS = Não significativo. 

 

Estes resultados sugerem que as maiores influências são do Atlântico tropical norte 

sobre a ETo da região do estado Acre, ou seja, quando as TSM estão mais quentes (frias) 

nessa região do Atlântico, há mais (menos) demanda hídrica (anomalias 

positivas/negativas de ETo) na área de estudo. Relação semelhante foi discutida por 

Marengo et al. (2008) e Brow et al.(2006) no caso da seca de 2005 e também no caso da 

seca de 2010.  

Influências do Atlântico no clima da Amazônia foram discutidas por Yoon e Zeng 

(2010). Nesse estudo, foi ressaltado o mecanismo dessa influência pela circulação 

anômala nas duas regiões (Amazônia e Atlântico norte). As águas mais aquecidas do 

Atlântico norte induziram convergência anômala em baixos níveis sobre a região e 

movimento ascendente. Isso resultaria em uma circulação com movimento subsidente e 

divergente anômala sobre a Amazônia que inibiria a formação de nuvens reduzindo, desta 

forma, a chuva e aumento da incidência da radiação solar em superfície e 

conseqüentemente a elevação da ET. 

 

3.4.6 Correlações da ETo e Teleconexões Interdecadais (AMO e ODP) 

 

 O oceano Atlântico e o Pacífico também possuem um modo de variabilidade 

interdecadal, o primeiro é denominado Atlantic multidecadal oscillation (AMO)  ou 

Oscilação Multidecadal do Atlântico, que consiste no aquecimento da superfície das 

águas do Atlântico equatorial, seguindo um ciclo natural com duração característica de 20 

a 40 anos (KERR et al., 2000; DIJKSTRA et al., 2006; SOUSA et al., 2008). 

Semelhantemente, o segundo modo de variabilidade interdecadal é a Oscilação Decadal 

do Pacifico (ODP) que ocorre no oceano Pacifico e segue um ciclo natural de 20 a 30 

anos (MANTUA et al., 1997).  
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Os impactos do AMO na América do Sul ainda não estão muito bem definidos, mas 

estudos recentes têm sugerido que há uma relação construtiva com eventos de secas 

severas na Amazônia (MARENGO et al., 2008; MARENGO et al., 2011, BORMA e 

NOBRE, 2013) e com padrões anômalos da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

ocasionando décadas mais secas e mais úmidas sobre o nordeste brasileiro (KNIGHT et 

al., 2005). Com relação à ODP há estudos que sugerem uma relação direta com a 

freqüência de eventos ENOS impactando de forma significativa sobre a América do Sul 

(BOND e HARRISON, 2000; MANTUA e HARE, 2002; ANDREOLI e KAYANO, 2005; 

GARCIA, 2006; FRENCH et al., 2006).  

Por este motivo, resolveu-se fazer uma análise comparativa observacional entre as 

anomalias da ETo (IAPET) e o AMO e ODP, descrito e elaborado por NOAA/NDC (2014c, 

d). Ressalta-se que uma das principais conseqüências do AMO sobre o globo terrestre é 

que, durante sua fase quente, há uma maior freqüência de anomalias positivas de TSM 

sobre a bacia norte do Atlântico, ao passo que durante sua fase fria se observa o posto, 

ou seja, maior freqüência de anomalias negativas de TSM (LI et al., 2006; GOOD et al., 

2008). Com relação à ODP suas principais conseqüências é que durante a sua fase 

quente a freqüência de eventos intensos de El Niño aumenta, ao passo que durante sua 

fase fria a freqüência de La Niña é maior (MOLION, 2003; DANTAS et al., 2012). 

A Figura 24 mostra a variabilidade mensal dos índices do AMO (Figura 24a) e da 

ODP (Figura 24b) com sobreposição do IAPET regional (linha verde) para o período de 

estudo (1985 a 2014). Nota-se na Figura 24a, que a fase atual do AMO é positiva e teve 

seu inicio a partir de 1997, ao passo que a fase atual da ODP é negativa e seu inicio 

ocorreu a partir de 1998. Anteriormente a estes períodos o AMO e ODP se caracterizaram 

com índices opostos. Assim estes índices demonstram duas fases bem distintas e 

opostas.  

A variabilidade do IAPET regional (linha verde) parece ter uma relação direta com o 

AMO e inversa com a ODP conforme pode ser verificado pela sobreposição dos dados 

mensais dos índices (Figuras 24a e b) e confirmado pela matriz de correlação da Figura 

25a e b, respectivamente. Indicando que a relação do AMO (r = 66) com o IAPET foi 

positiva e significativa (p<0,001), já a relação com a ODP ( r = -0,36) foi fraca e inversa, 

porém significativa a 5% de siginificancia, ou seja, as anomalias negativas do IAPET 

observadas durante 1985-1998 estão associadas aos índices negativos do AMO e em 

parte com os índices positivos da ODP. O oposto pode ser observado após este período, 

onde se observou uma mudança na configuração da ETo na região,  coincidindo com a 

mudança de fase dos dois índices.    
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Figura 24: Variabilidade mensal do Índice AMO (a), ODP (b) com as anomalias da ETo regional – IAPET 
Reg. (linha verde) para o período de 1985 a 2014. 
Fonte: NOAA/NCDC (2014c e d), adaptado pelo autor. 
 
 

 
Figura 25: Matriz de dispersão e valores de correlação (r) das anomalias da ETo regional  (IAPET) versus 
Índice de Oscilação Multidecadal do Atlântico – AMO (a) e Oscilação Decadal do Pacifico - ODP (b) para o 
período de 1985 a 2014. 
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 Esta variabilidade interdecadal do AMO também foi observada por Prado 

(2010) e Nóbrega (2012), estudando a variabilidade da precipitação no sudeste e 

nordeste do Brasil, respectivamente. Estes autores associaram os períodos mais/menos 

chuvosos às mudanças de fases do AMO. Marengo (2004), estudando a variabilidade 

interanual das chuvas na Amazônia do Norte e do Sul por meio dos Índices de Anomalias 

Padronizadas, observou este mesmo padrão de comportamento na variabilidade 

interdecadal, associando os períodos mais/menos chuvosos as mudanças de fases da 

ODP. Uma vez que estes sistemas meteorológicos modulam uma grande parte da 

variância interanual do clima sobre a Amazônia (MARENGO, 1992). 

 
3.4.6 Análise de Variância  
 
 São mostrados na Tabela 11 os resultados da ANOVA realizadas nas médias 

anuais (tomadas ano a ano) e sazonais (tomadas estação por estação) da ETo para as 

três localidades do estado do Acre: Rio Branco (rbr), Tarauacá (tara) e Cruzeiro do Sul 

(crz). Verifica-se por meio do p-valor para um nível de significância de 1% que as 

diferenças entre as médias anuais e sazonais são altamente significativas. Conclui-se que 

há pelo menos uma diferença significativa entre os pares de amostras da ETo.  

 
Tabela 11. Resultado da aplicação da técnica de ANOVA para as médias anuais da ETo paras localidades 
de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul – 1985 a 2014. 
 

Estatísticas Anual Verão Outono Inverno Primavera 

Fcalc 446,0 365,7 187,1 131,5 309,3 
Valor-p *** *** *** *** *** 

*** = nível de significância de1% 

 

Para verificar entre, exatamente, quais pares de amostras (rbr-tara, rbr-crz e tara-

crz) ocorrem diferenças significativas, utilizou-se o teste de Tukey-HSD em que o 

resultado é mostrado em sua forma gráfica por meio da Figura 26. O critério de decisão 

foi que se este intervalo de confiança contiver o valor zero, não se rejeita a hipótese de 

igualdade entre as médias, caso contrário rejeita-se a hipótese de nulidade.  

