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RESUMO 

 

A região semiárida brasileira apresenta a variabilidade pluviométrica, bem 

como os longos períodos de estiagens, como características marcantes do seu ritmo 

climático que são influenciadas por diversos fatores, dentre os quais, vale destacar, 

a interação da circulação atmosférica com as condições termodinâmicas dos 

oceanos Pacífico e Atlântico Tropical. Neste sentido, a presente tese teve por 

objetivo analisar o ritmo pluviométrico da região do Núcleo de Desertificação de 

Cabrobó/PE associado às condições oceânico-atmosféricas, no período de 1982 a 

2016 e suas repercussões socioeconômicas. Para tanto, buscou contribuir para a 

compreensão dos pressupostos dos estudos climáticos e do desenvolvimento da 

climatologia geográfica no Brasil, a partir da contextualização das primeiras obras 

que trataram do clima e do tempo na ciência geográfica. Analisou-se a variabilidade 

pluviométrica considerando os aspectos temporais, espaciais e rítmicos. Verificou-se 

que, em média, as áreas mais ao sul do Núcleo recebem uma quantidade menor de 

precipitação pluviométrica ao longo dos anos, podendo ser explicado pela diferença 

de altitude e orientação do relevo da área estudada. Quanto aos aspectos rítmicos 

da precipitação, constataram-se o favorecimento ou inibição das chuvas no período 

chuvoso de acordo com o posicionamento de sistemas atmosféricos atuantes na 

região, associados às condições de Anomalias de Temperaturas de Superfície do 

Mar – ATSM. Constatou-se a relação existente entre os índices de ATSM do Oceano 

Pacífico Tropical, do Oceano Atlântico Tropical e o Índice de Anomalia de Chuva 

(IAC). Os resultados apontaram que as ATSM no Oceano Pacífico podem atuar de 

maneira favorável ou desfavorável na intensidade do período chuvoso em 

associação às ATSM do Oceano Atlântico Tropical. Por último, verificou-se a relação 

entre as condições climáticas e a produção do cultivo do arroz. Averiguou-se uma 

acentuada variabilidade na produção anual do arroz em casca que pode ser 

relacionada com as condições climáticas da região semiárida, principalmente com a 

variabilidade pluviométrica. 

 

Palavras-chave: ATSM. Oceano Pacífico Tropical. Oceano Atlântico Tropical. 

Variabilidade Climática. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian semi-arid region presents the pluviometric variability as well as 

the long periods of droughts, as marked characteristics of its climatic rhythm that are 

influenced by several factors, among which, it is worth noting, the interaction of the 

atmospheric circulation with the thermodynamic conditions of the Pacific oceans and 

Tropical Atlantic. In this sense, the present thesis aimed to analyze the pluviometric 

rhythm of the Cabrobó / PE Desertification Nucleus region associated to oceanic-

atmospheric conditions, from 1982 to 2016 and its socioeconomic repercussions.  In 

order to do so, it sought to contribute to the understanding of the assumptions of 

climatic studies and the development of geographic climatology in Brazil, based on 

the contextualization of the first works dealing with climate and time in geographic 

science. Rainfall variability was analyzed considering temporal, spatial and rhythmic 

aspects. It was verified that, in average, the areas more to the south of the Nucleus 

receive a smaller amount of rainfall over the years, being able to be explained by the 

difference of altitude and orientation of the relief of the studied area. As for the 

rhythmic aspects of precipitation, rainfall favoring or inhibition was observed in the 

rainy season according to the positioning of atmospheric systems in the region, 

associated to the conditions of Sea Surface Temperature Anomalies (ATSM). The 

relationship between the ATSM indexes of the Tropical Pacific Ocean, the Tropical 

Atlantic Ocean and the Rainfall Anomaly Index (IAC) was verified. The results 

showed that the ATSM in the Pacific Ocean can act favorably or unfavorably in the 

intensity of the rainy season in association with the ATSM of the Tropical Atlantic 

Ocean. Finally, the relationship between climatic conditions and rice crop production 

was verified. It was found a marked variability in the annual production of barley rice 

that can be related to the climatic conditions of the semi-arid region, mainly with 

rainfall variability. 

 

Keywords: ATSM. Tropical Pacific Ocean. Tropical Atlantic Ocean. Climate 

Variability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As alterações das condições climáticas geram consequências para a 

sociedade principalmente diante das várias atividades antrópicas que são 

condicionadas pelo clima em diversos graus, podendo beneficiar a população, 

quando se apresenta em seu ritmo habitual, ou prejudicar com a ocorrência de 

eventos extremos, como as secas que atingem a região semiárida do Brasil. Para o 

entendimento a respeito da dinâmica climática e suas consequências no espaço 

geográfico, torna-se necessário a compreensão dos fatores climáticos locais e 

regionais que provocam sua variação. 

A circulação geral da atmosfera é responsável por transportar calor e umidade 

de uma região para outra, provocando precipitação pluviométrica em diferentes 

áreas continentais. O acoplamento da atmosfera com as condições termodinâmicas 

do Oceano Pacífico Tropical e Oceano Atlântico Tropical interferem na variabilidade 

climática em diversas regiões do planeta. Em anos de ocorrência do fenômeno 

ENOS, no Oceano Pacífico Tropical, em que a circulação atmosférica é modificada, 

regiões do Brasil são afetadas com o favorecimento ou não da ocorrência e 

distribuição das chuvas. 

O Oceano Pacífico Tropical produz importantes consequências para o ritmo 

climático em grandes partes do globo terrestre por meio de uma ruptura do sistema 

oceano-atmosfera causado por anomalias na temperatura da superfície do mar 

(ATSM), ao aquecimento acima da média histórica denominado de fenômeno El 

Niño-Oscilação Sul (ENOS) e ao resfriamento denominado de La Niña. Esta ruptura 

também é chamada de arritmia climática. Entre essas consequências está a 

variabilidade pluviométrica ocorrida no Nordeste do Brasil (NEB). 

Por outro lado, as ATSM do Oceano Atlântico Tropical Norte e Sul interferem 

nos níveis pluviométricos do NEB, por meio da diferença de Temperatura que 

provoca movimentos descendentes ou ascendentes do ar. Essa variabilidade 

termodinâmica influencia a posição latitudinal da Zona de Convergência Intertropical 

– ZCIT, principal sistema atmosférico determinante na qualidade do período chuvoso 

sobre a região. Contudo, as ATSM no Oceano Pacífico podem atuar de maneira 
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favorável ou desfavorável na intensidade do período chuvoso em associação às 

ATSM do Oceano Atlântico Tropical. 

A região do Núcleo de Desertificação de Cabrobó, no estado de Pernambuco, 

área de estudo da presente pesquisa, está inserida em ambiente de clima semiárido, 

apresentando acentuada variabilidade pluviométrica interanual, média pluviométrica 

baixa, elevadas temperaturas e alto potencial de evapotranspiração. Além de ser 

uma região na qual a ação antrópica associada às condições climáticas resultou em 

um alto nível de susceptibilidade a desertificação, a região apresenta as atividades 

agrícolas e pecuarista como atividades econômicas importantes para parte da 

população que habita a referida área.  

O meio ambiente vem continuamente passando por alterações climáticas e 

tem sido objeto de vários estudos com interesse em evitar/diminuir que os efeitos 

causados por estas prejudiquem as diversas formas de vida na superfície terrestre. 

O conhecimento destas alterações faz-se necessário nas regiões atingidas, pois o 

clima corresponde a um fator relevante para a existência da vida de um modo geral 

e no desenvolvimento das diversas atividades humanas. 

Os locais em que apresentam o clima Tropical Semiárido estão sujeitos à 

variabilidade pluviométrica interanual com a ocorrência de anos secos e outros 

chuvosos. Os longos períodos de estiagens que afetam o semiárido brasileiro têm 

causas de proporções planetárias e são influenciadas por diversos fatores, dentre os 

quais, vale destacar, a diferença de temperatura do Oceano Atlântico Tropical Norte 

e Sul, o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT e a 

caracterização do fenômeno ENOS no Oceano Pacífico Tropical. 

O fenômeno ENOS, em sua fase positiva, traz consequências negativas para 

o clima do Nordeste brasileiro, principalmente quando associado à anomalia de TSM 

positiva no Oceano Atlântico Norte. Assim, com o intuito de avaliar a influência das 

anomalias de TSM sobre o comportamento de períodos secos e chuvosos sobre a 

região do Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE, pretende-se analisar as 

informações geradas no Climate Prediction Center – CPC e na National Oceanic and 

Atmospheric Administration – NOAA com o propósito de entender melhor a relação 

existente entre as ATSM com o ritmo pluviométrico no semiárido brasileiro e no 

sertão pernambucano. 
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Neste sentido, espera-se com o presente trabalho obter um conjunto de 

informações para esclarecimento do ritmo climático da região preterida, associado 

às condições atmosféricas e oceânicas, e as repercussões econômicas decorrentes 

da variação climática, contribuindo para o conhecimento do clima como componente 

da organização do espaço geográfico e também para subsidiar outras pesquisas na 

área. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o ritmo pluviométrico da região do 

Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE associado às condições oceânico-

atmosféricas, no período de 1982 a 2016 e suas repercussões socioeconômicas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos têm-se: 

• Contribuir para a compreensão dos pressupostos dos estudos climáticos e do 

desenvolvimento da climatologia geográfica no Brasil, a partir da 

contextualização das primeiras obras que trataram do clima e do tempo na 

ciência geográfica; 

• Apresentar a caracterização da área de pesquisa, apresentando sua 

localização, os aspectos ambientais e uso e ocupação da Terra. 

• Identificar os principais sistemas atmosféricos regionais e a interação com os 

sistemas atmosféricos de grande escala que definem o ritmo pluviométrico na 

região; 

• Analisar a variabilidade pluviométrica considerando os aspectos temporais, 

espaciais e rítmicos; 

• Analisar a relação entre as condições climáticas e o cultivo do arroz em 

casca, importante cultura agrícola para a base econômica da região. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O interesse do homem em compreender os fenômenos e componentes da 

natureza vem desde os primórdios da humanidade, preocupando-se em produzir e 

registrar informações sobre o comportamento da atmosfera como meio para superar 

as condições de meros sujeitos às intempéries naturais. Porém, o conhecimento 

sobre as condições da atmosfera terrestre na antiguidade era bastante limitado e 

atribuído aos deuses alguns fenômenos como tempestades, grandes secas, entre 

outros. 

 De acordo com Sant’ Anna Neto (1998), a base do conhecimento científico da 

atmosfera surge a partir de explicações lógicas para fenômenos naturais, como por 

exemplo, os egípcios passaram a refletir sobre as cheias e vazantes do rio Nilo, 

assim como sobre os elementos do ar e a umidade, como forma de garantir a 

alimentação de seu povo. Entretanto, foi na Grécia antiga que ocorreu a 

sistematização de princípios científicos sobre a atmosfera terrestre que trouxeram 

conceitos válidos para o planeta como um todo, como a sua divisão em zonas 

Tórrida, Temperada e Fria. 

 Os estudos e reflexões na busca da compreensão dos fenômenos da 

natureza sofrem um declínio com o domínio da Grécia pelo Império Romano, pois a 

leitura da realidade só era permitida pelo clero a partir da filosofia teológica. Apenas 

a partir do movimento renascentista e a expansão capitalista europeia que as 

observações de cunho científico são retomadas. A partir daí, com o surgimento do 

termômetro por Galileu Galilei e do barômetro por Torriceli, no final do século XVI e 

início do século VXII, passa a ser intensificado o conhecimento sistemático e 

detalhado da natureza (SANT’ ANNA NETO, 1998). 

 Entretanto, foi apenas durante as duas Guerras Mundiais, no século XX, que 

o monitoramento da dinâmica atmosférica e o aprimoramento de seu conhecimento 

se deram de maneira mais enfática. Em sequência, com o gradativo 

desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, a sociedade passou a 

compreender melhor a atmosfera por meio da mensuração de seus elementos com 

maior grau de confiabilidade. 
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 Contudo, os estudos clássicos do clima e a noção de tipos de tempo numa 

abordagem tradicional, aceita na ciência geográfica, durante muito tempo, apresenta 

uma enorme incompatibilidade com os estudos do clima capaz de revelar a 

realidade de forma mais concreta. A definição de clima proposta pelo austríaco 

Julius Hann, no final do século XIX, embora recomende o estudo do conjunto de 

fenômenos em contato com a superfície terrestre, sua concepção encara o clima 

como sendo uma média da realidade, transformando-o numa abstração (VICENTE; 

PEREZ FILHO, 2003). Portanto, essa abordagem se torna inadequada aos 

propósitos da Geografia de espacialização dos fenômenos e sua interação com o 

meio geográfico. 

 

Pressupostos dos Estudos Climáticos na Geografia 

  

Segundo Sant’ Anna Neto (1998), o homem tem se preocupado com 

fenômenos atmosféricos que repercutem na superfície terrestre desde a sua própria 

percepção de ambiente habitado, justificando-se pela influência que os fenômenos e 

os aspectos inerentes ao tempo e ao clima exercem nas suas atividades diárias. 

Mas, deveu-se aos gregos o início das observações meteorológicas e a ruptura com 

as posturas teológicas empregadas pelas civilizações passadas, que atribuíam aos 

deuses o controle do tempo. Mamigonian (1999) destaca que os conhecimentos 

geográficos, com a necessidade de descrição e explicação de fenômenos da 

natureza e da sociedade, aparecem desde os tempos primitivos da humanidade, 

mas entre os gregos alcançam as primeiras conotações de ciência. 

O primeiro zoneamento climático que dividia a Terra em três zonas, tórrida, 

temperada e frígida foi originado a partir de filósofos alexandrinos, como 

Erastostenes e Aritarcus, que acreditavam nas diferenças regionais e significativas 

do tempo atmosférico com ocorrência de norte para o sul. Porém, apenas na 

Renascença Europeia, com a expansão das grandes navegações e explorações 

geográficas, é que se inicia a sistematização do conhecimento científico, com o 

processo de mensuração dos elementos do tempo, e com a invenção dos primeiros 

termômetros e barômetro por Galileu e Torricelli, entre outros, que contribuíram para 

a observação e registro dos fenômenos atmosféricos, dando origem às atuais 

estações meteorológicas (SANT’ ANNA NETO, 1998). 
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 Do século XVI ao XIX, os cientistas procuraram elucidar a estrutura e 

composição da atmosfera e a distribuição de seus elementos na superfície terrestre. 

Contudo, o conjunto das novas descobertas divulgadas por cientistas como Isaac 

Newton e Nicolau Copérnico, como as leis gerais que objetivaram explicar o 

funcionamento da natureza, propunham uma visão mecanicista de um universo 

considerado linear (VICENTE; PEREZ FILHO, 2003). Concepções essas, 

apresentadas no escopo da então nascente ciência geográfica, resultante no que 

veio a ser denominado de determinismo geográfico. Tais concepções privilegiavam, 

exageradamente, o papel da natureza e, consequentemente, do clima, como agente 

determinante inflexível da vida e do ambiente, o que gerou o caráter de influência 

dos trópicos na formação de diversos povos, explicando sua índole e potencialidade 

de exploração econômica (SANT’ ANNA NETO, 1998). 

