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Entre os fatores condicionantes ambientais, o clima apresenta-se, de um forma 
geral, como o fator primordial para a distribuição dos seres vivos na Biosfera, 
tendo entre os seus elementos constituitivos a precipitação que atua como 
granfe comandante da disponibilidade hídrica local. 
 
Conhecer a água disponível no solo para as plantasm torna-se essencial para 
se comprender as possibilidades e limitações de uma região em relação á sua 
potencialidade agrícola. 
 
Sabe-se porém, que os dados de precipitação pluvial a pesar de serem 
indispensáveis, não são suficientes. Demonstram a entrada de água ao 
sistema, sendo suas perdas. Assim, faz-se necessário o conhecimento da 
evapotranspiração, escoamento superficial, percolação, etc., imprescindíveis 
para uma avaliação mais precisa, visto que do confronto entre as fases de 
entreda e saídam dependerá o estado final da umidade do solo. 
 
Para execução da classificação climática do Estado de Pernanbuco, foi 
adotado o Balanço Hídrico segundo Thornthwaite e Mather- 1955, para 89 
localidades. 
 
Visando calcular os referidos balanços, foram seleccionados postos com base 
nos critérios de tempo de funcionamento e conficbilidade. A seguir realizou-se 
o levantamento dos dados referentes á latitude, longitude e altitude, os quais 
serviram para estimava das temperaturas e, coletados dos dados de 
precipitação. 
 
Realizadas as etapas acima citadas e de posse de todas as temperaturas 
estimadas através de cálculos computarizados, com exceção para poucas 
localidades que possuíam dados de temperatura confiáveis, foram realizados 
os cálculos dos balanços hídricos, que possibilitaram a obtenção dos índices 
Hídricos (IM) para cada posto trabalhado, tanto do estado de Pernamuco, como 
para suas áreas limites. Esse indíces propriciaram a obtenção dos tipos 
climáticos apresentados (seleção anexa). Ainda com base na clasificação, 
foram elaborados gráficos do balanço hídrico aplicado a sete localidades 
representativa de cada um dos tipos climáticos encontrados. 
 
Analisada sobre o ponto de vista climátioc, a área objeto de estudo, revelou-se 
possuidora de relativa heterogeneidade,por apresentar sete diferentes tipos de 
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climas, segundo os índices encontrados, entre os nove definidos pelos autores 
do método (vide quadro 1). 
 
Com respeito á distribuição dos climas, segundo os índices encontrados, entre 
os nove definidos pelos autores do método (vide quadro 1). 
 
Com respeito á distribuição dos climas no Estado, ficou caraterizada a 
dominância dos climas secos (81.3%).com destaque entre eles para o tipo D 
(semiárido), com ocorrências equivalente a 57.3% e o tipo E (árido), 
apresentando 18.7%. O tipo C2 (seco cubseco), que também compõe o grupo 
dos climas classificados como secos apresentou-se com 5.3%. 
 
Em relação aos climas úmidos que na área de estudos estão representados 
pelso tipos B3, B2, B1 (úmidos), apresentaram-se com uma porcentagem de 
18.8% sobresaindo-se entre eles tipo C1, com 10.7%. 
 
Os dados acima citados possibilitaram a conclusão da heterogeneidade 
anteriormente referida. Pórem a distribuição dos tipos climáticos se fes de 
forma relativamente homogênea, fazendo-se correlacionar com as três zonas 
fisiográficas que se apresentam no Estado de Pernambuco: zona: de mata, 
agreste e sertão. 
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