Para a escala sazonal (Figura 26) observou-se que nem todos os pares de amostra 

apresentaram diferença significativa. As localidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul não 

diferiram estatisticamente em nenhuma estação do ano. Esta situação pode ser explicada 

pelo fato destas localidades estarem próximas geograficamente, sendo assim os sistemas 

meteorológicos, bem como as variáveis que condicionam a ETo durante esse período 

agirem de forma homogênea nestas cidades durante estas estações. Em contra partida, 

entre Rio Branco e as demais localidades houve diferença estatisticamente significativa a 

5% durante todo o ciclo anual. 
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Figura 26: Intervalo de confiança de 95% para a diferença das médias da ETo na escala sazonal entre 
os pares Tarauacá e Rio Branco (tara-rbr), Tarauacá e Cruzeiro do Sul (tara-crz) e Rio Branco e 
Cruzeiro do Sul (rbr-crz). 

 
Para garantir a eficácia e os pressupostos de normalidade, homocedasticidade 

(variância constante) e independência do modelo ANOVA, realizou-se a análise dos 

resíduos por meio dos testes estatísticos de Shapiro-Wilk,  Cochran e Durbin-Watson. Os 

resultados dos testes, não mostrados, garantiram os pressupostos da ANOVA a 5% de 

significância, conforme também pode ser verificado pela Figura 27, onde não há 

evidencias de quebra dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade. 

 

  

Figura 27: Gráfico dos resíduos do modelo ANOVA para variância (lodo esquerdo) e normalidade (lado 
direito). 
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3.5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste trabalho permitiram concluir que a média diária anual da ETo, 

para Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, para o período de 1985 a 2014, foi de  3,80, 

2,92 e 2,85 mm dia ano-1 com acumulados médios anuais de 1385,6, 1065,6 e 1038,8 mm 

ano-1, respectivamente, e que há diferença estatisticamente significativa de uma 

localidade para outra com um nível de significância de 1%, exceto entre Tarauacá e 

Cruzeiro do Sul que não apresentam diferenças em suas médias anuais.  

O sinal sazonal é semelhante para as três localidades apresentando um mínimo 

em junho a um máximo no mês de outubro, sendo Rio Branco a localidade que 

apresentou sinal mais forte (amplitudes), por outro lado, Cruzeiro do Sul apresentou maior 

variabilidade (dispersão dos dados) dentre as localidades estudadas.  

Os anos com maiores demandas evapotranspirativas foram: 2005, 2006 e 2010 

para Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, respectivamente, e os anos com menores 

valores foram: 1986 para Cruzeiro do Sul e Rio Branco e para Tarauacá foi o ano de 

1993. 

Para as três localidades foi observado períodos de anomalias negativas e positivas 

nos desvios médios anuais da ETo. O período de anomalias negativas que ocorreu entre 

1985 a 1999, aproximadamente, foi associado à maior freqüência de anomalias negativas 

de temperatura da superficie do mar da bacia do Atlântico norte. Em contra partida as 

anomalias positivas de ETo observadas durante 2000 -2014, foi associada aos valores 

positivos de anomalias desta bacia, sugerindo que esta região do Atlântico tropical  

influencia na variabilidade interanual da ETo da região sudoeste da Amazônia brasileira 

(Acre). 
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4. ANÁLISE DE TENDÊNCIA SAZONAL E INTERANUAL DA 
EVAPOTRANSPIRAÇÃO PARA O SUDOESTE DA AMAZÔNIA, ACRE-
BRASIL. 

 

Helder José Farias da Silva; Paulo Sergio Lucio; Irving Foster Brown 

 
4.1 RESUMO 
 

As alterações ocorridas nas condições climáticas podem afetar a demanda de água de 
uma região, pois a evapotranspiração é afetada por mudanças nos elementos meteorológicos. O 
objetivo deste trabalho foi de identificar possíveis tendências na evapotranspiração de referência 
(ETo) para o estado do Acre, tendo como unidades de estudos as localidades de Rio Branco, 
capital do Estado, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, considerando um período de 30 anos, a partir de 
dados mensais de estações meteorológicas de superfície. Como metodologia adotou-se realizar a 
consistência dos dados meteorológicos, desta forma foi feito o preenchimento de falhas nas séries 
temporais por meio de técnicas multivariadas.  A análise de tendência foi realizada por meio do 
teste não paramétrico de Mann-Kendall e sua magnitude por meio do estimador de declive de 
Sen. O método indireto de Penmann-Montheith foi utilizado para o cálculo da ETo. Verificou-se 
que há tendência de elevação na ETo nas estações de outono, inverno e primavera e que tornou-
se significativa a partir dos anos de 1990, 1996 e 2001 para as localidades de Cruzeiro do Sul, 
Tarauacá e Rio Branco, respectivamente. As séries de dados de temperatura média, temperatura 
mínima, insolação e Radiação solar global apresentaram tendência de elevação a 5% de 
significância para as três localidades. Sendo estas as principais responsáveis pelo incremento da 
ETo nas referidas localidades. 

 
Palavras-chave: Variabilidade climática. Penman-Monteith. Teste de Mann-Kendall. 
 

ABSTRACT:  
 

The changes in climatic conditions can affect water demand of a region because 
evapotranspiration is affected by changes in weather elements. The objective of this study was to 
identify possible trends in the reference evapotranspiration (ETo) for the state of Acre, with the 
units of study the Rio Branco locations, the state capital, Tarauacá and Cruzeiro do Sul 
considering a period of 30 years, from monthly meteorological stations data. The methodology was 
adopted to achieve consistency of meteorological data in this way was made the gap filling in the 
time series by means of multivariate techniques. The trend analysis was performed using the 
nonparametric Mann-Kendall and its magnitude by Sen. slope estimator The indirect method of 
Penmann-Montheith was used to calculate the ETo. It was found that there is upward trend in ETo 
in autumn seasons, winter and spring and became significant from the years 1990, 1996 and 2001 
for the localities of Cruzeiro do Sul Tarauacá and Rio Branco, respectively. The average 
temperature datasets, minimum temperature, insolation and global solar radiation showed upward 
trend at 5% significance for all three locations. These being the main responsible for the increase 
in ETo in these locations. 

 
Keyword: Climate variability. Penman-Monteith. Mann-Kendall test.   
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4.2 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, é imprescindível compreender como as alterações nos elementos 

climáticos estão modificando o regime climático de determinada região; uma maneira de 

verificar esta mudança seria observar a existência de tendências. Estudos têm enfatizado 

que as mudanças climáticas podem afetar as tendências de variáveis meteorológicas, 

assim como discussões sobre meio ambiente e mudanças climáticas estão tomando cada 

vez mais importância no cenário mundial. A tendência pode ser entendida como alteração 

contínua e sistemática, observada em uma série temporal, a qual reflete o grau de 

acréscimo ou diminuição nos valores da variável (ALENCAR et al. 2011). 

 A Evapotranspiração (ET) é condicionada, principalmente, pela temperatura do ar 

e pela radiação solar, entre outros elementos climáticos. Desta forma, variações nesses 

elementos podem alterar, a longo prazo, a ET. Sabendo-se que a ET é uma função 

complexa, não linear, de muitos parâmetros, as mudanças em um parâmetro podem 

modificar outro; assim, o efeito de tais modificações sobre a ET é de difícil compreensão 

(MCVICAR et al., 2012). 

Nos últimos anos têm sido realizados vários estudos para examinar o impacto das 

mudanças climáticas na ET. De acordo com os modelos de predição sobre as mudanças 

climáticas, a ET deverá aumentar nos próximos anos, sempre que houver aumento da 

temperatura (ESPADAFOR et al., 2011). Todavia, apesar de diversos trabalhos se 

basearem nesta constatação, tendências decrescentes da ET ainda são observadas. 