 O avanço científico que ocorreu desde o final do século XIX até a segunda 

Guerra Mundial, associado à expansão imperialista europeia, alavancou o 

desenvolvimento do progresso tecnológico, provocando uma revolução 

paradigmática que colocava o homem e suas potencialidades como agente 

transformador e dominador da natureza. Embora, décadas depois, a humanidade 

tenha percebido a complexidade do jogo de interações entre sociedade e natureza, 

não se limitando às ideias postuladas até então. 

O estudo e o conhecimento científico da atmosfera permanecem como um só 

ramo do conhecimento até por volta do século XVIII d.C. Considerando que sua 

sistematização sob princípios de lógica e método aconteceu no contexto europeu do 

século XVIII e XIX, as contingências positivistas da época possibilitaram a 

fragmentação do conhecimento em ramos específicos, o que originou a ciência 

moderna. Nesse sentido, a atmosfera passa a ser estudada pela meteorologia no 

campo das ciências naturais, responsável por fenômenos isolados da atmosfera e 

pelas suas condições momentâneas, e algum tempo depois pela climatologia no 

campo das ciências humanas (a geografia física), voltada para a espacialização de 

fenômenos atmosféricos e sua evolução (MENDONÇA; DANY-OLIVEIRA, 2007).  

A climatologia é definida por Pédelaborde (1970 apud ZAVATTINI, 2000) 

como “um dos ramos da geografia física e afirma que a mesma estuda as 

características da atmosfera no seu contato com a superfície terrestre, preocupando-

se com a distribuição espacial destas características”. Nessa perspectiva, cabe ao 
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geógrafo estudar a distribuição e variabilidade temporal e espacial dos elementos do 

clima, ou seja, entender a ação e relação dos diferentes tipos de tempos com o meio 

geográfico. De acordo com o referido autor, 

[...] À geografia interessa compreender a dinâmica atmosférica 
numa dada região, considerando sempre o conjunto dos 
meteoros, sem isolá-los das massas de ar e das frentes que os 
produzem, pois a gênese dos fatos não pode ser ignorada, sob 
pena de se perder de vista a intrínseca relação entre os 
fenômenos atmosféricos e, por exemplo, a diversidade de 
distribuição dos vegetais e dos animais (ZAVATTINI, 2000, p. 
10). 

 

Entretanto, os conceitos clássicos de clima se preocuparam com a 

caracterização do clima em termos do comportamento médio dos elementos da 

atmosfera. De acordo com as prerrogativas da Organização Meteorológica Mundial – 

OMM, alguns conceitos seguem a determinação temporal cronológica, em que as 

médias estatísticas dos elementos do clima devem ser estabelecidas a partir de uma 

série de dados de um período mínimo de 30 anos. 

Segundo Sant’ Anna Neto (2003), o austríaco Julius Hann, no final do século 

XIX, elaborou um conceito clássico, considerando o clima como sendo o conjunto 

dos elementos meteorológicos que caracterizam a condição média da atmosfera 

sobre cada lugar da Terra. A concepção do alemão considerado precursor da 

ciência meteorológica moderna, Wladimir Köppen, do início do século XX, que até os 

dias atuais está vinculada ao uso dos valores médios no estudo dos elementos 

meteorológicos; porém, como forma possível de se comparar os dados visando à 

classificação climática. 

Mais tarde, na década de 1980, José O. Ayoade apresenta um conceito de 

clima, de acordo com as formulações da OMM, em que define o clima como “a 

síntese do tempo num determinado lugar durante um período de 30-35 anos”. Como 

destacam Vicente e Perez Filho (2003), tal enfoque dado aos estudos climáticos, 

considerando médias e padrões, se distancia da realidade geográfica. 

Porém, a análise climática com base nas condições médias dos elementos da 

atmosfera revela-se insatisfatória com o passar do tempo, para questões relativas à 

produtividade econômica, ao meio ambiente e ao bem-estar da população de 

determinada região, por exemplo. No século XX, inicia-se uma nova fase nos 
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estudos em climatologia com as ideias do Francês Max Sorre (1951), que parte do 

ponto de vista da crítica aos valores médios e à análise separativa dos atributos 

meteorológicos, propondo uma concepção dinâmica, em que a sucessão dos tipos 

de tempo e o encadeamento dos sistemas atmosféricos revelam a noção de ritmo e 

gênese.  

Segundo essa linha de pensamento, a concepção de meteorologia dinâmica, 

de acordo com Pédelaborde (1970 apud BARROS; ZAVATTINI, 2009), considera em 

conjunto todos os estados do meio atmosférico e, nesse sentido, é possível afirmar 

que ele é sintético e atende melhor às necessidades da Geografia, ciência que não 

se interessa por fatos isolados e sim pelas combinações de fenômenos espaciais. A 

partir daí, passam a evoluir os estudos em climatologia, com a análise da dinâmica 

do ar evidenciando a necessidade do tratamento de fenômenos atmosféricos que 

ocorrem de forma eventual e episódica, considerando o elevado grau de impacto 

destes para a população e suas atividades. Como destaca Hartshorne, 

 

O problema capital para os geógrafos de hoje, no concernente 
ao estudo dos climas, é o grau em que terão de preocupar-se 
com as causas ou a gênese das condições climáticas. Na 
climatologia, como uma ciência por si mesma, como uma das 
Ciências Sistemáticas da Terra, o estudo dos processos e da 
distribuição dos fenômenos da atmosfera deverá 
necessariamente incluir a explicação das razões das diferenças 
de climas nas diversas áreas. A Geografia dos Climas, como 
parte integrante da Geografia, diz respeito ao estudo das 
variações espaciais dos elementos climáticos, na medida em 
que se vinculam a outros fatores, determinando integrações 
limitadas, ou mais complexas, de variações espaciais 
(HARSHORNE, 1978 apud ZAVATTINI, 2000, p.10). 

  

Na segunda metade do século XX, surge uma nova postura investigadora que 

tem se apresentado com coerência para a busca de um novo conhecimento. A ideia 

de sistemas complexos em climatologia passa a ser discutida, por meio dos 

conceitos de dinâmica e da relação entre processos meteorológicos e geográficos 

(VICENTE; PEREZ FILHO, 2003). Um grande esforço tem se mostrado nas últimas 

décadas, no campo da climatologia – na geografia física, provocando reformulações 

metodológicas, o que tem convergido para uma “tendência” na busca de uma 

concepção transdisciplinar do conhecimento. 
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Tomando-se como referência o atual estágio de conhecimento do clima no 

âmbito da ciência geográfica, tais observações parecem pertinentes para o 

desenvolvimento de práticas e métodos que favoreçam a compreensão mais 

conjuntiva do relevante papel da atmosfera no entendimento das relações entre 

sociedade e natureza. Nesse contexto, o tratamento do clima segundo uma 

cadência rítmica de sucessão de tipos de tempos tornou-se fundamental para uma 

abordagem do clima segundo sua gênese (SANT’ ANNA NETO, 1998). 

 

A Climatologia Geográfica Brasileira 

 

Como destaca Sant’ Anna Neto (1998), uma vasta produção científica tem se 

encarregado de esclarecer como a dinâmica climática causa as variações temporais 

e espaciais dos principais elementos atmosféricos e sua repercussão no espaço. 

Ainda de acordo com Sant’ Anna Neto (1998), na concepção geográfica, o clima 

assume papel como gerador de tipos de tempos, na organização do espaço, cujas 

características são absolutamente dinâmicas, complexas e muito sensíveis a 

qualquer interação imposta, influenciando cada parte do planeta, em função da 

interação entre as diferentes esferas do globo e da ação do homem.  

De acordo com Sant’ Anna Neto (2003, p. 6), os estudos de climatologia no 

Brasil nasceram “no seio das ciências naturais derivadas das concepções 

humboldtianas consagradas em sua ‘teoria geral da terra’, como tal, eivada de 

pressupostos sistemáticos e de natureza regional”. Mas, somente no final do século 

XIX, com a reorganização e ativação do Observatório Astronômico no Rio de Janeiro 

e com a criação da Repartição Central Meteorológica do Ministério da Marinha em 

1888, é que se inicia a fase científica das ciências atmosféricas no Brasil. Mais 

tarde, com a criação da diretoria de Meteorologia e Astronomia junto ao Ministério da 

Agricultura, em 1909, começa a desenvolver-se a climatologia brasileira. 

Entretanto, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a formação e 

urbanização de vilas, passaram a surgir preocupações com a higiene, salubridade e 

questões de saúde pública. Nesse sentido, os estudos climatológicos da época 

versavam sobre a importância das condições climáticas para a saúde e o bem-estar 

da população, realizados, principalmente, por médicos e sanitaristas, como por 
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exemplo, os estudos de Afrânio Peixoto sobre climatologia médica. Afrânio Peixoto 

defendia os trópicos contra o preconceito imposto aos povos da zona tórrida, da sua 

natural inferioridade, imposta pelo determinismo geográfico. Não aceitando essa 

linha de raciocínio, enfatizava a necessidade de se construir uma nova perspectiva 

de análise da terra e do homem dos trópicos, defendendo a tese do possibilismo, em 

que as influências climáticas geravam adaptações e novos arranjos nas relações 

sociedade-natureza. 

Segundo Sant’ Anna Neto (2003), três obras foram pioneiras sobre os 

aspectos do clima no Brasil, as quais vieram a público no final do século XIX e início 

do século XX. Estas foram as de Henrique Morize (1889), Draenert (1896) e Delgado 

de Carvalho (1917), por tratarem do clima do Brasil buscando uma síntese e 

preocupando-se com uma proposta de classificação, contribuindo e colaborando 

com os trabalhos de Julius Hann e Köppen. 

Considerado o primeiro estudo sobre clima do Brasil, publicado em 1889, por 

Henrique Morize, intitulado de “Esboço da Climatologia do Brasil”, revela um notável 

esforço para a época, em que divulga as séries temporais distribuídas 

geograficamente, analisa o regime climático e estabelece a primeira abordagem 

sobre a variabilidade climática.  

Em 1896, Frederico Draenerte publica uma versão ampliada da obra de 

Morize, denominada “O clima do Brasil”, com uma excelente análise de conjunto 

sobre as características climáticas. Nessa época, Draenerte já chamava a atenção 

para a ênfase nos estudos climáticos em torno dos tipos de tempos, ao considerar 

que tão importante quanto determinar o que é frequente no tempo, por meio da 

utilização da estatística na busca de valores médios, é a busca do que é 

extraordinário, porém real. Na análise realizada sobre a pluviometria, associa a 

distribuição das chuvas à disposição do relevo e altimetria do território brasileiro, 

além de não descuidar da associação dos regimes pluviais com sistemas 

atmosféricos, análises ainda pouco comuns nos estudos climáticos brasileiros da 

época. 

Delgado de Carvalho destaca-se dentre os precursores da moderna 

Geografia brasileira, sendo reconhecido como o introdutor dos métodos de 

pesquisas geográficas francesas e do interesse pela Geografia Regional. Época em 

que se discutia nas universidades francesas a natureza e as características das 
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regiões. Após a publicação do seu livro em 1910, “O Brasil Meridional”, Delgado de 

Carvalho voltou-se para o ensino e para a metodologia de pesquisa geográfica, 

tornando-se o primeiro geógrafo brasileiro. Em 1917, publicou em Londres a obra 

“Météorologie du Brésil”, tornando-se responsável pela mais densa e completa 

análise do clima do Brasil do início do século XX. 

As contribuições de Serra e Serra e Ratisbona, importantes meteorologistas, 

até o início dos anos setenta, citados por Zavattini (1998) e Sant’ Anna Neto (2003), 

trouxeram valiosas informações sobre a circulação atmosférica secundária e 

superior do Brasil e da América do Sul. Com a criação do Conselho Nacional de 

Geografia, inicia-se uma fase proveitosa da climatologia brasileira. No âmbito da 

Geografia, merecem destaque as obras de Linton de Barros (1957), de Edmon 

Nimer (1966), as quais tratam o enfoque dinâmico do clima e suas relações com a 

organização do espaço. 

Outros autores como Pédelaborde (1970 apud BARROS; ZAVATTINI, 2009) e 

Monteiro (1969, 1971, 1976, 2001) mostraram preocupação em instrumentalizar o 

paradigma legado por Sorre (1951), incorporando na análise geográfica do clima os 

conceitos de sucessão e ritmo, preceitos fundamentais para o desenvolvimento da 

climatologia dinâmica, assumindo único caráter possível no âmbito da geografia, em 

que enfatiza a compreensão do espaço. 

Neste sentido, 

Desde a mudança de paradigma, a partir da aceitação dos 
pressupostos teóricos de SORRE e do legado de MONTEIRO, 
a climatologia geográfica no Brasil tem sido eficiente na 
compreensão e explicação dos mecanismos da circulação 
atmosférica regional e dos sistemas produtores dos tipos de 
tempo (SANT’ ANNA NETO, 1998, p. 121). 

 

Nessa perspectiva, o tratamento do clima, segundo uma cadência rítmica de 

sucessão de tipos de tempos, tornou-se relevante a uma abordagem genética dos 

tipos climáticos. O estudo do tempo atmosférico, de acordo com Mendonça e Danni-

Oliveira (2007, p. 13), corresponde ao estudo do “(...) estado momentâneo da 

atmosfera em um dado instante e lugar”, ou seja, o estudo do conjunto de atributos 

que caracterizam naquele momento o estado da atmosfera, tais como: temperatura, 

umidade, pressão, etc. Já os conceitos clássicos de clima preocupam-se com a 
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apreensão do que seja a característica do clima em termos do comportamento 

médio dos elementos atmosféricos. Em relação à abordagem dinâmica do clima, 

A circulação e a dinâmica atmosférica constituem a base 
genética dos climas, pois têm a origem dos fenômenos 
climáticos como fundamento do critério classificatório. O 
sistema genético proporciona uma explicação dos sistemas 
classificados, por meio qualitativo, e por isso é denominado 
sistema climático explicativo-descritivo, ao contrário do sistema 
climático empírico-quantitativo, em que a análise é fortemente 
baseada em expressões numéricas e matemáticas 
(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 125). 

 

O Paradigma do Ritmo Climático 

 

A abordagem do clima segundo a dinâmica das massas de ar, em meados da 

década de 1930, ganha importância nos estudos da atmosfera do Brasil, mas 

somente a partir da década de 1960 é que o autor Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro vai liderar e impulsionar a maioria das publicações sobre climatologia no 

Brasil, desenvolvendo e aprofundando as concepções de clima elaborado por Sorre 

e o “método sintético das massas de ar e dos tipos de tempos” proposto por 

Pédelaborde, criando o conceito de ritmo climático (ZAVATTINI, 1998). 

Monteiro (1969), em sua tese de doutorado intitulada “A frente polar atlântica 

e as chuvas de inverno na fachada sul-oriental do Brasil: contribuição metodológica 

à análise rítmica dos tipos de tempos no Brasil”, através do eixo traçado de Porto 

Alegre (RS) a Caravelas (BA), procura estabelecer a participação da Frente Polar 

Atlântica (FPA) nas chuvas de inverno na fachada sul-oriental do Brasil (decênio 

1954-1963), escolhendo 1957 e 1963 como anos-padrão de inverno com elevada e 

pequena pluviosidade, respectivamente. Essa obra oferece uma clara visão da 

dinâmica atmosférica sobre o Brasil Meridional, além de orientar no tratamento 

quantitativo e qualitativo que se deve dar às chuvas e às repercussões destas no 

complexo geográfico regional. 

Monteiro (1971, p. 04) propõe a abordagem da atmosfera a partir da análise 

do ritmo dos tipos de tempos, ou sucessão dos estados atmosféricos sobre 

determinado lugar. Essa abordagem permite uma análise genética, pois os identifica 

conforme a interação dos atributos geográficos locais com a circulação da 
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atmosfera. Explica o conceito de ritmo, como “expressão da sucessão dos estados 

atmosféricos”. O referido autor afirma que os tipos de tempos isolados não são 

importantes na complexidade da paisagem geográfica e que se sucedem e 

interagem entre si, formam um encadeamento que conduz ao ritmo climático. 

Zavattini (2002) destaca o caráter eminentemente geográfico da interpretação 

e conjugação das informações a fim de vislumbrar o ritmo de sucessão das massas 

de ar e dos tipos de tempos, ou seja, da dinâmica atmosférica, apesar de lidar com 

informações predominantemente atmosféricas. Desse modo, a compreensão de 

como a dinâmica atmosférica atua nas diferentes escalas climáticas se torna 

imprescindível para o conhecimento de sua responsabilidade perante as 

manifestações temporais e espaciais dos diversos componentes climáticos. 

Analisando o tempo e o clima numa perspectiva dinâmica, buscando a explicação 

para o ritmo climático, Monteiro (1971) afirma que: 

 

[...] o ritmo climático só poderá ser compreendido através da 
representação concomitante dos elementos fundamentais do 
clima em unidades de tempo cronológico pelo menos diárias, 
compatíveis com a representação da circulação atmosférica 
regional, geradora dos estados atmosféricos que se sucedem e 
constituem o fundamento do ritmo (MONTEIRO, 1971, p. 09). 

Só a análise rítmica detalhada ao nível de “tempo”, revelando a 
gênese dos fenômenos climáticos pela interação dos 
elementos e fatores, dentro de uma realidade regional, é capaz 
de oferecer parâmetros válidos à consideração dos diferentes e 
variados problemas geográficos desta região (MONTEIRO, 
1971, p. 12). 

Na análise rítmica as expressões quantitativas dos elementos 
climáticos estão indissoluvelmente ligados à gênese ou 
qualidade dos mesmos e os parâmetros resultantes desta 
análise devem ser considerados levando em conta a posição 
no espaço geográfico em que se define (MONTEIRO, 1971, p. 
13). 

 

Na abordagem dinâmica do clima proposta por Sorre (1951) o clima é definido 

como a série de estados atmosféricos em um dado lugar em sua sucessão habitual, 

sendo ajustada à análise rítmica desenvolvida por Monteiro (1971), em que a 

representação das variações diárias dos elementos climáticos vem associada à 

circulação atmosférica regional, possibilitando a explicação das mesmas. Nesse 

sentido, Monteiro (1976) define o ritmo climático como sendo “o encadeamento 
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sucessivo e contínuo dos estados atmosféricos e suas articulações no sentido de 

retorno dos mesmos estados”.  

Monteiro (2001) considera que o tempo meteorológico, gerador dos climas 

dos lugares, não pode restringir-se às medidas dos elementos e ao estabelecimento 

de parâmetros baseados em valores médios. Há de se considerar que o homem, 

como realizador de trabalhos, sobretudo no cultivo da terra, está sujeito a ritmos e 

ciclos bióticos que não podem ignorar o que as oscilações climáticas oferecem em 

situações extremas, acidentais e catastróficas, que por não serem tão habituais 

causam impactos e significam riscos que não podem ser ignorados. 

Como afirma Moura (2008, p. 29), “a perspectiva teórica e metodológica que 

fundamenta os estudos de climatologia geográfica num enfoque dinâmico é em 

grande parte brasileira”, devido ao novo impulso metodológico e refinamento teórico 

proporcionado por Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, fundamentado pelas 

ideias francesas de Sorre e Pédelaborde. A proposta de Monteiro representa “um 

dos maiores avanços epistemológicos no que tange à aplicação do conceito de 

sistemas para compreensão do ambiente, inserindo-o dentro de uma ótica 

geográfica, não apenas factual, mas também processual e complexa traduzida no 

conceito de ritmo” (VICENTE; PEREZ FILHO, 2003). 

De acordo com Zavattini (2002), para a aplicação da prática da análise rítmica 

em climatologia, torna-se imprescindível uma base de dados de meteorologia 

sinótica com informações detalhadas sobre a circulação atmosférica geral e regional; 

caso contrário, torna-se praticamente impossível trabalhar na perspectiva do 

paradigma do ritmo climático, no processo de identificação da dinâmica dos grandes 

sistemas atmosféricos, na compreensão do movimento das massas de ar e dos tipos 

de tempos, cujas atuações ao longo do tempo definem cadeias ou sequências 

rítmicas responsáveis pelo caráter climatológico de determinada área. 

Diante do exposto, deve-se levar em consideração que para realização de 

estudos climatológicos, segundo a abordagem dinâmica, buscando o encadeamento 

sucessivo e contínuo dos estados da atmosfera, faz-se necessário informações 

referentes às variações diárias e horárias dos elementos do clima medidas em 

superfície, cartas sinóticas do tempo e imagens fornecidas por satélites 

meteorológicos, para visualização do encadeamento atmosférico, o que tem 

representado e representa ainda hoje uma dificuldade, principalmente a carência de 
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uma ampla rede de estações meteorológicas de superfície bem distribuída em todo 

o território brasileiro. 

Porém, embora ainda haja um déficit considerável com relação à rede de 

estações e observações em superfície, atualmente as condições atmosféricas são 

monitoradas constantemente por meio de satélites meteorológicos em diferentes 

escalas, associado à expansão dos sistemas de comunicação, possibilitado pela 

internet, o que facilita a difusão e propagação do conhecimento, como também 

permite, cada vez mais, o desenvolvimento de trabalhos na área de climatologia ou 

climatologia aplicada em diversas áreas do conhecimento. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Núcleo de Desertificação de Cabrobó (Figura 1) localizado no estado de 

Pernambuco constitui a área do presente estudo situando-se na parte centro-sul, da 

qual fazem parte os seguintes municípios: Cabrobó, Belém de São Francisco, 

Carnaubeira da Penha, Itacuruba e Floresta, totalizando juntos 8.567,35 Km² de 

área territorial, equivalendo a 8,73% de todo o território do estadual (MMA, 2007). 

Faz divisa ao sul com a Bahia, e limita-se com os municípios de Pernambuco a 

oeste, com Orocó e Parnamirim, ao norte, com os municípios de Terra Nova, 

Salgueiro, Mirandiba, Serra Talhada, Betânia e Custódia, e a leste, com os 

municípios de Ibimirim, Inajá, Tacaratu e Petrolândia (IBGE, 2015). 

Esse subespaço do estado de Pernambuco faz parte da região semiárida ou 

do polígono das secas nordestinas e diferencia-se de outras áreas do estado, dentre 

outros fatores, por abranger uma enorme área afetada por estiagens prolongadas. 

Figura 1 - Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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3.1.1 Aspectos ambientais 

 

Em seus estudos, o professor Vasconcelos Sobrinho, considerado um dos 

pioneiros no estudo da desertificação no Brasil, selecionou áreas onde existiam 

processos de degradação de solo e da cobertura vegetal em seis estados do NEB: 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. A partir daí, o 

Ministério do Meio Ambiente caracterizou quatro Núcleos de Desertificação no país, 

o de Gilbués/PI, o de Irauçuba/CE, o do Seridó/RN e o de Cabrobó/PE (Figura 2).  

Figura 2 - Áreas suscetíveis e núcleos de desertificação no Brasil. 

 
Fonte: SOARES (2012). 
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Nesses quatro Núcleos de Desertificação, de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente, “foi constatado que o fator antropogênico para a intensa degradação, de 

uma maneira geral, foi a substituição da caatinga por práticas de agricultura, 

pecuária e retirada de madeira para a produção de lenha e carvão”. Entretanto, tem-

se conhecimento que o grau de impacto antropogênico pode variar de acordo com 

as características ambientais locais e específicas de cada núcleo, como as de 

natureza geomorfológica, pedológica e climática, consideradas relevantes e distintas 

entre os núcleos. Destacam-se ainda as atividades econômicas predominantemente 

de cunho extrativistas, comuns e recorrentes nessas áreas, considerados fatores 

decisivos para a degradação dos recursos naturais. 

A região de Cabrobó/PE possui feições de relevo plano da depressão 

sertaneja, constituído por terrenos antigos, com ocorrência de pequenos declives e 

algumas poucas áreas com declividade acentuada que formam, por vezes, cristas 

bem delimitadas (SOARES, 2012). Como pode ser observada na Figura 3, a 

formação rochosa metamórfica, predominante na região, forma-se a partir de outras 

rochas que são submetidas a pressões intensas e elevadas temperaturas. 

A Figura 4 mostra a hipsometria do Núcleo com altitudes variando entre 284 e 

426m, com exceção dos municípios de Carnaubeira da Penha e Floresta que 

apresentam elevações superiores a 1000m. Os solos predominantes são os 

luvissolos crômicos e neossolos regolíticos, com destaque para os neossolos 

flúvicos na Ilha da Assunção, onde se pratica a agricultura irrigada por inundação 

(Figura 5). Os luvissolos apresentam características naturais que os tornam 

bastantes susceptíveis à erosão, bem como à salinização. Os neossolos regolíticos 

estão entre os principais solos na região semiárida pernambucana, os quais 

perfazem aproximadamente 27% da superfície do Estado e recobrem importantes 

áreas voltadas à produção agrícola (SANTOS et al., 2012).  
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Figura 03 - Geologia do Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Manoel Cirício Pereira Neto (2017).
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Figura 04 - Hipsometria do Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Manoel Cirício Pereira Neto (2017).
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Figura 05 - Solos do Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Manoel Cirício Pereira Neto (2017).
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As formas relativamente onduladas do relevo apresentam em geral uma camada 

fina de solo sobre o substrato rochoso. Porém, algumas vezes essa cobertura de solo não 

existe. Devido a esta condição pedológica a vegetação se apresenta com uma 

característica mais seca. A vegetação predominante na região é a caatinga caracterizada 

por plantas xerófilas (Figuras 6 e 7), com plantas espinhosas e resistentes aos períodos 

de estiagens. 

Figuras 6 - Vegetação de caatinga em Cabrobó/PE 

 
Fonte: Lucas Suassuna (25.09.2014). 

 

Figuras 7 - Vegetação de caatinga em Floresta/PE  

 
Fonte: Lucas Suassuna (19.06.2015). 

A caatinga xerófila ocupa predominantemente os solos rasos que cobrem rochas 

do embasamento cristalino. Nos últimos anos, vem sofrendo diversas agressões 
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ambientais, tais como o desmatamento, queimadas para cultivo agrícola e o 

sobrepastoreio, sem o manejo adequado às condições naturais da região (SOARES, 

2012). 

A região apresenta hidrografia de natureza intermitente, exceto o rio São Francisco 

(Figura 8), que banha a porção sul do Núcleo. Sobre os recursos hídricos, destaca-se 

ainda que no município de Cabrobó localiza-se a embocadura do eixo Norte do canal de 

transposição do rio São Francisco (Figura 9). 

Figuras 8 - Rio São Francisco em Cabrobó/PE 

 
Fonte: Lucas Suassuna (25.09.2014). 

 
Figura 9 - Eixo norte do canal de transposição do rio São Francisco em Cabrobó/PE 

 
 Fonte: Lucas Suassuna (25.09.2014). 
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Do ponto de vista do quadro climático dominante, essa região apresenta como 

principal característica o regime pluvial irregular, com chuvas mal distribuídas no tempo e 

no espaço, com variação sazonal, sendo concentradas principalmente no verão e início 

do outono. Também faz parte de sua climatologia as elevadas temperaturas, baixa 

umidade, altas taxas de evapotranspiração e elevado déficit hídrico (SOARES, 2012). 

Entre os principais fatores climáticos que determinam a distribuição dos elementos 

climáticos no Nordeste brasileiro – NEB e sua variação sazonal estão sua posição 

geográfica, seu relevo, a natureza da superfície e os sistemas de pressão atuantes na 

região. O NEB está sob a influência dos Anticiclones Subtropicais do Atlântico Sul e do 

Atlântico Norte e do cavado equatorial, cujas variações sazonais de intensidade e 

posicionamento determinam o clima da região (KAYANO E ANDREOLI, 2009). 

A ZCIT é considerada o principal sistema atmosférico que tem papel relevante no 

favorecimento das chuvas na região Nordeste, sendo uma extensa região de 

convergência dos ventos alísios de nordeste e dos ventos alísios de sudeste (MELO et al., 

2009). Esse sistema caracteriza-se por movimentos ascendentes do ar, baixas pressões, 

uma banda de nebulosidade e chuvas no sentido leste-oeste, migrando de sua posição 

mais ao norte em torno de 14º N, em agosto-setembro, para a posição mais ao sul em 

torno de 5º S, durante março-abril. Em anos considerados secos, ou chuvas abaixo da 

média, no NEB, a ZCIT é bloqueada pela atuação anticiclonal, permanecendo ao norte de 

sua posição habitual durante a estação chuvosa. 

De acordo com a revisão dos mecanismos dinâmicos causadores de chuva sobre o 

NEB realizada por Mollion e Bernardo (2002), as mudanças nas configurações de 

circulação atmosférica de grande escala e a interação oceano-atmosfera no Oceano 

Pacífico e no Atlântico, produzem uma distribuição irregular das chuvas, nas escalas 

temporal e espacial na região. 

Ferreira e Mello (2005) descrevem os sistemas atmosféricos de pequena, meso e 

grande escala que influenciam o tempo e o clima na região Nordeste do Brasil como, 

ZCIT, Frente Fria, Vórtice Ciclônico de Altos Níveis – VCANs, Linhas de Instabilidade, 

Complexos Convectivos de Mesoescala, Ondas de Leste, Brisa Marítima e Brisa 

Terrestre. Os autores citados ainda destacam a influência dos Oceanos Pacífico e 

Atlântico no clima da região. 