McVicar et al. (2012), por exemplo, revisaram 148 estudos globais de tendência da ET 

realizados nas últimas décadas e constataram que as tendências de declínio são maiores 

que as de aumento. No Canadá, uma tendência de aumento na ET anual foi observada, 

entre os anos de 1960 a 2000 (FERNANDEZ et al., 2007), mas estes resultados foram 

relacionados com o aumento da temperatura de superfície e radiação solar.  Todavia Xu 

et al., 2006, constatou tendências decrescentes na ET em algumas localidades da China 

e Espadafor et al., 2011, na Espanha.   

No Brasil, poucos estudos se dispõem a verificar a existência de tendência para a 

ET. Na região sudeste, verificou-se um aumento na ET na ordem de 2,85 mm por ano, em 

razão da redução da umidade relativa e do aumento da velocidade do vento (ALENCAR 

et al., 2012) para o centro-oeste, em Catalão (sudeste de Goiás) foram observados 

aumentos significativos na ET para os meses de setembro, outubro, dezembro e para a 

série anual (ALENCAR et al., 2014). Para o Nordeste tendência crescente da ET foi 

observada por Silva (2004).  
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Outros estudos também têm lidado com aspectos climatológicos de variáveis 

meteorológicas e hidrológicas, empregando testes estatísticos, como o teste de Mann-

Kendall, Regressão Linear e estimador da inclinação de Sen, para caracterizar e 

identificar tendências em variáveis ambientais (CUTRIM et al., 2000; FERRARI et al., 

2012, FONTOLAN et al., 2012; SANTOS e SILVA, 2013). 

Poucos são as pesquisas direcionadas para o estado do Acre no que concerne a 

análise de tendência dos elementos climáticos e da ET. Os estudos encontrados na 

literatura têm sido realizados com enfoque mais técnico, isto é, com o objetivo de 

caracterizar e avaliar o desempenho de métodos mais simples para estimativa da ET e 

compará-lo com o padrão de Penman-Monteith-FAO (FERRAZ, 2008; SOUZA, 2009; 

SOUZA et al., 2011; VIÉGAS et al., 2012; SILVA et al., 2013a e SILVA et al., 2013b). No 

entanto, não existem estudos na região, que tenham explorado e avaliado em 

profundidade existência de tendência na distribuição temporal e espacial da ET nas 

escalas sazonais e interanuais. 

Considerando o exposto acima e com o intuito de suprir a lacuna, torna-se claro a 

importância de se analisar a existência de alterações de ordem climática no bioma 

amazônico determinando suas datas aproximadas de ocorrências e suas respectivas 

significâncias estatísticas, portanto, este estudo tem como objetivo investigar a 

existências de tendência na distribuição temporal (anuais e sazonais) na 

Evapotranspiração de referencia e nos elementos meteorológicos para o estado do Acre 

por um período de 35 anos (1980 a 2014), tendo como unidades de estudos os 

municípios de Rio Branco (Leste do Acre), Tarauacá (Centro-oeste do Acre)e Cruzeiro do 

Sul (Oeste do Acre). 
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4.3 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.3.1 Características socioeconômicas e climáticas da área de estudo 

 

A região de estudo assim como a descrição das características socioambientais 

para as localidades do estado do Acre pode ser obtida no capítulo 3 (Análise Mensal, 

Sazonal e Interanual da Evapotranspiração de referência para o estado do Acre, Brasil.), 

nos itens 3.3.1 e 3.3.2. 

 
 4.3.2 Dados meteorológicos observacionais 
 

Os dados utilizados no referente estudo, assim como o período, são os mesmos 

descritos no capítulo 3, no item 3.3.3 (Dados meteorológicos observacionais).  

 

4.3.3 Estimativa da Evapotranspiração de referência  

 

Os dados de Evapotranspiração são os mesmos obtidos pela metodologia descrita 

no capítulo 2, no item 3.3.5 (Estimativa da Evapotranspiração de referência). 

 

4.3.4 Análise de tendência da Evapotranspiração 

 

Na avaliação da ETo e dos elementos meteorológicos foram considerados as 

médias anuais e por estações do ano. Em cada variável estudada, foi aplicada a análise 

de regressão, e realizadas testes estáticos paramétricos10 e não paramétricos11 por meio 

dos testes de Mann-Kendall, Thiel-Sen, t-Student e Mann-Whitney, descritos nos 

próximos itens. 

Gráficos e tabelas foram produzidos para uma melhor organização e análise 

estatística dos mesmos, a partir de funções do programa R. 

 

4.3.4.1 Teste de Mann-Kendall 

  

A análise da tendência das séries temporais foi realizada por meio do teste de 

Mann-Kendall (KENDALL, 1975). Este teste não paramétrico é sugerido pela OMM para 

avaliação de tendência em séries de dados ambientais (YUE et al., 2002). Este é 

resultado de um teste aprimorado inicialmente estudado por Mann (1945) e depois 

                                                           
10

 Exigem o ajuste dos dados empíricos/observados à uma distribuição teórica conhecida. 
11

 Não fazem qualquer distinção quanto à forma da distribuição/população de que aos dados são oriundos. 
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repetido por Kendall e Stuart (1967). Trata-se de um teste que compara cada valor de 

uma série temporal com os outros valores restantes, sempre em ordem seqüencial 

(SILVA et al., 2007). Contudo, é necessário ressaltar que a presença de persistências 

temporais (auto-correlações) e de possíveis sazonalidades em séries temporais, afeta a 

sensibilidade desse método não paramétrico (Bayazit e Onoz, 2007). A fim de adaptar o 

teste de Mann-Kendall (MK) a essa a séries com possíveis sazonalidades, Hirsch et. al 

(1982) e Hirsch e Slack (1984) propuseram um método denominado de Mann-Kendall 

Sazonal (SMK).  

Alencar et al. (2011) e Blain (2010) descrevem o método adaptado (SMK) 

considerando as observações X1, X2, ..., Xn de uma série temporal. Pode-se aplicar teste 

de SMK para tendência somente se a série for serialmente independente. Então, 

queremos testar se as observações da série são independentes e identicamente 

distribuídas, isto é, queremos testar as hipóteses: 

 

H0 = “As observações da série são independentes e identicamente distribuídas”; 

H1 = “As observações da série possuem tendência monotônica no tempo”. 

 

Sendo assim, sob H0 a estatística do teste é dada por: 

 

𝑆 =     𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑋𝑗 − 𝑋𝑖 ,𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1     (35) 

  

em que, 

   +1  se (Xj – Xi) > 0 

sinal (Xj – Xi)   =  0  se (Xj – Xi) = 0 

   -1  se (Xj – Xi) < 0 

  

É possível mostrar que S apresenta uma distribuição normal com média zero E(S) 

e variância Var(S), ou seja, uma distribuição normalmente distribuída dada por: 

 

𝐸 𝑆 = 0       (36) 

 

𝑉𝑎𝑟 𝑆 =  
𝑛 𝑛−1   2𝑛+5  −  𝑡𝑗  𝑡𝑗−1  (2𝑡𝑗 +5)𝑃

𝑗=1

18
    (37) 
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onde, n é o número de observações e, considerando o caso em que a série pode ter 

grupos com observações iguais, P é o número de grupos com observações iguais e t j é o 

número de observações iguais no grupo j. 

 

No caso em que o número de observações é superior a 30, a estatística do teste é 

calculada por:   

  

  
 𝑆−1 

 𝑉𝑎𝑟  𝑆 
       𝑠𝑒 𝑆 > 0 

Z =     0                 𝑠𝑒 𝑆 = 0         (38) 

  
 𝑆+1 

 𝑉𝑎𝑟  𝑆 
       𝑠𝑒 𝑆 < 0 

 

Mesmo para um número de observações inferiores a 30, pode-se utilizar a 

estatística Z para realizar o teste. Com base na análise da estatística Z, é feita a decisão 

final de não rejeitar ou rejeitar H0, ou seja, pode-se confirmar a hipótese de estabilidade 

dos dados ou rejeitá-la a favor da hipótese alternativa, isto é, a de existência de tendência 

nos dados. O sinal da estatística Z indica se a tendência é crescente (Z > 0) ou 

decrescente (Z < 0). Adotando-se o nível  = 0,05 de significância, H0 não será rejeitada 

sempre que -1,96<Z<1,96. 