Nóbrega e Santiago (2014) evidenciam a influência das Anomalias de Temperatura 

Superficial do Mar (ATSM) do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico Tropical Norte e Sul 
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nos níveis pluviométricos do NEB. A diferença de Temperatura da Superfície do Atlântico 

Tropical Norte e Sul provoca movimentos descendentes ou ascendentes do ar que 

interferem na precipitação da região. Essa anomalia influencia também a posição 

latitudinal da ZCIT, importante para a distribuição sazonal da precipitação do NEB. 

Os valores de precipitação média histórica em Cabrobó/PE, para o período de 1982 

a 2016 (Figura 10) evidenciam a concentração das chuvas nos meses de janeiro a abril, 

com as primeiras chuvas iniciando em dezembro, enquanto que o longo período de maio 

a novembro é caracterizado pela estiagem. Nessa região as temperaturas se mantêm 

altas o ano inteiro, variando entre 24ºC e 27°C, o que influencia a elevada 

evapotranspiração potencial e, consequentemente, o déficit hídrico e o índice de aridez. 

Figura 10 - Climograma do município de Cabrobó/PE.  

 
Fonte: INMET, SUDENE. 

 

A distribuição média da precipitação no Núcleo de Desertificação de Cabrobó é 

apresentada na interpolação da Figura 11. Verifica-se que, em média, as áreas mais ao 

sul recebem menos chuvas ao longo dos anos, fato que pode ser explicado pela diferença 

de altitude e orientação do relevo das áreas representadas. As áreas a nordeste da 

imagem possuem altitude mais elevada, em função do relevo planáltico, e orientação 

orográfica a barlavento que confere uma maior precipitação, já as áreas rebaixadas 

correspondem à Depressão do Rio São Francisco, com menores índices de chuva, ao 

centro e sul da imagem. 

Como pode ser observada na Figura 12, a área estudada apresenta altas 

temperaturas médias, variando entre 24°C e 26°C, aproximadamente, em função de sua 

localização latitudinal. Assim como os valores de precipitação, as temperaturas também 
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são influenciadas pelo relevo. É possível constatar que as áreas planálticas a nordeste da 

imagem apresentam temperaturas médias mais amenas, quando comparadas às áreas 

do centro-oeste e da Depressão Sertaneja e São Franciscana. 

Figura 11 - Distribuição espacial da precipitação Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados fornecidos pelo INMET, CPC. 

 
Figura 12 - Distribuição espacial da temperatura média Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados fornecidos pelo INMET, Banco de dados da UFCG. 
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Foi calculado o balanço hídrico climatológico (BHC) para Cabrobó/PE, uma vez que 

os índices deduzidos do seu cálculo permitem avaliar a realidade climática das regiões 

estudadas. Thornthwaite e Mather (1955) desenvolveram um modelo de BHC para 

determinar o regime hídrico de um local, sem a necessidade de medidas diretas das 

condições do solo. Para sua elaboração, necessita-se definir a capacidade de 

armazenamento máximo do solo, do total de precipitação e da estimativa da 

evapotranspiração potencial em cada período. Com estas três informações o BHC permite 

deduzir a evapotranspiração real, a deficiência e o excedente hídrico, e o total de água 

retida no solo em cada período. Em Cabrobó/PE observa-se elevado déficit hídrico ao 

longo de todo ano, quando calculado o BHC com as médias pluviométricas da série 

estudada (Figura 13). 

Figura 13 - Balanço hídrico climatológico para Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados fornecidos pelo INMET. 

 

A partir do balanço hídrico climatológico calculado com as médias históricas de 

precipitação e temperatura do Núcleo Cabrobó/PE obteve-se o índice de aridez da região, 

variando entre 0,24 e 0,40. A espacialização do índice de aridez, representado na Figura 

14, permite identificar as áreas mais susceptíveis ao processo de desertificação, que se 

enquadram os municípios delimitados como Núcleo de Desertificação.  
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Figura 14 - Distribuição espacial do índice de aridez na região de Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados fornecidos pelo INMET, SUDENE, Banco de dados da UFCG. 

 

A susceptibilidade à desertificação para a região foi determinada a partir da 

classificação apontada pelo PAN Brasil (BRASIL, 2004), de acordo com três categorias 

que variam em conformidade com uma escala do índice de aridez, que de 0,05 até 0,20 

representa nível de susceptibilidade muito alta, de 0,21 até 0,50 susceptibilidade alta e de 

0,51 até 0,65 susceptibilidade moderada. Observa-se que a área central e sul da Figura 

14 apresentam maior grau de semiaridez, áreas que compreendem o sul do estado de 

Pernambuco, onde o clima pode ser considerado semiárido severo, caracterizado pelas 

baixas precipitações, altas temperaturas e elevada evapotranspiração potencial, com 

índices de aridez inferiores a 0,32. 
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3.1.2 Uso e ocupação da terra 

 

De acordo com o censo demográfico de 2010, a população do NDC era de 96.562 

habitantes, distribuídos nos cinco municípios, com uma densidade demográfica de 11,27 

hab/km2 e com 60,1% da sua população morando no meio urbano, conforme Tabela 1. O 

município de Cabrobó com uma população total de 30.873, população urbana 19.798, 

população rural 11.075, com o grau de urbanização de 64,1%. 

 

Tabela 01 – Distribuição da População Residente por situação de domicílio no NDC. 

 POPULAÇÃO RESIDENTE GRAU DE 
URBANIZAÇÃO 

(%) 
 Total Urbana Rural 

Belém do São 
Francisco 

20.253 
 

12.583 7.670 62,1 

Cabrobó 30.873 19.798 11.075 64,1 
Carnaubeira da 

Penha 
11.782 

 
1.982 9.800 16,8 

Floresta 29.285 19.973 9.312 68,2 
Itacuruba 4.369 3.708 661 84,8 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010. 

 

Apesar do grau de urbanização verificado no NDC, 59% das pessoas ocupadas 

nas principais atividades econômicas, trabalha em atividades agropecuárias (Tabela 2). 

Isto indica que a maior parte da população firma residência no meio urbano, mas continua 

desenvolvendo atividades no campo. 

 

Tabela 02 – Pessoas ocupadas, segundo as principais atividades econômicas no NDC 

(2010) 

Atividades econômicas Total (%) 

Agropecuária 17301 59 
Comércio 5308 18 

Outras atividades (Educação, administração pública e 
serviços domésticos) 

6935 
 

23 

Total 29544 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010: Resultados da Amostra - Trabalho. Pessoas de 10 anos 
ou mais de idade, ocupadas na semana de referência cuja atividade do trabalho principal. 

 

A ocupação dessa região, assim como todo o semiárido brasileiro, se deu a partir 

da expansão da pecuária e o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência, sem 
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nenhuma preocupação de cunho técnico, associada a uma má gestão dos recursos 

hídricos. Tal ocupação se estabeleceu com o uso desordenado dos recursos naturais, 

sem levar em consideração as peculiaridades ambientais locais (MELO et al., 2008). 

De acordo com Soares (2012), a agricultura praticada em Cabrobó/PE tem 

destaque para as lavouras de cebola e o arroz em casca, mediante o emprego de 

técnicas de irrigação que utilizam um grande volume de água, o que se torna um 

problema, pois essa irrigação não é acompanhada de uma estrutura de drenagem. A 

pecuária ocorre de maneira predominantemente extensiva, principalmente com a criação 

dos gados caprino, ovino e bovino. 

Em visita de campo realizada no Núcleo Cabrobó/PE foram estudados alguns sítios 

experimentais. O primeiro ponto estudado foi a Ilha de Assunção, no Rio São Francisco, 

onde foi possível observar a prática de agricultura irrigada por inundação (Figuras 15, 16 

e 17), destacando-se como principal atividade desenvolvida na ilha.  

Figura 15 - Área de cultivo de banana, irrigado na Ilha de Assunção. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena (25.09.2014). 
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Figura 16 - Área de cultivo de mamão, irrigado na Ilha de Assunção. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena (25.09.2014). 

 

Figura 17 - Área de Cultivo irrigado na Ilha de Assunção. 

 
Fonte: Lucas Suassuna (16.06.2015). 

 

  



46 
 

Verificou-se que as condições de drenagem (Figura 18) da água utilizada para a 

irrigação é bastante precária, o que ocasiona o processo de salinização em extensas 

áreas, a partir da rápida evaporação e acúmulo de sais no solo. Foram observados alguns 

espaços abandonados, com acentuado processo de salinização e degradação, 

provavelmente após intensivo uso agrícola (Figuras 19 e 20). Cuja área apresenta 

dificuldade de regeneração dos solos e de espécies vegetais nativas após a prática 

“irrigacionista” na agricultura, sem levar em consideração as limitações existentes em 

termos de qualidade de solos. 

Figuras 18 – Canal de irrigação por inundação na Ilha de Assunção. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena (09.04.2015). 
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Figuras 19 - Área desmatada na Ilha de Assunção. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena, (09.04.2015). 

 
Figuras 20 - Área salinizada na Ilha de Assunção. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena (09.04.2015). 
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Constatou-se também a ocorrência da pecuária, que aparece como segunda 

atividade econômica mais importante, e é praticada de forma extensiva associada ao 

sobrepastoreio e ao desmatamento. O desmatamento e as queimadas, observadas no 

local de estudo, deixam o solo descoberto, exposto ao pisoteio dos animais e propenso à 

erosão (Figura 21). Esse fato constitui-se como importante causa da degradação do solo, 

tornando-o seco, estéril, levando à perda de sua capacidade produtiva. Logo, trata-se de 

uma área bastante degradada do ponto de vista ambiental, como resultado dos manejos 

inadequados da terra, os quais ocasionam uma gradativa perda de fertilidade dos solos, 

aumentando a susceptibilidade ao processo de desertificação. 

Figuras 21 - Área degradada a partir de desmatamentos, queimadas e sobrepastoreio em 

Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena (25.09.2014). 

 

Apesar do grande potencial produtivo, os recursos naturais são mal e, muitas 

vezes, subutilizados, sem um manejo agrário adequado às características ecológicas e 

sociais do semiárido. As práticas atuais observadas na Ilha de Assunção possuem 

limitações produtivas e ecológicas, sendo preciso considerar o nível de degradação 

ambiental resultante e a ineficiência produtiva diante das condições naturais.  Desse 

modo, as atividades controladas pelo homem associadas às condições climáticas como 
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as secas prolongadas, ao processo erosivo pela ação do vento e pelas chuvas 

concentradas, e índices acentuados de evapotranspiração, levam a região a intensificar o 

processo de degradação.  

Em outra área visitada no Núcleo, na parte nordeste do município, observou-se 

áreas ainda cobertas pela vegetação de caatinga, apresentando melhor grau de 

preservação do solo. A caatinga do tipo hiperxerófila rica em arbustos, com presença de 

árvores esparsas, bem representa o clima semiárido em que está inserida. No entanto, 

foram constatadas alterações ambientais referentes ao pastoreio extensivo e ao 

desmatamento. Em certos pontos com pouca ou esparsa vegetação de caatinga, alguns 

cupinzeiros se abrigaram nos troncos de árvores, provavelmente por causa das altas 

temperaturas do solo (Figuras 22 e 23). 

 

Figura 22 - Cupinzeiro sobre arbusto em Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena (25.09.2014). 
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Figura 23 - Área desmatada em Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Lucas Suassuna (25.09.2014). 

 

O último ponto estudado trata-se de uma pequena propriedade rural, também 

localizada no nordeste do município. Na área foi observado o cultivo de forragens próprias 

para climas secos como a palma forrageira, espécie de cactácea bem adaptada ao clima 

semiárido, e o sorgo (Figura 24). 

Figura 24 - Cultivo de palma em Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Joselma A. Lucena (25.09.2014). 
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O pequeno produtor rural também se utilizava de uma cisterna do tipo “calçadão” 

para armazenar água da chuva, tipo de ferramenta que permite ao agricultor um melhor 

planejamento produtivo, diante de uma importante tecnologia de captação de água 

(Figura 25).  

Figura 25 - Cisterna de captação de água de chuva em Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Joselma A. de Lucena (25.09.2014). 

 

O processo de degradação das condições ambientais associado a um manejo 

ineficiente na convivência com as condições naturais dificulta o suprimento das 

necessidades humanas na área estudada. Não há um planejamento produtivo para 

adequar os manejos agrários às condições ambientais locais. Nesse sentido, 

desmatamentos excessivos, sobrepastoreio, queimadas e salinização a partir de irrigação 

inadequada são alguns dos problemas de manejo da terra que contribuem com a 

vulnerabilidade da população. 

A irregularidade das chuvas se torna um problema quando associada a questões 

de caráter cultural e econômico vinculados ao uso da terra. Por esta razão, o processo de 

desertificação, compreendido como consequência da degradação ambiental gerada pelas 

atividades humanas em áreas secas, está associado aos aspectos socioeconômicos 

atuais e pretéritos, representados pelos arranjos espaciais predominantes de uso da terra 
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no semiárido nordestino. Entretanto, o elevado nível de degradação no ambiente aumenta 

as condições de risco das comunidades, diante da irregularidade das chuvas e ciclicidade 

das grandes estiagens, pois tornam ainda mais precárias as bases produtivas. 
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3.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Para o estudo proposto, levantou-se a questão se existe relação entre as 

condições oceânicas e atmosféricas, o ritmo pluviométrico e as repercussões econômicas 

no Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE. Partindo-se da tese que existe uma relação, 

foram formuladas hipóteses, das quais serão deduzidas consequências a serem testadas 

ou falseadas, para tanto foi utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo. 

 Para realização da pesquisa foi utilizado o método de procedimento estatístico e o 

método dinâmico para tratar os elementos do clima objetivando fornecer uma base 

concreta e segura das informações a serem analisadas, assim como uma base genética 

da dinâmica atmosférica regional. Foram geradas apresentações analíticas das 

tendências e características dos fenômenos pesquisados. Além do método comparativo 

que foi utilizado no confronto entre os elementos, levando seus atributos em 

consideração, objetivando promover o exame dos dados a fim de se obter semelhanças 

ou diferenças que puderam ser constatadas, e as devidas relações entre os mesmos. 

 A pesquisa se preocupou com o aprofundamento e a compreensão dos elementos 

pesquisados, buscando explicar o porquê (os porquês) da variação do ritmo climático, 

quando analisou os sistemas atmosféricos e oceânicos que favoreceu tal variação, 

exprimindo a precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno e 

as possíveis repercussões nas atividades agropecuárias na região estudada, por meio de 

uma abordagem qualitativa. Por outro lado, houve a preocupação em quantificação dos 

dados a fim de se submeterem a testes para comprovação ou não das hipóteses 

formuladas, utilizando-se da abordagem quantitativa. Nessa perspectiva, teve-se por 

objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos, sendo, portanto, a pesquisa de natureza básica aplicada. 

 Foi necessária uma série de informações sobre os fatos e fenômenos pesquisados 

para que tornar-se possível sua descrição com grau de detalhamento que possibilitasse, 

posteriormente, a identificação dos fatores que influenciaram ou contribuíram para 

ocorrência de tais fenômenos, por meio de coleta de dados e pesquisa de campo. A partir 

da obtenção dos dados foi feita a organização, tabulação, observação e análise dos 

dados. 