Os cálculos e resultados do teste de SMK foram obtidos utilizando o comando 

SeasonalMannKendall () do pacote kendall do programa estatístico R (R Core Team, 

2013). 

 

4.3.4.2 Estimador de tendência de Theil-Sen e de ponto de mudança (CPM)  

 

O teste de Mann-Kendall permitir detectar tendências estatisticamente 

significativas, porém não fornecem estimativas quanto da inclinação da tendência 

(magnitude) nem do ponto exato de mudança em uma série temporal. Por tal motivo, a 

sua aplicação foi complementada por um estimador estatístico não paramétrico, 

designado de estimador de tendência de Theil-Sen ou Método de Sen, que é uma melhor 

alternativa ao uso de uma regressão linear para este fim, conforme se pode visualizar na 

Figura 28, já que a Regressão Linear sofre influência significativa de pontos afastados 

(valores extremos) da tendência principal.  
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Figura 28: Exemplo de avaliação da inclinação da tendência em uma série hipotética de dados anuais 
mostrando o melhor comportamento do estimador de Theil-Sen (linha azul) em comparação com uma 
Regressão Linear (linha vermelha).  

 

O estimador de tendência de Theil-Sen, Equação (39), inicialmente proposto por 

Theil (1950) e posteriormente expandido por Sen (1968), e descrito por Hirsch et al., 

(1982), Lettenmaier et al. (1993) e Oliva et al. (2010). Este método seleciona, entre todas 

as linhas de inclinação formadas por cada par de pontos da amostra, aquela 

correspondente à inclinação mediana. 

 

𝑆𝑒 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎  
𝑋𝑘−𝑋𝑖

𝐾−𝑖
    para i < j e Xi  Xj    (39) 

 

O teste de Theil-Sen possibilita identificar se houve, ou não, mudança de tendência 

e a magnitude na série, sendo uma técnica muito utilizada para verificação da magnitude 

(DEO et al., 2007 , YUE e HASHINO, 2003). O nível de significância adotado na 

aplicação do teste foi de α=5%. No R o comando utilizado para se obter o valor do 

estimador de Sen da equação (39) é o zyp.sen() do pacote zyp.  

Com relação à determinação dos pontos de mudança (quebra), estatisticamente 

significativos, nas séries temporais. Foi utilizado o algoritmo CPM do programa R, este 

introduzido por Hawkins et al. (2003) e Hawkins e Zamba (2005) que consiste em dividir 

de todas as formas possíveis os dados em duas subseqüências contiguas, em que um 

teste de duas amostras é aplicado em todos os pontos da divisão. Por exemplo, se as 

observações são assumidas como sendo Gaussiana (normal), então seria apropriado 

utilizar o teste de t-Student para duas amostras para detectar um desvio significativo. 

Caso não se tenha informações sobre as suposições da distribuição da amostra, um teste 

não-paramétrico pode ser usado como o teste de Mann-Whitney para a localização de 

mudanças.   
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4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.4.1 Análise de tendência da Evapotranspiração de referência (ETo) 

 

Para uma melhor compreensão e discussão espaço/temporal de tendências na 

ETo da região de estudo, foram construídos gráficos e tabelas contendo as médias 

anuais, sazonais, reta de regressão linear,  estimada pelo estimador de Thiel-Sen, a fim 

de evidenciar se há tendências lineares com o passar do tempo, bem como sua 

magnitude, sinal (positiva ou negativa), significância estatística por meio do teste de 

Mann-Kendall (estatística Z)  e datas aproximadas do início da tendência (ponto de 

mudança).  

A Figura 29a, representa a ETo para a região do estado do Acre, a qual foi obtida 

por meio da média aritmética da ETo das três localidades, que será denominada a partir 

de agora de ETo Regional ou do Acre. As Figuras 29b, c e d representam as localidades 

de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul que por sua vez representam as regiões 

Leste, Centro-Oeste e Oeste do Acre, respectivamente. 

Pela análise de regressão e pelo valor da estatística do teste de Mann-Kendall 

(Z=5,34), observa-se na Figura 29a que, regionalmente, há tendência significativa de 

aumento da ETo anual, da ordem de 0,11 mm década-1 para o período de 1985 a 2014 

(linha vermelha tracejada), a qual se tornou significativa a partir do ano de 2000 (linha 

vertical azul tracejada). Entretanto, durante 1985-1992 (linha azul) esta tendência foi da 

ordem de 0,20 mm década-1. Após 1992 a tendência da ETo persistiu com sinal positivo, 

porem com menor inclinação  (linha verde), sendo que após este período se configurou 

com sinal de declínio no intervalo de 2005 a 2014 (linha laranja).  

Quando se analisada por regiões (Figura 29b, c e d), verifica-se que, em geral, as 

tendências apresentarem configurações similares a Figura 29a, diferindo apenas em 

intensidade, duração e início da mesma. O Leste do Acre (Figura 29b) e Oeste (Figura 

29d), por exemplo, apresentaram as maiores inclinações (magnitude) de tendência da 

ordem de 0,15 e 0,11 mm década-1 durante 1985-2014, respectivamente, ao passo que a 

região Centro-Oeste (Figura 29c)  foi a que apresentou menor incremento (0,06 mm 

década-1). Quanto às datas de início da tendência, estatisticamente significativa, também 

se diferiram, em que o Oeste teve inicio a partir de 1990, já para o Centro-Oeste e Leste 

ocorreram anos de1996 e 2001, respectivamente. Outro aspecto diferenciado foi com 
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relação ao declínio observado após 2005, o qual não foi observado na região Leste da 

região, pois manteve o sinal positivo, porém com menor intensidade (inclinação).  

 

Figura 29: Série temporal da ETo anual (mm/dia ano
-1

) observada sobre o Acre (a) e sobre as regiões Leste  
(b), Centro-oeste (c) e Oeste (d) com suas respectivas tendências lineares, inclinações e ponto de 
mudanças para o período de 1985-2014. 

 

Analisando a ETo por estação do ano, as Figuras 30, 31 e 32 contêm os valores 

médios anuais na escala sazonal da ETo (mm dia ano -1) de Rio Branco (Figura 30), 

Tarauacá (Figura 31) e Cruzeiro do Sul (Figura 33), bem como a reta de regressão (linhas 

tracejadas vermelhas) e data de início da tendência estatisticamente significativa (linha 

vertical azul), a fim de identificar quais das estações do ano que podem conter tendências 

e que reflitam nos dados anuais.  

Observa-se que para a localidade de Rio Branco (Figura 30) as estações do ano 

apresentam oscilações em seus valores médios sugerindo tendências no decorrer do 

período. Percebe-se por meio da reta de regressão que a curva de Inverno (Figura 30c) e 

Primavera (Figura 30d) apresentam sinal de tendência positiva, tornando-se significativo a 

partir do ano 2000, enquanto que para o Outono (Figura 30b) a tendência de elevação se 

tornou significativa somente a partir de 2004, ao passo que para o Verão (Figura 30a) não 

se observou tendência de elevação/declínio, estatisticamente significativa a um nível de 

5%, como pode ser notado pela reta de regressão e confirmado pelo teste de Mann-

Kendall com valor da estatística  Z=1,55.  

Por meio da Figura 30e, que contém os dados anuais por estação do ano 

suavizados por médias móveis de dois anos, observa-se que os valores da ETo de Verão 

(linha preta) a partir de 2009, aproximadamente, tenderam a ser iguais e, posteriormente, 



80 

 

inferiores aos valores da ETo de Inverno (linha verde), comportamento não observado em 

anos anteriores. Ressalta-se que este comportamento foi anômalo uma vez que, 

climatologicamente, a estação de Verão apresenta, em média, valores mais elevados do 

que os do Inverno. 