O estudo foi realizado tendo por base uma série de dados climáticos, no período de 

1982 a 2016, coletados das estações meteorológicas existentes na região e 

disponibilizados na internet. Também serão utilizados dados do Climate Prediction Center 

(CPC), que estão disponibilizados em grades de 0,5 x 0,5 graus de latitude e longitude, 
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respectivamente, para todo o globo. São dados diários e estão disponíveis de 1979 até o 

presente.  

A análise da precipitação global do CPC é um conjunto de produtos de 

precipitação, combinando todas as fontes de informação disponíveis de medidas em 

estações de superfície, disponível no endereço eletrônico em 

<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/realtime/GIS/retro.shtml>. Os dados de 

ATSM dos oceanos Pacífico e Atlântico Norte e Sul são provenientes do CPC, 

disponibilizados em <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices>, e 

<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices>, respectivamente.  

Para o desenvolvimento do trabalho foi feita a análise do ritmo pluviométrico da 

região por meio dos respectivos dados dos elementos climáticos associados aos dados 

da dinâmica atmosférica. Após a coleta, organização e tabulação, os dados receberam a 

análise estatística a respeito da variabilidade pluviométrica temporal, espacial e análise 

dos aspectos rítmicos. 

Em seguida, foi criado o índice PA (Pacífico-Atlântico) com as Anomalias da 

Temperaturas da Superfície do Mar. Tal índice foi calculado levando em consideração a 

interação oceânica por meio dos padrões de teleconexões, importante em escala global, 

por ser considerada uma das causas da variabilidade climática nas diferentes regiões do 

planeta. Para o cálculo do índice PA utilizou-se dados mensais de ATSM dos oceanos 

Pacífico e Atlântico, no período de dezembro a março, considerando o atraso ou 

defasagem de um mês de sua atuação para influência nos índices pluviométricos, com 

base em Moura et al. (2009) que usaram o método da defasagem para correlacionar a 

precipitação do período chuvoso do setor leste do NEB com ATSM’s dos oceanos 

Atlântico e Pacífico e em Silva et al. (2011) que estudaram a auto-correlação da 

precipitação na estação chuvosa (março a julho) da região nordeste do Estado de 

Pernambuco, com anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) nos oceanos 

Atlântico e Pacífico, utilizando-se do mesmo método. 

Posteriormente, foram estudadas as condições climáticas e a produção do arroz 

em casca. Para realização do estudo proposto, foram utilizados dados dos elementos 

climáticos coletados em superfície, da estação meteorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET. Dados de temperaturas do ar foram obtidos por meio do software 

Estima_T do banco de dados do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade 

Federal de Campina Grande. Os dados da produção do arroz em casca foram obtidos por 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/realtime/GIS/retro.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices
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meio do banco de dados do IBGE. Após a coleta e tabulação dos dados foi realizada a 

estatística descritiva. 

As repercussões advindas da variação no ritmo pluviométrico foram analisadas por 

meio de técnicas estatísticas, entre dados da dinâmica climática e a produção de arroz 

em casca da área de estudo. Para melhor compreensão das possíveis repercussões, foi 

realizada pesquisa em campo no Núcleo, para verificação das condições de produção da 

agricultura (sequeiro e irrigada). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ARTIGO 1 – ASPECTOS TEMPORAIS, ESPACIAIS E RÍTMICOS DA 

VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA NO NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO DE 

CABROBÓ/PE 

 

Introdução 

 

A precipitação pluviométrica é considerada o elemento climático que melhor 

representa a diversidade climática brasileira, especialmente na região semiárida, pela sua 

grande variabilidade temporal e espacial (Zavattini e Boin, 2013). Além de que a chuva é 

um elemento climático de fundamental importância, com um papel regulador para o 

desenvolvimento econômico do semiárido brasileiro, que apresenta as atividades 

agropecuárias como base de sua economia. 

O Nordeste brasileiro (NEB) apresenta grande irregularidade na precipitação, cujo 

comportamento é decorrente de um conjunto de fatores, tais como: suas características 

fisiográficas e influência de sistemas atmosféricos e oceânicos (Molion e Bernardo, 2002; 

Ferreira e Melo, 2005). Esses sistemas são responsáveis pela acentuada variabilidade 

espacial e temporal das chuvas na região, tornando-se fatores condicionantes às 

localidades submetidas ao clima semiárido, quando a variabilidade da precipitação, em 

eventos de chuvas extremas ou secas severas, afeta a base da cadeia produtiva local ou 

regional (Araújo et al., 2008). 

De acordo com Silva et al. (2009), as secas severas que atingem o NEB são objeto 

de inúmeros estudos por seus impactos socioeconômicos de grande magnitude. Tais 

eventos têm sido relacionados a fenômenos de grande escala da circulação atmosférica 

global (Silva, 2011; Araújo et al., 2013). Nóbrega e Santiago (2014) destacam a 

importância das anomalias de temperatura da superfície do mar no Pacífico (El Niño-

Oscilação Sul) e do Atlântico Tropical Norte e Sul no padrão de precipitação do NEB e, 

especificamente, no Estado de Pernambuco. 

O estudo da pluviosidade, sobretudo de sua variabilidade, se reveste de 

importância para, a partir do entendimento dos mecanismos responsáveis pelos eventos 

intensos, permitir uma avaliação adequada da sua evolução e fornecer bases para ações 

futuras, mitigando impactos negativos, ainda mais fortes se considerado o contexto de 



57 
 

mudanças ambientais globais (Sant’anna Neto, 1998). No caso do semiárido brasileiro, o 

acompanhamento e/ou monitoramento dos eventos de chuvas intensas e secas extremas 

que afetam a região, bem como a compreensão da dinâmica atmosférica regional, 

possibilitam uma melhor convivência com os fenômenos climáticos citados. 

A região semiárida do Estado de Pernambuco, assim como de todo o Brasil, 

apresenta como característica principal do seu quadro climático o regime pluvial irregular, 

com chuvas mal distribuídas no tempo e no espaço, e com variação sazonal. De acordo 

com Nóbrega et al. (2015), as chuvas estão cada vez mais concentradas em poucos dias, 

ao longo do ano no sertão de Pernambuco, além do grande número de anos 

considerados secos, assim como a grande quantidade de ocorrência de eventos intensos 

de chuva, concentrados no período chuvoso da região. 

Somada à semiaridez da região, resultante do volume de precipitação pluvial e alta 

taxa de evapotranspiração, insere-se o manejo inadequado dos recursos naturais pelas 

atividades humanas que condicionam algumas sub-regiões à formação de núcleos de 

desertificação (Soares et al., 2011), como é o caso do núcleo de desertificação de 

Cabrobó (NDC), localizado no Estado de Pernambuco. 

De modo que estudos sobre a variabilidade da precipitação mostram-se importante 

ferramenta para a gestão de riscos sociais, econômicos e ambientais, em regiões 

semiáridas, mas sobretudo em núcleos mais vulneráveis dentro destas regiões. Dessa 

forma, destaca-se a importância de estudar o comportamento da precipitação e, 

consequentemente, de compreender os mecanismos dos sistemas atmosféricos, dos 

elementos e dos fatores que influenciam na ocorrência e distribuição das chuvas.  

 Dos cinco municípios que formam o NDC (Belém de São Francisco, Cabrobó, 

Carnaubeira da Penha, Floresta e Itacuruba), Cabrobó destaca-se pelo potencial agrícola 

e pecuário. Apesar disso, a aridez e os solos rasos, a capacidade de suporte sempre foi 

limitada, o que fez a população se localizar em ilhas no rio São Francisco e nos poucos 

baixios mais férteis. A região apresentou um crescimento populacional a partir da 

expansão da pecuária, mas esse crescimento foi modesto até o advento da irrigação; por 

isso, historicamente a ação humana tem sido limitada e pontual, Sampaio et al. (2003). O 

principal problema apontado por estes autores é a salinização, em função do cultivo 

continuado de cebola e arroz, com irrigação e sem condições adequadas de drenagem. 

Pelo exposto até o momento, o estudo da variabilidade pluviométrica em 

Cabrobó/PE se reveste de importância não somente sob o enfoque estritamente climático, 
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mas também pelas consequências de ordem econômica e social resultantes desse 

fenômeno, tendo em vista que a economia da região baseia-se no setor agropecuário, 

além de ser uma região na qual a ação antrópica associada às condições climáticas 

resultou em um alto nível de susceptibilidade à desertificação. Nesse contexto, o presente 

trabalho objetiva analisar a variabilidade pluviométrica do NDC, considerando os aspectos 

temporais, espaciais e rítmicos. 

 

Material e métodos 

Para realização do estudo proposto foram utilizados dados de precipitação 

pluviométrica coletados em superfície, no período de 35 anos (1982 a 2016), da estação 

meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e dados fornecidos pelo 

Climate Prediction Center – CPC, centro pertencente ao National Centers for 

Environmental Prediction (NCEP). A análise da precipitação global do CPC é um conjunto 

de produtos de precipitação, combinando todas as fontes de informação disponíveis de 

medidas em estações de superfície. Esses dados em ponto de grade possuem uma 

resolução espacial de 0,5 x 0,5 graus de latitude e longitude, respectivamente, para todo o 

globo. São dados diários e estão disponíveis de 1979 até o presente.  

Após a coleta, organização e tabulação, os dados receberam a análise estatística a 

respeito da variabilidade pluviométrica temporal, espacial e análise dos aspectos rítmicos, 

de acordo com o explicitado a seguir. 

 

Variabilidade Pluviométrica Temporal 

A variabilidade climática é definida, de acordo com Christofoletti (1992), como a 

maneira pela qual os parâmetros climáticos variam no interior de um determinado período 

de registro, numa série temporal. Para este trabalho, foi considerada a distribuição dos 

dados de precipitação pluviométrica em classes quantílicas, cuja finalidade é permitir uma 

avaliação em termos objetivos das ocorrências de períodos excessivamente secos ou 

chuvosos na região. 

Os dados de precipitação passaram por análise estatística, visando distribuir em 

classes a variável em estudo, de modo a caracterizar os períodos de anomalias de acordo 

com a intensidade do evento. A precipitação pluviométrica do NDC foi classificada por 

meio da técnica dos quantis, com base na metodologia proposta por Pinkayan (1966) e 

Xavier (2007). Para tanto, utilizaram-se cinco classes correspondentes aos eventos: Muito 



59 
 

Seco, Seco, Habitual, Chuvoso e Muito Chuvoso, em escala anual, auxiliares na 

sistematização de dados e na obtenção dos valores normais ou habituais para a chuva, 

representadas pelos quantis Q(0,15), Q(0,35), Q(0,50), Q(0,65) e Q(0,85). 

A técnica dos quantis baseia-se na distribuição da frequência acumulada. Para que 

a chuva em um determinado local, acumulada em certo intervalo, com respeito a anos 

consecutivos, possa ser representada como uma variável aleatória contínua X. Por uma 

variável aleatória contínua significa dizer que o valor da chuva acumulada (mm) não 

poderá ser previsto com uma exatidão determinística, e sim com natureza probabilística. 

Ou seja, pode-se atribuir uma probabilidade para que a altura da chuva fique 

compreendida entre dois limites arbitrariamente escolhidos. 

Os intervalos percentuais de cada quantil representam as probabilidades ou 

frequências esperadas para cada um dos eventos que podem vir a ocorrer na sequência 

ou série temporal, supondo que são mantidas as características para a precipitação. 

Dessa forma foram determinados e classificados limites de intensidade para a chuva 

anual no Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE, relacionada às ordens quantílicas 

descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Classificação das categorias e probabilidades das ordens quantílica. 

Categorias Probabilidades 

Muito Seco (MS) Xi ≤ Q0,15 
Seco (S) Q0,15< Xi ≤ Q0,35 
Habitual (N) Q0,35<Xi< Q0,65 
Chuvoso (C) Q0,65 ≤ Xi< Q0,85 
Muito Chuvoso (MC) Xi ≥ Q0,85 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os valores de cada ordem quantílica citada foram aplicados por meio da seguinte 

fórmula: Q(P) = Yi + {[P - Pi] / [Pi+ 1 - Pi]}*[Yi + 1 - Yi]. Em que, Y = precipitação anual ano1 

(mm), i = número de ordem do ano, P = quantil teórico, Pi =  quantil empírico1, Pi+1 = 

quantil empírico2, Yi+1 = precipitação anual ano2 (mm). A partir daí, com a finalidade de 

avaliar a variabilidade pluviométrica e extrair um padrão do seu comportamento, 

consideraram-se os indicadores quantitativos dos índices pluviométricos anuais da região 

estudada e a sua distribuição em classes quantílicas, para a escolha dos anos-padrão 

representativos da pesquisa. 
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Análise Espacial da Precipitação 

Para analisar a distribuição espacial das chuvas foi empregada a técnica estatística 

espacial Interpolação através do Inverso Ponderado da Distância (Inverse Distance 

Weighting – IDW), que estima valores para pontos desconhecidos a partir da soma 

ponderada dos valores de N pontos conhecidos, tendo sido selecionado por não estimar 

dados maiores ou menores que os dados originais (Landim, 2000). O IDW é definido na 

equação seguinte: 

 

𝑍 =
∑

𝑧𝑖
𝛽

𝑛
𝑖=1 ℎ𝑖𝑗

∑
𝑖
𝛽

𝑛
𝑖=1 ℎ𝑖𝑗

 

 

Onde Z é o valor interpolado para o nó da grade, Zi é o valor do ponto amostrado 

vizinho ao nó, hij é a distância entre o nó da grade, β é o expoente de ponderação e n o 

número de pontos amostrados utilizados. 

Posteriormente foi realizada a análise dos aspectos rítmicos da precipitação da 

estação chuvosa, para os anos selecionados como padrão da pesquisa. 

 

Aspectos rítmicos da precipitação na estação chuvosa para os anos-padrão 

Na análise dos aspectos rítmicos, baseando-se na proposta de análise rítmica de 

Monteiro (1971), foram analisados os dados diários da precipitação da estação chuvosa 

de cada ano-padrão para elaboração de um gráfico de análise rítmica, visando ao 

entendimento da gênese pluvial. Em sequência, foi realizada a análise da circulação 

atmosférica regional por meio da interpretação de imagens de satélites disponibilizadas 

na internet, cartas sinóticas de superfície extraídas do sítio na internet do serviço 

meteorológico da Marinha do Brasil e a consulta ao Boletim Climanálise do Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC para identificação das condições 

atmosféricas e oceânicas. Na identificação de episódios intensos de chuva, considerou-se 

o maior acumulado de chuva no período de 24 horas da estação chuvosa em cada ano-

padrão. 
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Resultados 

 

Variabilidade Pluviométrica Temporal 

A análise dos dados da série histórica de precipitação tornou possível constatar 

uma acentuada variabilidade das chuvas anuais no período de 1982 a 2016, como 

apresentado na Tabela 04. 

Tabela 04 - Estatística descritiva da série histórica de chuva. 