 
Figura 30: Variação anual da ETo para Verão (a), Outono (b), Inverno (c), Primavera (d) e dados 
suavizados com filtros de 2 anos (e),  para o Leste do Acre (Rio Branco) - 1985 a 2014. 

 

Para Tarauacá (Figura 31) observa-se que as curvas de Outono (Figura 31b), 

Inverno (Figura 31c) e Primavera (Figura 31d), apresentam tendência de elevação 

estatisticamente significativos a partir da década de 90, sendo que a partir de 1994 e1996 

tornaram-se significativa para o Outono e Primavera, respectivamente, e a partir de 2000 

para o Inverno. Nota-se pela reta de regressão linear que o Verão (Figura 31a) não 

apresentou tendência de elevação/declínio durante 1985-2014. Destaca-se que após 

2005 (Figura 31e) os valores médios do Verão (linha preta) apresentaram sinal de 

tendência de declínio (não significativo) sendo que a partir de 2007 seus valores 

tornaram-se menores do que os do Inverno (linha verde) e semelhantes ao do Outono 

(linha azul). Este padrão anômalo no final da série histórica também foi observado na 
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localidade de Rio Branco (Figura 31e) com a diferença que os valores do Outono 

permaneceram abaixo do Verão.  

 
Figura 31: Variação anual da ETo para Verão (a), Outono (b), Inverno (c), Primavera (d) e com dados 
suavizados com filtros de 2 anos (e),  para o Centro-Oeste do Acre (Tarauacá) - 1985 a 2014. 

 

Com relação a Cruzeiro do Sul (Figura 32) foi possível observar que todas as 

estações do ano apresentam inclinação positiva da reta de regressão (linhas tracejadas 

vermelhas), com exceção do Verão (Figura 32a), as quais se tornaram significativa a 

partir dos anos de 1988 para o Outono (Figura 32b) e a partir 1991 e 1992 para o 

Primavera (Figura 32d) e Inverno (Figura 32c), respectivamente. Essas tendências de 

acréscimo da ETo na região de estudo são estatisticamente significativas pelo teste de 

Mann-Kendall a níveis de significância de 1% de probabilidade. 

Na Figura 32e se observa ciclos semelhantes de elevação/declínio entre as 

estações do ano. Durante 1985-1990, nota-se valores baixos de ETo com relação aos 

anos posteriores. A partir deste período há poucas oscilações até o ano de 2003, 

aproximadamente. Durante 2006-2014 foi observado uma expressiva tendência de 
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declínio na região, em que os valores do Verão se tornaram menor que a do Inverno e, 

este próximo ao do Outono.  

 
Figura 32: Variação anual da ETo para Verão (a), Outono (b), Inverno (c), Primavera (d) e com dados 
suavizados com filtros de 2 anos (e),  para o Oeste do Acre (Cruzeiro do Sul) - 1985 a 2014. 

 

O sinal de tendência de declínio no final da série observado nas localidades de 

Tarauacá e Cruzeiro do Sul foram mais evidentes na Primavera e no Verão, sendo que 

para Rio Branco este declínio foi mais forte somente no Verão, ao passo que para o 

Outono e Inverno apresentaram sinal de tendência de elevação. Nota-se que os valores 

do Inverno a partir de 2009 se tornou igual, e posteriormente, superior aos valores da ETo 

do Verão, também observado em Rio Branco e Tarauacá. Sugerindo, desta forma, que a 

ETo de Inverno e Verão na região de estudo a partir do ano de 2009 sofreram mudanças 

significativas em seus padrões climatológicos, que pode está associada as mudanças 

climáticas ou a variabilidade natural do clima, para se confirmar essa hipótese, um 

trabalho contendo uma série maior de dados climáticos da região de estudo seria 
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necessário para se averiguar a existência ou não desse comportamento anômalo em 

períodos anteriores. 

A variabilidade observada nos valores da ETo na região por meio da Figura (29) 

podem está associada em decorrência das condições anômalas oceânicas atmosféricas 

do Atlântico Norte, conforme foi observado e discutido no capítulo anterior (item: Análise 

anual da ETo) deste trabalho. Todavia, efeitos locais como de urbanização e 

desmatamento podem contribuir na intensificação da tendência na região, principalmente 

na região Leste e Oeste, onde se encontram as duas localidades mais populosas e 

desenvolvidas do Estado: Rio Branco e Cruzeiro do Sul, respectivamente (ACRE, 2010). 

Na Tabela 12 está um resumo das análises de tendência das três localidades do 

estado do Acre.  

Verifica-se (Tabela 12) que quando aplicado o teste de tendência para a ETo na 

região de estudo, a estatística Z demonstrou valores sempre maiores que zero na escala 

sazonal confirmando a tendência positiva, com exceção do Verão que não apresentou 

tendência significativa nas três cidades. O aumento da ETo de Inverno foi mais acentuado 

que o observado nas outras estações. O estimador do declive de Sen da ETo, 

considerando-se duas casas decimais, apresentou valores variando entre 0,01 a 0,02 

mm/dia ano ou 0,10 a 0,20 mm por década, para as estações Outono e 

Inverno/Primavera, respectivamente, com um aumento médio de 0,10 mm por década 

(Tabela 11). Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que, à exceção do 

Verão, as séries anuais e sazonais de ETo na região de estudo, apresentaram tendências 

temporal de elevação em seus valores. Esta sutil elevação (0,11 mm por década) estão, 

principalmente, relacionadas às estações de Inverno e Primavera, pois apresentaram os 

maiores valores de Z. 

Alencar et al. (2014), observaram, estudando a variação temporal da 

Evapotranspiração de referência em Catalão, Goiás, no período de 1961-2011, tendência 

de aumento de 1,4 mm/ano, a nível de significância de 5%, na região de estudo. Silva 

(2004) verificou, para o nordeste do Brasil, uma tendência estatisticamente significativa de 

aumento da ET em 8 estações. Cordeiro (2010) observou, analisando a ET entre os anos 

de 1950 a 2009, para o estado do Rio Grande do Sul, uma redução da ETo anual em 4,4 

mm, estatisticamente significativa a 0,01. 
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Tabela 12: Testes estatísticos de Mann-kendall (Z) e do estimador de Sen's (magnitude) aplicados às séries 
temporais anuais e sazonais da  ETo para Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, considerando nível de  
5%  de significância (p-valor < 0,05) para o período de 1985 a 2014. 

Var. Série 

RIO BRANCO TARAUACÁ CRUZEIRO DO SUL 

Z 
Tendência 

0,05 
Se Z 

Tendência 

0,05 
Se Z 

Tendência 

0,05 
Se 

ETo 

Verão 1,55 NS 0,005 0,46 NS 0,001 1,36 NS 0,004 
Outono 2,69 S+

 
0,012 2,77 S+ 0,006 2,48 S+ 0,010 

Inverno 4,02 S+
 

0,023 3,02 S+ 0,010 3,43 S+ 0,014 
Primavera 3,73 S+

 
0,019 3,30 S+ 0,010 3,38 S+ 0,013 

Anual 4,45 S+
 

0,015 3,70 S+ 0,006 3,41 S+ 0,011 

NS = Tendência não significativa;  S+ = Tendência significativa positiva a 5%; S- = Tendência significativa 
negativa a 5%. 

 

4.4.2 Análise de tendência dos Elementos meteorológicos (EM) 

 

Após confirmada a hipótese de tendência na ETo na região de estudo por meio 

das inspeções gráficas e teste de Mann-Kendall. Resolveu-se, desta forma, fazer as 

mesmas análises nos elementos meteorológicos (EM) que condicionam a ETo, umas vez 

que é uma função complexa , não linear, de muitos EM, e as mudanças em um podem 

modificar outros e conseqüentemente a ETo. 