Mínimo (mm) 168,8 
Máximo (mm) 1207,9 
Média (mm) 515,0 
Desvio Padrão (mm) 217,2 
Coeficiente de Variação 
(%) 

42,1 

Fonte: INMET e CPC 

 

Na Figura 26, pode-se verificar a intensa variação anual da chuva em relação à 

média pluviométrica. Os valores mensais de precipitação, no período de 1982 a 2016 

evidenciam a concentração das chuvas nos meses de janeiro a abril, com as primeiras 

chuvas iniciando em dezembro, e o período de estiagem compreendido entre os meses 

de maio a novembro (Figura 27). 

Figura 26 - Distribuição Pluviométrica Anual do NDC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 



62 
 

Figura 27 - Distribuição pluviométrica mensal do NDC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da análise da distribuição da precipitação em classes quantílicas 

verificaram-se os percentuais que são as probabilidades ou frequências esperadas para 

os eventos considerados “secos”, “habituais” e “chuvosos”. Para a região de Cabrobó/PE, 

os anos que apresentarem totais pluviométricos anuais inferiores a 400,85mm são 

considerados secos, de 400,85mm a 556,97mm são considerados habituais e os que 

apresentarem totais superiores a 556,97mm caracterizam os chuvosos (Tabela 05). As 

definições desses limiares são consideradas importantes para diversos setores da 

sociedade, especialmente para o setor agrícola, pois o conhecimento e a classificação da 

intensidade da chuva contribuem para o planejamento da região, especialmente durante o 

período de estiagem, mitigando os impactos associados às chuvas escassas, pois 

influenciam diretamente nas questões sociais, econômicas e ambientais. 

 

Tabela 05 - Classificação dos Percentuais dos Quantis. 

15% 35% 50% 65% 85% 

<-------- <--------> <------------> <--------> --------> 
Muito Seco Seco Habitual Chuvoso Muito Chuvoso 
291,23mm 
Q(0,15) 

400,85 
Q(0,35) 

496,74 
Q(0,50) 

556,97 
Q(0,65) 

733,78 
Q(0,85) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 06 apresenta a distribuição das chuvas pela classificação dos quantis, em 

que se percebe uma acentuada variabilidade interanual, com ciclos secos e outros 

chuvosos, no período de 1982 a 2016. Nos anos observados na década de 1980 foram 

registrados anos consecutivos secos (1982, 1983) e chuvosos (1988, 1989). Na década 
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de 1990, observaram-se quatro anos secos (1990, 1991, 1993, 1998) e dois anos 

consecutivos chuvosos (1996 e 1997). A década de 2000 apresentou apenas um ano 

seco (2001) e cinco anos chuvosos, sendo três consecutivos (2004, 2005, 2006). Ainda se 

tem o período chuvoso de 2008 a 2011; porém, nos últimos cinco anos (2012 – 2016) 

tem-se registrado um longo período de estiagem na região. 

 

Tabela 06 - Classificação das chuvas pelos quantis. 

Ano Classificação Ano Classificação 

1982 Muito Seco 2000 Habitual 
1983 Seco 2001 Seco 
1984 Habitual 2002 Habitual 
1985 Muito Chuvoso 2003 Habitual 
1986 Habitual 2004 Muito Chuvoso 
1987 Habitual 2005 Chuvoso 
1988 Chuvoso 2006 Muito Chuvoso 
1989 Muito Chuvoso 2007 Habitual 
1990 Seco 2008 Muito Chuvoso 
1991 Seco 2009 Muito Chuvoso 
1992 Habitual 2010 Chuvoso 
1993 Muito Seco 2011 Chuvoso 
1994 Habitual 2012 Muito Seco 
1995 Habitual 2013 Seco 
1996 Chuvoso 2014 Muito Seco 
1997 Chuvoso 2015 Seco 
1998 Muito Seco 2016 Seco 
1999 Habitual -  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a escolha dos três anos-padrão representativos da pesquisa (Tabela 07) 

consideraram-se as classes quantílicas e os indicadores quantitativos dos índices 

pluviométricos anuais buscando apontar o que mais se repetia e o que menos se repetia 

nos padrões de chuva. A escolha dos anos-padrão foi um passo importante para análise 

rítmica, considerando a série de dados de 35 anos – de 1982 a 2016, seria pouco prático 

trabalhar todos os anos na pesquisa. 

 

Tabela 07 -. Anos-padrão representativo da pesquisa. 

Classes Anos-padrão 

Muito Seco 1998 
Habitual 2007 

Muito Chuvoso 2009 

Fonte: Elaboração própria. 
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A média de precipitação pluviométrica, no ano-padrão considerado normal ou 

habitual (2007), apresentou um total de 496,7mm. Em 1998 (ano muito seco) choveu 

256,3mm, representando apenas 51,60% do habitual. O ano de 2009 (muito chuvoso) 

apresentou índice pluviométrico de 871,5mm, chovendo 175,46% do habitual. 

 

Distribuição Pluviométrica Espacial 

A distribuição espacial da precipitação pluviométrica para os anos-padrão foi 

realizada conforme localização dos pontos de coleta (Figura 28). 

 

Figura 28 - Localização dos postos de coleta da precipitação (mm) no NDC. 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados fornecidos pelo INMET e CPC. 

 

A distribuição média da precipitação é apresentada na interpolação da Figura 29. 

Destaca-se a área centro-sul correspondente à depressão do Rio São Francisco que 

apresenta menores índices pluviométricos, variando entre 460mm e 560 mm, enquanto 

que a área a nordeste, com altitude mais elevada em função do relevo planáltico, e 
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orientação orográfica a barlavento, confere uma maior precipitação, com índice superior a 

560mm ao longo dos anos.  

O ano-padrão habitual (2007) apresenta distribuição espacial com maiores índices 

na área nordeste semelhante à distribuição pluviométrica média, como pode ser 

observado na Figura 30. O ano-padrão seco (1998) apresenta uma distribuição 

pluviométrica com índices variando entre 160mm e 360mm, com uma maior concentração 

a noroeste (Figura 31). O ano-padrão chuvoso (2009) apresenta índices pluviométricos 

variando entre 660mm e 1160mm, com elevada concentração a nordeste (Figura 32). 

 

Figura 29 - Distribuição espacial da chuva média anual. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 30 - Distribuição espacial da chuva para o ano-padrão habitual (2007). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 31 - Distribuição espacial da chuva para o ano-padrão seco (1998). 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 32 - Distribuição espacial da chuva para o ano-padrão chuvoso (2009). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Aspectos rítmicos da precipitação na estação chuvosa para os anos-padrão 

Na caracterização da estação chuvosa, os índices pluviométricos apresentaram-se 

mais expressivos no verão e outono (Tabela 08). Portanto, a estação chuvosa para a 

região foi definida no período de janeiro a abril. 

 

Tabela 08 - Distribuição Pluviométrica Sazonal (%) 

 Média Ano Seco 
(1998) 

Ano Habitual 
(2007) 

Ano Chuvoso 
(2009) 

Verão 56% 63% 66% 46% 
Outono 24% 0% 25% 43% 
Inverno 4% 10% 3% 3% 
Primavera 16% 27% 6% 8% 

Fonte: INMET, CPC. 

 

Após a análise estatística (quantitativa) dos dados, fez-se necessária a análise 

dinâmica (qualitativa), objetivando buscar a gênese dos fatos, ou seja, compreender os 

diferentes tipos de tempos que atuam na região, importante aos propósitos geográficos. 

Adaptada da análise do ritmo climático de Monteiro, uma vez que o autor utiliza massas 
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de ar, com o predomínio da Massa Equatorial Atlântica (mEa) durante o período chuvoso 

para a região, enquanto aqui utilizaram-se sistemas atmosféricos. Nessa perspectiva, a 

análise da dinâmica atmosférica regional e oceânica torna-se imprescindível na 

explicação do ritmo pluviométrico local. 

 

- 1998 (Ano Muito Seco) 

 

No período chuvoso as precipitações ocorreram de maneira concentrada no mês 

de janeiro em praticamente toda a Região Nordeste. O posicionamento médio da ZCIT, 

principal sistema que favorece as chuvas na região, apresentou-se entre as latitudes de 

6ºN e 3ºS, chegando a atingir a faixa norte do Nordeste brasileiro. De acordo com o 

Boletim Climanálise do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC, o 

fenômeno El Niño continuou intenso, desde 1997, porém as anomalias de TSM no 

Pacífico Equatorial Oriental começaram a diminuir. No oceano Atlântico Tropical, a 

temperatura das águas em superfície, junto a toda costa brasileira, permaneceu próxima à 

média ou com anomalias positivas. 

Em 1998 choveu 182,6mm distribuídos em 21 dias com chuva no NDC na estação 

chuvosa, aproximadamente 53% da média climatológica para o período. O maior total 

acumulado em 24 horas foi registrado no mês de fevereiro. Um Sistema Frontal – SF 

permaneceu semiestacionário entre os dias 13 e 17. Durante esse período organizou-se 

forte convecção, desde a Região Norte, estendendo-se para a Região Centro-Oeste até o 

litoral do Rio de Janeiro, configurando uma situação de Zona de Convergência do 

Atlântico Sul, com um canal de umidade da Massa Equatorial Continental – mEc em 

direção ao Atlântico (Figuras 33 a e b). 
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Figuras 33 A e 33 B – A) Carta de superfície 17.02.1998, às 12z. B) Imagem GOES-8, 17.02.1998, 

às 12z. 

 
33 A - Fonte: Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-cartas-
sinoticas/cartas-sinoticas> Acesso em 2017; 33 B - Fonte: Disponível em: 
<http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic?i=br> Acesso em: 2017. 

 

No dia 18 de fevereiro foi registrado o total acumulado em 24 horas de 46,2mm, a 

temperatura máxima apresentou 29,3ºC, a temperatura mínima 21,8ºC, a temperatura 

média 24,5ºC, a umidade relativa do ar 90%, pressão atmosférica 974,3mb e direção do 

vento Sul, conforme gráfico de análise rítmica (Figura 34). 
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SF 
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Figura 34 - Gráfico de análise rítmica para o mês de fevereiro de 1998. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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- 2007 (Ano Habitual) 

 

No período chuvoso a Região Nordeste apresentou chuvas acima da média 

histórica apenas no mês de fevereiro. De acordo com o Boletim Climanálise, as ATSM 

evidenciaram o surgimento de áreas com águas superficiais mais frias sobre o Pacífico 

Equatorial Central, consistente com o enfraquecimento do fenômeno El Niño. Sobre o 

Oceano Atlântico Tropical destacou-se o posicionamento da ZCIT ao sul de sua 

climatologia. Esse deslocamento para sul foi favorecido pelo posicionamento preferencial 

dos centros dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) ao sul. 

Em 2007 choveu 364,6mm distribuídos em 30 dias com chuva no NDC na estação 

chuvosa, aproximadamente 106% da média climatológica para o período. O maior total 

acumulado em 24 horas foi de 55,8mm registrado no dia 18 de fevereiro. Na carta de 

superfície e na imagem do satélite GOES (Figuras 35a e 35b), observa-se bastante 

umidade sobre a região Nordeste do Brasil oriunda da atuação de um Vórtice Ciclônico de 

Altos Níveis (VCAN) e da aproximação da ZCIT à latitude 0º no oceano Atlântico Tropical, 

porém influenciando a formação de nebulosidade abaixo da linha do Equador. Já o centro 

do VCAN não é possível de identificar na Figura 12b, porém a formação da nebulosidade 

na vanguarda sim, que é caracterizada por precipitações convectivas. No gráfico de 

análise rítmica (Figura 36), observam-se temperatura máxima de 25,4ºC, temperatura 

mínima de 21,8ºC, e temperatura média de 22,5ºC, a umidade relativa do ar 96%, pressão 

atmosférica 973,8mb e direção do vento Norte. 
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Figuras 35 A e 35 B – A) Carta de superfície, 18.02.2007, às 12z; B) Imagem do GOES-12, 

18.02.2007, às 11:30z (destacada a área de influência da ZCIT na formação de nebulosidade). 

 
35 A - Fonte: Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-cartas-
sinoticas/cartas-sinoticas> Acesso em 2017; 35 B - Fonte: Disponível em: 
<http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic?i=br> Acesso em: 2017. 
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Figura 36 - Gráfico de análise rítmica para o mês de fevereiro de 2007. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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- 2009 (Ano Muito Chuvoso) 

  

 A Região Nordeste apresentou chuvas acima da média histórica durante todo o seu 

período chuvoso, com o mês de abril marcado pelo excesso de chuvas. Conforme o 

Boletim Climanálise, as anomalias negativas de TSM evidenciaram a atuação do 

fenômeno La Niña no Pacífico Equatorial. No Oceano Atlântico destacou-se a 

configuração de um gradiente negativo no campo de anomalia de TSM pelo terceiro mês 

consecutivo, o que favoreceu a atuação da Zona de Convergência Intertropical próxima à 

costa nordeste do Brasil. 

Em 2009 choveu 672mm distribuídas em 33 dias com chuva no NDC na estação 

chuvosa, aproximadamente 196% da média climatológica para o período. O maior total 

acumulado em 24 horas de 164mm registrado no dia 14 de abril, considerado evento 

intenso de chuva. Na carta de superfície (Figura 37a) e na imagem do satélite GOES 

(Figura 37b), de 14.04.2009 observa-se a ZCIT sobre o oceano Atlântico atuando entre a 

faixa litorânea do Nordeste brasileiro. Nesse dia a temperatura máxima apresentou 

29,2ºC, a temperatura mínima 21,4ºC, a temperatura média 24,1ºC, a umidade relativa do 

ar 90%, pressão atmosférica 977,9mb às 12z e direção do vento Sudeste às 12z, 

conforme gráfico de análise rítmica (Figura 38). 
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Figuras 37 A e 37 B - Aproximação da ZCIT à latitude 0°. A) Carta de superfície, 14.04.2009, às 

12z; B) Imagem do GOES-10, 14.04.2009, às 12z. 

 
35 A - Fonte: Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-cartas-
sinoticas/cartas-sinoticas> Acesso em 2017; 35 B - Fonte: Disponível em: 
<http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic?i=br> Acesso em: 2017. 
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Figura 38 - Gráfico de análise rítmica para o mês de abril de 2009. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Conclusões 

 

A análise da variabilidade temporal da precipitação pluviométrica para a 

região de Cabrobó/PE constatou uma acentuada variabilidade interanual, com anos 

muito secos e anos muito chuvosos, no período de 1982 a 2016. De acordo com a 

classificação da técnica dos quantis, doze dos trinta e cinco anos analisados foram 

considerados secos na região, enquanto que doze anos foram considerados 

chuvosos e onze considerados habituais. Destaca-se a década de 2000, quando as 

precipitações se apresentaram em torno e acima dos valores normais ou habituais, 

enquanto que na última década vivencia-se um período seco prolongado por cinco 

anos.  

Os índices mensais médios da precipitação evidenciaram a concentração das 

chuvas nos meses de janeiro a abril, caracterizando sua estação chuvosa nesse 

período. Na distribuição espacial, as áreas centro-sul, recebem um menor 

quantitativo de chuva ao longo dos anos, enquanto que as áreas a nordeste 

apresentaram uma maior precipitação, podendo ser explicado pela diferença de 

altitude e orientação do relevo das áreas representadas. 

Na análise das condições atmosféricas regionais, considerando o período 

chuvoso de janeiro a abril de cada ano-padrão, verificou-se a distribuição irregular 

das chuvas na região Nordeste. Constatou-se o favorecimento ou inibição das 

chuvas de acordo com o posicionamento da ZCIT, principal sistema que favorece as 

chuvas na região, posicionamento dos VCANs, além da influência das condições de 

anomalias de Temperaturas da Superfície do Mar no oceano Pacífico Tropical e do 

oceano Atlântico Tropical Norte e Sul. 
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4.2 ARTIGO 2 – ANOMALIAS DE TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR E A 

VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA NO NÚCLEO DE DESERTIFICAÇÃO DE 

CABROBÓ/PE 

 

Introdução 

 

A climatologia do Nordeste brasileiro (NEB) é marcada pela acentuada 

variabilidade na precipitação pluviométrica e diversos estudos indicam a existência 

de influências das Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (ATSM) nos 

oceanos Pacífico e Atlântico Tropicais sobre o clima da região. Nesse sentido, a 

ocorrência do fenômeno ENOS, no oceano Pacífico Tropical, é um dos padrões de 

teleconexão termodinâmicos (interação oceano-atmosfera) mais importantes, em 

escala global, por ser considerado como uma das causas da variabilidade climática 

em diversas regiões do planeta (MOLION; BERNARDO, 2002; MOLION, 2005; 

ARAÚJO et al., 2013; TEIXEIRA; MARTIN-VIDE, 2013; RUSSELL; 

GNANADESIKAN, 2014). 

Considera-se que mudanças na atmosfera próxima à superfície do oceano 

Pacífico Tropical, com o enfraquecimento dos ventos alísios (que sopram de leste 

para oeste) na região equatorial, juntamente com o aquecimento do oceano, 

provocam mudanças da circulação da atmosfera nos níveis baixos e altos, o que 

determina mudanças nos padrões de transporte de umidade e, portanto, variações 

na distribuição das chuvas em regiões tropicais e de latitudes médias e altas 

(ANDREOLI; KAYANO, 2005; CHECHI; SANCHES, 2013). 

Segundo Nóbrega e Santiago (2014), a variação da pressão atmosférica 

tropical, de acordo com a mudança de fase do fenômeno ENOS, considerada como 

Oscilação Sul, atua como uma resposta aérea ao fenômeno, associada com a 

mudança na circulação geral da Atmosfera. Quando há a configuração do ENOS em 

sua fase positiva, a pressão atmosférica tende a valores mais baixos no Pacífico e 

valores mais altos em outras áreas da região tropical, o que influencia na ocorrência 

e distribuição da precipitação. Por outro lado, as anomalias negativas de TSM no 

Atlântico equatorial reforçam o evento La Niña no Pacífico tropical através de uma 

anômala circulação de Walker. 
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Ferreira e Melo (2005) explicam que pode ser observada uma redução das 

chuvas no Nordeste setentrional durante a ocorrência do fenômeno ENOS, em sua 

fase positiva (El Niño), ou seja, presença de águas superficiais aquecidas na região 

centro-leste do Pacífico equatorial, quando em associação com o Gradiente1 positivo 

do Atlântico. Por outro lado, esses autores também enfatizam que em sua fase 

negativa (La Niña), a qual corresponde ao resfriamento das águas do oceano 

Pacífico, associado ao Gradiente negativo do Atlântico, é normalmente responsável 

por anos chuvosos na região. 

Nóbrega e Santiago (2014) evidenciaram a influência das ATSM do oceano 

Pacífico Tropical e do oceano Atlântico Tropical Norte e Sul nos níveis 

pluviométricos do NEB. Destacam ainda que a diferença da Temperatura da 

Superfície do Atlântico Tropical Norte e Sul provoca movimentos descendentes ou 

ascendentes do ar que interferem na precipitação da região. Essa variabilidade 

termodinâmica influencia a posição latitudinal da Zona de Convergência Intertropical 

– ZCIT, e por esta razão, é determinante na qualidade do seu período chuvoso. 

Embora a ocorrência da variabilidade da precipitação pluviométrica no 

Nordeste do Brasil seja associada a mecanismos de escala global como o fenômeno 

ENOS no oceano Pacífico Tropical (FERREIRA; MELO, 2005; CARVALHO et al., 

2013), segundo Reboita e Santos (2014), nem sempre na ocorrência de El Niño há 

déficit de precipitação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, pois a influência das 

ATSM do Atlântico Tropical se acopla ao efeito das ATSM do Pacífico Tropical, 

interferindo nas variações  de precipitação sobre essas regiões. 

Entretanto, há séculos, a variabilidade pluviométrica, especialmente nos 

episódios de longos períodos de estiagens, vem prejudicando a economia e a vida 

da população na porção semiárida do NEB. Nesse contexto, os efeitos das grandes 

secas vêm sendo sentidos de maneira mais intensa nas áreas que apresentam as 

atividades agropecuárias, quando consorciadas às frágeis condições ambientais 

resultantes de manejos predatórios de uso da terra, como base de sua economia. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho possui como objetivo correlacionar as 

Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar no oceano Pacífico Tropical e do 

oceano Atlântico Tropical com a variabilidade pluviométrica no Núcleo de 

                                            
1
Gradiente do Atlântico: diferença entre a Anomalia da Temperatura da Superfície do Mar – ATSM na 

Bacia do oceano Atlântico Norte e oceano Atlântico Sul. 
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Desertificação de Cabrobó (NDC) no Sertão do estado de Pernambuco, no período 

de 1982 a 2016. 

 

Material e métodos 

 

Para realização da referida pesquisa, foram utilizados dados da precipitação 

pluviométrica coletados em superfície, do período de 35 anos (1982 a 2016), da 

estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e dados 

fornecidos pelo Climate Prediction Center – CPC, centro pertencente ao National 

Centers for Environmental Prediction – NCEP (Figura 39).  

Figura 39 - Localização dos postos de coleta da precipitação (mm) no NDC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise da precipitação global do CPC é um conjunto de produtos de 

precipitação, combinando todas as fontes de informação disponíveis de medidas em 

estações de superfície, disponível no endereço eletrônico em 

<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/realtime/GIS/retro.shtml>. Os dados 

de ATSM dos oceanos Pacífico e Atlântico Norte e Sul são provenientes do CPC, 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/realtime/GIS/retro.shtml
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disponibilizados em <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices>, e 

<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices>, respectivamente.  

A primeira etapa do estudo consistiu em calcular o Índice de Anomalia de 

Chuva (IAC) para o período chuvoso da região (janeiro-abril). Com o IAC é possível 

identificar a variabilidade das chuvas em relação à condição normal de precipitação 

da região estudada, de acordo com Silva (2011), e tem sido utilizado para se avaliar 

o comportamento das precipitações em relação à influência do fenômeno ENOS e 

outras oscilações (CHECHI; SANCHES, 2013).  

Nessa perspectiva, o IAC foi realizado por meio das equações 1, para 

anomalias positivas que são valores acima da média e 2, para anomalias negativas 

que são valores abaixo da média, com base na metodologia proposta por Rooy 

(1965), adaptada por Freitas (2004 e 2005). 

 

IAC = 3 × [
(𝑁− �̅�)

(�̅�− �̅�)
] equação 1,        IAC =  −3 × [

(𝑁− �̅�)

(�̅�− �̅�)
] equação 2, 

 

Em que, 𝑁 = precipitação anual (mm), �̅� = precipitação média anual da série (mm), 

�̅� = média das 10 maiores precipitações anuais da série (mm), e �̅� = média das 10 

menores precipitações anuais da série (mm). 

A partir do cálculo do Índice de Anomalia de Chuva foi estabelecida uma 

classificação para anos úmidos e anos secos utilizada por Araújo et al. (2009), 

conforme a Tabela 09. 

 

Tabela 09 - Classes de intensidade do Índice de Anomalia de Chuva (IAC) 

 
 

IAC 

Faixa do IAC Classe de Intensidade 

De 4 acima Extremamente úmido 

2 a 4 Muito Úmido 

0 a 2 Úmido 

0 a -2 Seco 

-2 a -4 Muito Seco 

De -4 abaixo Extremamente Seco 
Fonte: Elaboração própria. 

Em sequência, foi criado o índice PA (Pacífico-Atlântico) com as ATSM. Tal 

índice foi calculado levando em consideração a interação oceânica por meio dos 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices
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padrões de teleconexões, importante em escala global, por ser considerada uma das 

causas da variabilidade climática nas diferentes regiões do planeta. Para o cálculo 

do índice PA utilizou-se dados mensais de ATSM dos oceanos Pacífico e Atlântico, 

no período de dezembro a março, considerando o atraso ou defasagem de um mês 

de sua atuação para influência nos índices pluviométricos, com base em Moura et al. 

(2009) que usaram o método da defasagem para correlacionar a precipitação do 

período chuvoso do setor leste do NEB com ATSM’s dos oceanos Atlântico e 

Pacífico e em Silva et al. (2011) que estudaram a auto-correlação da precipitação na 

estação chuvosa (março a julho) da região nordeste do Estado de Pernambuco, com 

anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) nos oceanos Atlântico e 

Pacífico, utilizando-se do mesmo método.  

Para se chegar ao índice PA foi calculado o Gradiente do Atlântico (GRADT), 

por meio da seguinte fórmula: 

GRADT = ATN-ATS 

Em que, ATN = Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar do oceano 

Atlântico Norte (5°N-20°N, 30°E-60°W), e ATS = Anomalia de Temperatura da 

Superfície do Mar do oceano Atlântico Sul (0°-20°S, 30°W-10ºE). 

 Para o oceano Pacífico utilizou-se os dados de Anomalias de Temperatura da 

Superfície do Mar das regiões NINO1+2 (0-10°S, 90°W-80°W), NINO3 (5°N-5°S, 

150°W-90°W), NINO4 (5°N-5°S, 160°E-150°W) e NINO3.4 (5°N- 5°S, 170°W-

120°W), e calculou-se a Média_ENOS, por meio da média aritmética das ATSM das 

regiões do NINO. As áreas de anomalias de TSM para os oceanos Atlântico Norte e 

Sul, e oceano Pacífico estão disponíveis em 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/. 

A partir daí calculou-se os índices PA com objetivo de relacionar as ATSM 

sobre os oceanos Pacífico e Atlântico em um único índice. Nesse sentido, 

considerou-se a possibilidade de uma relação construtiva entre as anomalias de 

TSM nos oceanos Atlântico e Pacífico, favorável à ocorrência de chuvas acima da 

média, ou destrutiva, favorável à ocorrência de chuvas abaixo da média, como 

representado abaixo: 

1) Relação construtiva teórica ideal para ocorrência de chuvas acima da média 

Condição 1: ATSM negativa sobre o Pacífico tropical (La Niña) 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
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Condição 2: índice GRADT negativo, indicando ASTM superior no Atlântico 

tropical sul. 

2) Relação destrutiva teórica ideal para a ocorrência de chuvas abaixo da média 

Condição 1: ATSM positiva sobre o Pacífico tropical (El Niño) 

Condição 2: índice GRADT positivo, indicando ATSM superior no Atlântico 

tropical norte. 

O índice PA consiste na soma da média de ATSM das regiões do El Niño com 

o índice GRADT, referente às ATSM no Atlântico. Então, diante das relações 

teóricas estabelecidas anteriormente, resultados negativos indicam uma tendência 

favorável à ocorrência de chuvas acima da média, enquanto resultados positivos 

indicam uma tendência favorável à ocorrência de chuvas abaixo da média. Desse 

modo, somaram-se os valores de anomalias de TSM (positivo ou negativo) do 

oceano Pacífico com o oceano Atlântico, da seguinte forma: 

 PA_Média = média das ATSM do oceano Pacífico + Gradiente do Atlântico 

 PA_3 = ATSM na região do NINO3 + Gradiente do Atlântico 

 PA_4 = ATSM na região do NINO4 + Gradiente do Atlântico 

 PA_3.4 = ATSM na região do NINO3.4 + Gradiente do Atlântico 

Posteriormente, o índice PA do oceano Pacífico e do oceano Atlântico foi 

correlacionado ao IAC. Para tanto, foram desconsiderados os índices de 

Média_ENOS entre -0,5 e 0,5, e os índices do Gradiente do Atlântico entre -0,3 e 

0,3, por serem considerados anos neutros.  Para tanto, foi utilizado o coeficiente de 

correlação linear de Pearson que mede a intensidade com que se manifesta uma 

relação linear entre duas variáveis aleatórias x e y, sendo um número adimensional, 

que varia entre -1 e 1. Valores positivos indicam a tendência de uma variável 

aleatória aumentar quando a outra aumenta. Quando negativo, valores altos de uma 

variável estão associados a valores baixos da outra (RIBEIRO JÚNIOR, 2013). 

Em seguida, foi realizada a distribuição espacial das correlações. A técnica 

estatística espacial empregada foi a Interpolação através do Inverso Ponderado da 

Distância (Inverse Distance Weighting – IDW), que estima valores para pontos 

desconhecidos a partir da soma ponderada dos valores de N pontos conhecidos, 
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tendo sido selecionado por não estimar dados maiores ou menores que os dados 

originais (LANDIM, 2000). 

Por fim, foram gerados gráficos com linha de tendência linear para as áreas 

de anomalias de TSM do oceano Pacífico e do oceano Atlântico Norte e Sul, para o 

período equivalente ao período chuvoso da região. 

 

Resultados 

 

Com o cálculo do Índice de Anomalias de Chuva (IAC) para o período 

chuvoso de janeiro-abril, observou-se que a sua classificação variou de 

extremamente chuvoso a extremamente seco (Figura 40).  

 

Figura 40 - Índice de Anomalias de Chuva no NDC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por sua vez, classificados como extremamente úmidos (IAC > 4) e muito 

úmidos (2 < IAC < 4) estão os anos de 1985, 1989, 2004, 2008 e 2009. Nesses anos 

úmidos as anomalias da TSM nos oceanos Atlântico e Pacífico se apresentaram 

negativas. Com exceção do ano 2004 que se apresentaram positivas, porém não foi 

constatada a atuação do fenômeno El Niño no período chuvoso da região. Já os 

anos classificados como extremamente seco (IAC < -4) e muito seco (-4 ˂ IAC ˂ -2) 

estão os anos de 1982, 1990, 1993, 1998, 2001, 2013, 2014 e 2015. Para os anos 

secos observa-se uma maior participação das ATSM positivas no Atlântico e no 

Pacífico (Tabelas 10 e 11). 
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Tabela 10 - Anomalias de TSM (dez-mar) para os anos mais chuvosos no NDC 

 ATSM (Grad. Atlântico) ATSM (Pacífico) 

1985 -0,70 -0,97 
1989 -0,78 -1,23 
2004 0,34 0,16 
2008 -0,28 -1,17 
2009 -0,17 -0,57 

Fonte: Dados de Anomalias da Temperatura da Superfície do Mar, disponível em: 
<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices> para o oceano Pacífico, e 
<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices> para o oceano Atlântico. 