Os EM analisados foram: Temperatura máxima (Tmax), Temperatura média 

(Tmed), Temperatura mínima (Tmin), Umidade Relativa do ar (UR), Velocidade do vento 

(u2), Radiação solar global (Rad.), Déficit de pressão de vapor (DPV) e Precipitação 

pluvial (PRP). 

As Figuras 33, 34 e 35 contêm os valores das médias anuais para as localidades 

de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul para o período de 1985 a 2014, 

respectivamente, dos EM (linha preta), bem como a reta de inclinação de Theil-Sen (linha 

vermelha tracejada), estatística do teste de Mann-Kendall (Z) e o estimador de Sen (Se).  

Observa-se na Figura 33 que os EM na localidade de Rio Branco apresentam 

algum grau de tendência de elevação (linhas vermelhas tracejadas) para o período de 

1985 a 2014, com exceção da precipitação pluvial que apresentou tendência de declínio, 

porém não significativa. Os EM que apresentaram tendência significativa com nível de 

significância de 5%, segundo o teste de Mann-Kendall, foram: Tmed, Tmin e Radiação 

solar global.  
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Figura 33: Séries temporais com as médias anuais dos Elementos Meteorológicos (linhas pretas) com 
seus teste de Mann-Kendall (Z), magnitude (Se) e reta de regressão (linha vermelha tracejada) para a 
localidade de Rio Branco, Leste do Acre, para o período de 1985 a 2014. 

 

Para a localidade de Tarauacá (Figura 34), centro-oeste do Acre, observa-se por 

meio da reta de regressão (linha vermelha tracejada), que a UR e a Vel. vento 

apresentaram pouco (ou quase nenhuma) inclinação no decorrer do período, constatados 

pelos teste de Mann-Kendall e de Sen. Ao passo que para os demais EM, verificou-se 

inclinações de elevação.  Sendo significativo apenas para a Tmed, Tmin e Radiação 

global, conforme pode ser verificado pelos valores da estatística Z de Mann-Kendall que 

foram superiores ao valor crítico de 1,96. 

Com relação a Cruzeiro do Sul (Figura 35), região Oeste do Acre, os EM que 

apresentaram tendência de aumento no decorrer do período foram: Tmed, Tmin, UR e 

Radiação solar global. A precipitação pluvial foi o único EM que apresentou tendência de 

diminuição para o referido período, porém não foi estatisticamente significativo. 
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Figura 34: Séries temporais com as médias anuais dos Elementos Meteorológicos (linhas pretas) com 
seus teste de Mann-Kendall (Z), magnitude (Se) e reta de regressão (linha vermelha 
tracejada) para a localidade de Tarauacá, Centro-oeste do Acre, para o período de 1985 a 
2014. 

 
  

 

Figura 35: Séries temporais com as médias anuais dos Elementos Meteorológicos (linhas pretas) com 
seus teste de Mann-Kendall (Z), magnitude (Se) e reta de regressão (linha vermelha tracejada) para a 
localidade de Cruzeiro do Sul, Oeste do Acre, para o período de 1985 a 2014. 
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Nas Tabelas 13, 14, 15 e 16 são mostrados os resultados referentes aos testes 

estatísticos de Mann-Kendall (Z), estimador de Sen (Sen) e o sinal da tendência 

(Tendência), para cada elemento meteorológico na escala sazonal e anual para as três 

localidades.  

 Os resultados dos testes de Mann-Kendall e do estimador de sen para as séries 

anuais e sazonais das variáveis meteorológicas Temperatura média, máxima e mínima 

(Tmed, Tmax e Tmin) são apresentados na Tabela 13.    

Considerando a escala anual, verifica-se que nas localidades de Rio Branco, 

Tarauacá e Cruzeiro do Sul foram detectadas tendências de elevação nos valores da 

Tmed e que de acordo com o teste de Sen foi de aproximadamente 0,2°C e 0,3°C por 

década. Verificou-se na escala sazonal, que essas alterações estão, fundamentalmente, 

relacionadas ao verão, outono e primavera para Cruzeiro do Sul. Para Rio Branco o verão 

e primavera e para Tarauacá somente a primavera o teste foi significativo. 

Para a Tmax, na escala anual, o teste de tendência demonstrou elevação para as 

três localidades, porém sem significância estatística. Na escala sazonal, o inverno 

apresentou tendência estatisticamente significativa, para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. 

No verão observou-se tendência de decréscimo, mas sem significância estatistica. 

 Com relação à Tmin tanto para a escala anual quanto para a sazonal (Tabela 13), 

verificou-se que os valores de Z foram sempre maiores que zero e acima do valor crítico 

(1,96), com excessão do inverno de Tarauacá. Confirmando, desta forma, tendência de 

elevação da Tmin na região de estudo com aumento médio de aproximadamente de 

0,5°C e 0,4°C por década para Rio Branco e Tarauacá, 0,7°C por década para Cruzeiro 

do Sul. 

 Aumentos significativos de temperaturas médias, máximas e mínimas já foram 

observados em vários estudos no Brasil. Victoria et. al (1998), detectaram um 

aquecimento na região Amazônica que chegou +0,63°C/100 anos, enquanto a taxa de 

aquecimento encontrada por Marengo (2003) alcançou +0,85/100 anos. Marengo e 

Camargo (2008) verificaram, para o sul do Brasil, que as temperaturas mínimas na escala 

sazonal apresentam tendências positivas e significativas com um acréscimo variando de 

0,5 a 0,8°C por década. Silva (2004) e Lima et al. (2010), verificaram, estudando o 

comportamento da temperatura do ar no nordeste do Brasil, tendência estatisticamente 

significativa de aumento da temperatura máxima anual com aumentos médio de 0,50°C 

por década. 
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Tabela 13: Testes estatísticos de Mann-kendall (Z) e do estimador de Sen's (magnitude) aplicados às séries 
temporais anuais e sazonais das temperaturas médias, máximas e mínimas para Rio Branco, Tarauacá e 
Cruzeiro do Sul para o período de 1985 a 2014. 
 

Var. Série 
RIO BRANCO TARAUACÁ CRUZEIRO DO SUL 

Z Tendência Sen Z Tendência Sen Z Tendência Sen 

Tmed 

Verão 1,99 S+ 0,017 1,02 NS 0,010 2,16 S+ 0,031 
Outono 0,45 NS 0,012 1,32 NS 0,016 1,86 NS 0,030 
Inverno 1,48 NS 0,027 2,20 NS 0,026 2,84 S+ 0,036 
Primavera 3,52 S+ 0,024 3,49 S+ 0,021 2,39 S+ 0,029 
Anual 3,16 S+ 0,023 3,14 S+ 0,019 2,62 S+ 0,025 

Tmax 

Verão -1,20 NS -0,015 -0,01 NS 0,000 -0,16 NS -0,001 

Outono 0,00 NS 0,000 0,46 NS 0,007 1,32 NS 0,022 

Inverno 2,08 S+ 0,038 1,66 NS 0,030 1,96 S+ 0,040 

Primavera 1,23 NS 0,010 1,07 NS 0,012 0,25 NS 0,002 

Anual 1,43 NS 0,011 1,61 NS 0,014 1,32 NS 0,016 

Tmin 

Verão 3,60 S+ 0,039 2,88 S+ 0,033 4,16 S+ 0,087 

Outono 3,22 S+ 0,060 1,97 S+ 0,035 4,51 S+ 0,086 

Inverno 3,21 S+ 0,071 1,66 NS 0,027 3,50 S+ 0,082 

Primavera 4,16 S+ 0,043 3,59 S+ 0,057 4,46 S+ 0,078 

Anual 4,56 S+ 0,051 3,46 S+ 0,041 5,66 S+ 0,072 

NS = Tendência não significativa; S+ = Tendência significativa positiva a 5%; S- = Tendência significativa 
negativa a 5%. 

 

 Na tabela 14 são mostrados os resultados referentes às variáveis meteorológicas 

umidade relativa do ar (UR), velocidade do vento (u2) e insolação (n).  

Observa-se que a UR para as localidades de Cruzeiro do Sul, na escala anual, 

apresentou tendência de elevação com aumentos médios de 2,2% por década. O inverno 

não apresentou tendência estatisticamente significativa para as três localidades, ao passo 

que no verão e no outono em Rio Branco e Cruzeiro do Sul foi detectada tendência 

positiva. Cruzeiro apresentou tendência de elevação também na primavera.   

O aumento da UR na escala anual observados nas localidades, em geral podem 

está associados aos declínios da temperatura média, máxima e precipitação pluvial 

verificados a partir do ano 2000 (Figuras 33, 34 e 35). Estes decréscimos contribuíram 

para a diminuição do déficit de pressão de vapor durante este período aumentando a 

umidade relativa.  Comportamento diferente foram observados por Alencar et al. (2012), 

na região Sudeste, e por Silva (2004) na região Nordeste, os autores verificaram redução 

acentuada de umidade relativa media anual, associada ao aumento conjunto da 

temperatura mínima e da temperatura máxima. 

 Na análise da série de dados de velocidade do vento (u2), Tabela 14, observou-se 

que a localidade de Rio Branco e Cruzeiro do Sul apresentou tendência de elevação no 

verão com taxa média de aumento de 0,04 a 0,12 m/s por década, respectivamente. Para 

Rio Branco e Tarauacá foi observado tendência para a primavera, assim como na estação 

de outono para Tarauacá. Alencar et al.,(2012) e Santos e Silva (2013) realizaram 

estudos dessa variável para a região sudeste (Uberada/MG) e para a região Nordeste do 
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Brasil, respectivamente. Para a região sudeste foi observada tendência de aumento na 

velocidade do vento, ao contrário para o Nordeste foi observado tendência de declínio. 

 A análise dos dados mostra que, que regionalmente, a insolação apresentou 

tendência de elevação significativa na escala anual (Tabela 6).  Observa-se tendência de 

aumento estatisticamente significativo (valor-p<0,05), para o inverno das três localidades, 

para o outono de Rio Branco e Tarauacá e para a primavera de Cruzeiro do Sul. Estes 

resultados sugerem que o número de horas de brilho solar na região tem aumentado com 

o passar do tempo, principalmente nas estações de outono, inverno e primavera que é um 

indicativo de menor quantidade de nuvens nessa região. Implicando diretamente na 

incidência da radiação solar global que por sua vez contribuirá para o aumento da 

temperatura e diminuição da precipitação nestes períodos. Resultados diferentes foram 

encontrados por Alencar  et al. (2014), Alencar et al. (2011) e Cordeiro (2010) em que 

constaram tendência significativa de diminuição da insolação para a região de Catalão 

(GO), Viçosa (MG) e para o estado do Rio Grande do Sul, respectivamente. 

 

Tabela 14: Testes estatísticos de Mann-kendall (Z) e do estimador de Sen's (magnitude) aplicados às séries 

temporais anuais e sazonais umidade relativa do ar, velocidade do vento e pressão atmosférica para Rio 

Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul para o período de 1985 a 2014. 

Var. Série 
RIO BRANCO TARAUACÁ CRUZEIRO DO SUL 

Z Tendência Sen Z Tendência Sen Z Tendência Sen 

UR 

Verão 2,29 S+ 0,110 1,33 NS 0,049 3,57 S+ 0,211 
Outono 2,48 S+ 0,119 0,78 NS 0,029 3,39 S+ 0,229 
Inverno -0,71 NS -0,062 -0,34 NS -0,017 1,75 NS 0,155 
Primavera 0,62 NS 0,029 -0,09 NS -0,006 4,08 S+ 0,333 
Anual 1,70 NS 0,05 0,18 NS 0,008 3,39 S+ 0,219 

u2 

Verão 2,05 S+ 0,004 0,59 NS 0,001 2,29 S+ 0,012 
Outono 0,46 NS 0,002 1,91 S+ 0,004 0,99 NS 0,005 
Inverno -0,70 NS -0,003 0,41 NS 0,001 0,46 NS 0,003 
Primavera 3,32 S+ 0,008 2,07 S+ 0,005 1,37 NS 0,011 
Anual 1,51 NS 0,002 1,49 NS 0,002 1,39 NS 0,007 

n 

Verão 1,16 NS 0,015 0,34 NS 0,000 1,72 NS 0,014 
Outono 3,22 S+ 0,068 2,33 S+ 0,033 0,81 NS 0,013 
Inverno 4,61 S+ 0,111 3,81 S+ 0,060 4,09 S+ 0,068 
Primavera 1,60 NS 0,019 0,97 NS 0,011 2,60 S+ 0,030 
Anual 4,64 S+ 0,050 3,21 S+ 0,025 3,68 S+ 0,029 

NS = Tendência não significativa; S+ = Tendência significativa positiva; S- = Tendência significativa 
negativa. 

 

 Quando se analisa o parâmetro meteorológico Radiação solar global (Rad) por 

meio da Tabela 15, verifica-se que os resultados quanto ao sinal da tendência para as 

localidades de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul na escala anual foi verificado 

tendência de elevação com taxa de aumento de ~0,50 MJ/m² década-1, para as três 

localidades, ao passo que na escala sazonal todas as localidades apresentaram 

tendência de elevação, com exceção do verão  e primavera em Rio Branco e Tarauacá e 

na verão e outono em Tarauacá. 
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 Para o DPV (Tabela 15), na escala anual não se verificou tendência 

estatisticamente significativa para as três localidades. Na escala sazonal o inverno de Rio 

Branco foi detectado tendência de elevação. Uma vez que o DPV é função da 

temperatura do ar e da umidade relativa (TUBELLIS, 1992). De um modo geral os 

resultados parecem coerentes uma vez que na região houve um incremento da 

temperatura mínima compensado pela neutralidade da temperatura máxima, deste modo 

a tendência observada na Tmin é anulada pela nulidade da Tmax. 

 A precipitação pluvial (Tabela 15) para as três localidades apresentaram tendência 

de declínio na escala anual da ordem de 8,5 mm por década, porém não foi 

estatisticamente significativa. Para Rio Branco esse declínio foi observado para as 

estações de verão, outono e primavera, para o inverno o sinal de tendência foi de 

aumento. Para Tarauacá os sinais de tendência foram inversos ao de Rio Branco. Em 

Cruzeiro do sul tendência de aumento na precipitação pluvial foi detectado nas estações 

de outono e inverno e de declínio no verão e primavera. Ressalta-se que esses sinais 

sazonais de tendência não foram estatisticamente significativo para um nível de 5% de 

significância. 

 Estes resultados sobre a tendência da precipitação corroboram com estudos e 

resultados encontrados por Paiva e Clake (1995), analisando tendência de precipitação 

na Amazônia para 48 estações pluviométricas, com mais de 15 anos de registro e Duarte 

(2005) para o leste do Acre, Rio Branco, durante 1970 a 2000. Os autores concluíram que 

as tendências negativas (mais freqüentes a oeste da Amazônia) são mais comuns do que 

as positivas (mais ocorridas a leste da Amazônia) e associaram a diminuição das chuvas 

da região oeste ao desmatamento. Por outro lado, Cavalcante et al. (2009) relatam que 

pesquisas recentes de tendências climáticas e hidrometeorológicas não demonstraram 

tendências unidirecionais em grande escala na precipitação pluviométrica ou nas vazões 

de rios da região Amazônica, demonstrando diferentes tendências, muitas vezes 

conflitantes, seja pelas técnicas utilizadas nas análises, seja pelas séries curtas de 

informação de chuva.   
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Tabela 15: Testes estatísticos de Mann-kendall (Z) e do estimador de Sen's (magnitude) aplicados às séries 
temporais anuais e sazonais umidade da radiação solar, déficit de pressão de vapor e precipitação pluvial 
para Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul para o período de 1985 a 2014. 
 

Var. Série 
RIO BRANCO TARAUACÁ CRUZEIRO DO SUL 

Z Tendência Sen Z Tendência Sen Z Tendência Sen 

Rad. 

Verão 1,33 NS 0,032 0,39 NS 0,007 1,68 NS 0,018 
Outono 3,17 S+ 0,095 2,52 S+ 0,039 0,91 NS 0,015 
Inverno 4,50 S+ 0,160 3,89 S+ 0,066 4,19 S+ 0,076 
Primavera 1,50 NS 0,033 0,89 NS 0,012 2,71 S+ 0,037 
Anual 4,65 S+ 0,074 3,21 S+ 0,029 3,64 S+ 0,034 

DPV 

Verão -1,65 NS -0,002 -0,04 NS 0,000 -0,27 NS -0,001 
Outono 0,30 NS 0,000 -0,02 NS 0,000 0,37 NS 0,001 
Inverno 2,83 S+ 0,008 1,39 NS 0,004 0,90 NS 0,005 
Primavera 1,45 NS 0,002 1,50 NS 0,003 -1,66 NS -0,005 
Anual 1,23 NS 0,002 1,25 NS 0,002 -0,04 NS 0,000 

PRP 

Verão -0,11 NS -0,191 1,48 NS 6,806 -0,20 NS -0,550 
Outono -0,28 NS -1,160 1,12 NS 3,064 0,30 NS 1,044 
Inverno 0,35 NS 0,747 -0,09 NS -0,148 0,48 NS 1,026 
Primavera -0,87 NS -2,576 0,09 NS 0,133 -0,07 NS -0,258 
Anual -0,13 NS -1,879 1,77 NS 8,128 -0,09 NS -0,870 

NS = Tendência não significativa;  S+ = Tendência significativa positiva a 5%; S- = Tendência significativa 
negativa a 5%. 

  

 De acordo com os resultados e análises acima o aumento da demanda hídrica 

associado à ETo na região demonstrou ser distribuído de forma homogênea já que este 

acréscimo foi observado em todas as localidades objetos de estudos deste trabalho.  

O aumento da Temperatura média, Temperatura mínima e da Radiação solar e 

conseqüentemente da ETo nos últimos anos, na região do estado do Acre, podem 

incrementar a demanda hídrica e impactar o acréscimo, o desenvolvimento e a 

produtividade da agricultura regional. Bem como no aumento da vulnerabilidade frente a 

eventos extremos de secas prolongadas como as ocorridas em 2005 e 2010 (BROWN et 

al., 2011; SAATCHI et al., 2013) e de cheias históricas como as 2012 e 2014 (Rio 

Madeira). 

Cavalcante et al., (2009),  Lima et al. (2010) e Alencar et al.,(2014) ressaltam que  

às tendências observadas nas variáveis meteorológicas pelo Brasil, em geral, podem ser  

atribuídas as mudanças climáticas e também da origem e qualidade da informação (dados 

de estações meteorológicas ou em ponto de grade), assim como do período de tempo 

analisado ou de efeitos locais de urbanização, que podem acrescentar aquecimento, mas 

não como conseqüência direta de aquecimento global natural ou antropogênico.  

No caso da região de estudo, as tendências nos parâmetros meteorológicos 

observadas podem está relacionadas, em parte, com a variabilidade natural do clima, esta 

associada às ocorrências de águas mais aquecidas na bacia norte do oceano Atlântico, 

que variam de acordo com o sinal do índice AMO (Oscilação Multidecadal do Atlântico 

Norte), conforme observado e discutido no capítulo 3 deste trabalho. Borma e Nobre 

(2013) resslatm que apesar do AMO ser considerado um ciclo natural, alguns estudos 
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indicam que os aquecimentos anômalos podem estar associados com as mudanças 

climáticas globais (COX et al., 2004). 

Por outro lado os efeitos locais de urbanização podem contribuir, conforme 

parágrafo anterior, para a intensificação das mudanças observadas nos parâmetros 

meteorológicos. Isto poderia explicar, por exemplo, os valores da estatística Z, ser maior 

na localidade de Rio Branco (Tabela 12), umas vez que esta localidade é a mais 

urbanizada e populosa do Estado (ACRE, 2010). 

 
 
 
4.5 CONCLUSÕES 
  
 A evolução temporal da evapotranspiração de referência para as localidades de Rio 

Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, Acre, para o período compreendido entre os anos de 

1985 a 2014, mostrou tendência de elevação estatisticamente significativa da ordem de 

0,11 mm década-1, para as três localidades. Na escala sazonal, todas as estações do ano 

apresentaram tendência estatisticamente significativa de elevação, com exceção do 

Verão. 

 As séries de dados de temperatura média, temperatura mínima, insolação e 

radiação solar global apresentaram tendência de elevação, para as três localidades sendo 

estas as principais varáveis meteorológicas responsáveis pelo incremento da ETo na 

região. Para a temperatura máxima, vel. do vento e DPV, não se observaram tendência 

estatisticamente significativa. A umidade relativa do ar apresentou tendência de aumento 

para Cruzeiro do Sul, já para Rio Branco e Tarauacá esta tendência de aumento foi 

observada nas estações de verão e outono. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 Sobre os resultados obtidos 

 

 O presente trabalho estudou o comportamento da evapotranspiração de referência 

(ETo) e dos seus elementos meteorológicos condicionantes nas escalas: mensal, sazonal 

e anual, ao longo da série histórica, por considerar esses atributos climatológicos mais 

representativos e significativos, em relação a região escolhida. Foram levantadas 

informações referentes ao comportamento dos elementos climáticos acima mencionados 

dos últimos 30 anos, dados que poderão ser úteis para auxiliar o planejamento de várias 

atividades desenvolvidas na região.  

O estudo indicou que houve incremento significativo na média da ETo anual e 

sazonal. Assim, embora com certa dificuldade para fazer afirmações exatas sobre o 

comportamento do clima, é possível considerar que foram identificadas mudanças 

climáticas acentuadas durante nesse curto prazo, e que as modificações ocorridas em 

relação à ETo pode está associada à variabilidade natural do clima. Isto foi constatado 

pelas análises observacionais feitas por meio dos Índices de Anomalias Padronizadas da 

ETO em comparação com os Índices de Teleconexões Globais (IOS, IAN, AMO e ODP). 

Embora tenha ocorrido uma considerável variabilidade temporal da ETo na região 

estudada, as medidas estatísticas e as análises observacionais permitiram concluir que 

de fato há tendência significativa de elevação nas variáveis analisadas e que a 

distribuição espaço-temporal da ETo no estado do Acre depende da variabilidade da TSM 

do oceano Atlântico e outros fatores. A pesquisa apresentou dados importantes, atingindo 

aqui os seus objetivos propostos. 

 

5.2 Sugestões de trabalhos futuros 

 

 Sugere-se como trabalhos futuros a análise da dinâmica climática entre as regiões 

tropicais e subtropicais com o IAN e ET, inter-hemisféricos com AMO e a ET, e ENOS, 

IAN, ODP e AMO por meio de dados de reanálise e de modelos globais e seus efeitos 

sobre a América do Sul. A fim de contribuir para um melhor entendimento destas 

interações. A relação entre a ET e o AMO pode ser melhor investiga por meio de análises 

da interação entre a AMO e a duração da estação seca na Amazônia durante o século 

XX. Utilização de técnicas estáticas multivariada para determinação de áreas homogenias 

de ET sobre a Amazônia legal.   
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