 

Tabela 11 - Anomalias de TSM (dez-mar) para os anos mais secos no NDC 

 ATSM (Grad. Atlântico) ATSM (Pacífico) 

1982 0,22 -0,13 
1990 0,14 -0,05 
1993 0,17 0,21 
1998 -0,20 2,28 
2001 -0,20 -0,49 
2013 0,47 -0,25 
2014 -0,13 -0,22 
2015 0,09 0,44 

Fonte: Dados de Anomalias da Temperatura da Superfície do Mar, disponível em: 
<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices> para o oceano Pacífico, e 
<http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices> para o oceano Atlântico. 

 

Para melhor compreensão da relação das ATSM com o Índice de Anomalia 

de Chuva, no período chuvoso, foram calculadas as correlações nos dados da série, 

por meio do índice PA. Foram encontradas correlações entre o índice PA_Média x 

IAC com coeficiente de -0,89 (Figura 41), entre o PA_3 x IAC com coeficiente de -

0,91 (Figura 42), o PA_4 x IAC com coeficiente -0,83 (Figura 43), e entre o PA_3.4 x 

IAC (Figura 44) com coeficiente de -0,88, todos significantes a 95% de confiança. 

Considerando que, o coeficiente de correlação linear de Pearson mede a 

intensidade com que se manifesta uma relação linear entre duas variáveis aleatórias 

x e y, sendo um número adimensional, que varia entre -1 e 1, os resultados 

apresentaram uma forte relação negativa entre o índice PA e o IAC. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.atl.indices
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Figura 41 - Correlação PA_Média x IAC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 42 - Correlação PA_3 x IAC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 43 - Correlação PA_4 x IAC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Figura 44 - Correlação PA_3.4 x IAC. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Diante das análises realizadas para as ATSM do Gradiente do Atlântico 

(Figura 45) e do NINO4 (Figura 46) ao longo dos anos estudados, no período de 

dezembro-março, constatou-se que há uma tendência positiva na série, ou seja, os 

valores da ATSM estão aumentando ao longo do tempo. Por outro lado, os dados 

referentes as ATSM do Pacífico região do NINO3 (Figura 47), e NINO3.4 (Figura 48) 

apontam que há uma tendência negativa na série, ou seja, os valores da ATSM 

estão diminuindo ao longo do tempo. 

 

Figura 45 - Tendência linear das anomalias da TSM do Gradiente do Atlântico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 46 - Tendência linear das anomalias da TSM do NINO3. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Figura 47 - Tendência linear das anomalias da TSM do NINO4. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 48 - Tendência linear das anomalias da TSM do NINO3.4. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Esse resultado do oceano Pacífico (NINO3 e NINO3.4), do ponto de vista 

meteorológico, pode ser considerado otimista, pois se deduz que poderá haver 

aumento do índice de precipitação para o período chuvoso no NCD, considerando a 

correlação negativa com o IAC. Porém, isso não quer dizer que arritmias climáticas 

não poderão ocorrer, e sim uma evidência que os índices positivos de ATSM nessas 

áreas do Pacífico podem ocorrer com menor intensidade, no período chuvoso. Vale 

lembrar também a interação oceânica com o Atlântico Tropical, em que apresenta 

tendência positiva na série de ATSM no Gradiente do Atlântico; além dos sistemas 

atmosféricos regionais que atuam favorecendo ou inibindo os índices pluviométricos 

na região. 

 

Conclusões 

 

Com os resultados obtidos constatou-se uma relação significativa entre as 

ATSM nos oceanos Pacífico, Atlântico Norte e Sul com o IAC no Núcleo de 
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Desertificação de Cabrobó/PE. Os coeficientes de correlação se apresentaram 

negativos, significando que os valores de uma variável estão associados a valores 

inversamente proporcionais da outra variável, ou seja, se os índices positivos de 

ATSM do oceano Pacífico e no Gradiente do Atlântico se elevam, as precipitações 

tendem a diminuir sobre a área de estudo. 

Verificou-se que as anomalias da TSM no oceano Pacífico podem atuar de 

maneira favorável ou desfavorável na intensidade do período chuvoso em 

associação às ATSM do oceano Atlântico Norte e Sul, aos padrões de teleconexões 

e a mudança na circulação geral da atmosfera. Foi possível observar uma tendência 

positiva para as ATSM no Gradiente do Atlântico e na região do NINO4, no período 

de dezembro-março, enquanto que se observou uma tendência negativa para as 

ATSM na região do NINO3 e NINO3.4. 

Contudo, obtiveram-se relevantes informações sobre o regime pluviométrico da área 

em estudo, enfatizando-se a influência dos sistemas oceânicos e atmosféricos na 

sua distribuição temporal e espacial, gerando informações importantes à previsão 

climática e ao planejamento das atividades antrópicas. 
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4.3 ARTIGO 3 – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS COMO SUBSÍDIO AO 

PLANEJAMENTO DO CULTIVO DO ARROZ EM CASCA EM CABROBÓ/PE 

 

Introdução 

 

A importância dos estudos em climatologia, especificamente sobre a relação 

entre o clima e a agricultura são importante para o desenvolvimento de sua 

produtividade nas mais diversas regiões do planeta. Segundo Silva et al. (2008), os 

elementos do clima, principalmente a precipitação pluviométrica em regiões 

tropicais, se apresentam como importantes insumos para a produtividade agrícola, 

além da importância de outros aspectos, como os sociais, políticos e econômicos. 

Porém, com o desenvolvimento da tecnologia o setor agrícola busca cada vez mais 

a adaptação de variadas culturas ao clima de determinadas regiões, além de outros 

fatores como uso de adubos e insumos, visando o aumento da produtividade 

(ALVES et al., 2012). 

Nos dias atuais, o Brasil ainda apresenta considerável inserção no mercado 

internacional ligada às atividades agrícolas, embora apresente uma forte 

dependência do desencadeamento das condições climáticas, consideradas como 

um dos principais condicionantes responsáveis pelas oscilações na produção 

interanual das culturas (ELY et al., 2003). O Nordeste do Brasil (NEB) é uma região 

que sofre com irregularidades pluviométricas apresentando eventos extremos, como 

secas severas ou chuvas excessivas, tendo sido relacionados aos padrões 

anômalos de grande escala da circulação geral da atmosfera (NÓBREGA; 

SANTIAGO, 2014). 

De acordo com Ely et al. (2003), diversos estudos dedicam-se a análise da 

variabilidade climática enfatizando-a como a responsável pelas oscilações na 

produção agrícola no Brasil. Porém, enfatiza que não somente as condições 

climáticas interferem na produção de determinadas culturas, mas também as 

inovações biotecnológicas, as decisões político-econômicas, entre outros fatores, 

que contribuem para o resultado da produtividade agrícola. Silva et al. (2008) 

destaca que a atividade agrícola é um dos segmentos mais importantes da cadeia 

produtiva e que se apresenta condicionada pelas condições naturais, principalmente 

o clima e o solo. 
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Heinemann et al. (2009) considera o clima como um dos principais fatores 

responsáveis pelas oscilações e frustrações das safras agrícolas no Brasil. Na 

agrometeorologia, a fenologia das plantas é importante em estudos e aplicações que 

envolvam as interações clima-planta, tais como zoneamentos agroclimáticos, 

calendário de semeadura a plantio, modelagem de cultivos, monitoramento de 

safras, avaliação de riscos climáticos, dentre outras. Destaca ainda que, um dos 

ecossistemas para a cultura do arroz são as várzeas, em que a cultura é irrigada por 

inundação. O arroz pertence à família das Poaceae, gênero Oryza. Embora seja 

uma planta de dias curtos, o arroz se adapta a diversas condições climáticas. O seu 

ciclo de vida pode ser dividido em três fases distintas: vegetativa, reprodutiva e 

maturação dos grãos.  

A quantidade de água necessária para o cultivo do arroz irrigado, por 

inundação, é considerada elevada quando comparada com outras culturas de grãos. 

A temperatura do ar é considerada um dos elementos climáticos importantes para o 

crescimento, o desenvolvimento e a produtividades da cultura, pois cada fase 

fenológica possui sua temperatura crítica ótima, mínima e máxima. Baixos valores 

de umidade relativa podem estar relacionados com altas temperaturas, situação que 

pode causar aumento na esterilidade das espiguetas, principalmente quando 

ocorrem na floração. A ocorrência de chuvas intensas, principalmente em curto 

espaço de tempo e ou associadas a ventanias podem ocasionar o acamamento, a 

degrana das panículas, e a perda do ponto de colheita. Chuvas excessivas também 

prejudicam as práticas de manejo. Por outro lado, as estiagens e, 

consequentemente, o déficit hídrico é considerado um fator limitante a produção 

(HEINEMANN et al., 2009). 

No caso do Nordeste brasileiro, principalmente as estiagens prolongadas têm 

grande responsabilidade na variabilidade da produção agrícola. Wanderley et al. 

(2012), em estudo realizado em ambiente de clima semiárido acentuado do NEB, 

afirmam que as variações do clima afetam os produtores rurais, principalmente os 

agricultores sazonais, expondo a fragilidade da população local aos eventos 

extremos de precipitação. De acordo com Soares (2012), o arroz em casca tem 

destaque na agricultura praticada em Cabrobó/PE, utilizando-se de técnicas de 

irrigação por inundação a partir do rio São Francisco, com um grande volume de 

água, o que se torna um problema, pois essa irrigação não é acompanhada de uma 



94 
 

estrutura de manejo e drenagem adequada, ocasionando o processo de salinização 

em extensas áreas, a partir da rápida evaporação favorecida pelo clima semiárido 

quente e seco, potencializando o acúmulo de sais no solo que apresenta 

naturalmente elevado teor de sódio, consequentemente, perdas ambientais e de 

produtividade. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho analisou a relação entre as condições 

climáticas e a produção do arroz em casca em Cabrobó/PE, no período de 1982 a 

2015, considerando a técnica de irrigação por inundação aplicada na área de 

maneira precária, associada à escassez e a distribuição irregular da precipitação 

pluviométrica, bem como as elevadas temperaturas, as altas taxas de 

evapotranspiração e, consequentemente, o acentuado índice de aridez que ainda 

são responsáveis por condicionar e/ou limitar parcela significativa da produtividade 

econômica nas regiões onde predominam atividades agropecuárias desenvolvidas 

com baixo aparato tecnológico, em especial em ambientes de clima semiárido. 

 

Materiais e métodos 

 

O município de Cabrobó localiza-se em um Núcleo de Desertificação no 

estado de Pernambuco, na mesorregião do São Francisco Pernambucano (IBGE, 

2017). Insere-se em ambiente de clima semiárido, típico do interior nordestino, das 

áreas sertanejas. Quente e seco, com temperaturas que variam pouco durante o 

ano, apresentando médias térmicas entre 26 °C e 28 °C. As chuvas são irregulares e 

mal distribuídas, com pluviosidade média de aproximadamente 500 mm, havendo 

uma concentração no verão e início do outono. 

 

Condições climáticas e a produção do arroz em casca 

Para realização do estudo proposto, foram utilizados dados dos elementos 

climáticos coletados em superfície, da estação meteorológica do Instituto Nacional 

de Meteorologia – INMET. Dados de temperaturas do ar foram obtidos por meio do 

software Estima_T do banco de dados do Departamento de Ciências Atmosféricas 

da Universidade Federal de Campina Grande. Os dados da produção do arroz em 
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casca foram obtidos por meio do banco de dados do IBGE. Após a coleta e 

tabulação dos dados foi realizada a estatística descritiva. 

Em sequência, foi calculado o Índice de Anomalia de Chuva (IAC). Com o IAC 

é possível identificar a variabilidade das chuvas em relação à condição normal de 

precipitação da região estudada, de acordo com Silva (2011). O IAC foi calculado 

para o período chuvoso da região (janeiro-abril). Nessa perspectiva, o IAC foi 

realizado por meio das equações 1, para anomalias positivas que são valores acima 

da média e 2, para anomalias negativas que são valores abaixo da média, com base 

na metodologia proposta por Rooy (1965), adaptada por Freitas (2004 e 2005). 

 

IAC = 3 × [
(𝑁− �̅�)

(�̅�− �̅�)
] equação 1,        IAC =  −3 × [

(𝑁− �̅�)

(�̅�− �̅�)
] equação 2, 

 

Em que, 𝑁 = precipitação anual (mm), �̅� = precipitação média anual da série (mm), 

�̅� = média das 10 maiores precipitações anuais da série (mm), e �̅� = média das 10 

menores precipitações anuais da série (mm). 

De acordo com Araújo et al. (2009), o IAC permite classificar o volume de 

precipitação tanto dos anos secos com dos úmidos da seguinte maneira: >4 – 

extremamente úmido, 2 a 4 – muito úmido, 0 a 2 – úmido, -0 a -2 – seco, -2 a -4 – 

muito seco, < -4 – extremadamente seco. 

Com vistas à aplicação na avaliação do potencial agroclimático, foi calculado 

o balanço hídrico climatológico (BHC), uma vez que os índices deduzidos do seu 

cálculo permitem avaliar a realidade climática das regiões estudadas, tais como 

índices hídricos e de aridez, refletindo a relação entre a precipitação e a 

evapotranspiração potencial. Para tanto, adotou-se o método proposto por 

Thornthwaite e Mather (1955). O balanço hídrico climatológico foi calculado 

considerando a Capacidade de Água Disponível (CAD) de 100mm, capaz de atender 

uma grande variedade de culturas e diversas aplicações hidrológicas. 

A partir do índice de aridez, foram estabelecidas classes climáticas, que 

variam de Árido com índice de 0,05 < 0,20, Semiárido com índice de 0,21 < 0,50, a 

Subúmido Seco com índice de 0,51 < 0,65, de acordo com MATALLO JUNIOR 

(2003). O índice de aridez pode ser calculado pela seguinte fórmula:  
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Ia = Pr/ETP 

 

em que, Ia – representa o índice de aridez, Pr – corresponde à precipitação hídrica 

anual, ETP – evapotranspiração potencial anual. Para realização do cálculo utilizou-

se a Planilha no ambiente EXCEL para cálculo do balanço hídrico normal, 

desenvolvido por Rolim e Sentelhas (1998). 

Finalmente, na análise da produtividade agrícola (cultura temporária do arroz 

em casca – um dos principais produtos agrícolas cultivados em Cabrobó/PE), para 

os anos que apresentaram desvios do rendimento (positivos ou negativos) foram 

comparados aos dados do Índice de Anomalia de Chuva, Índice de Aridez e Balanço 

Hídrico Climatológico. 

 

Resultados 

 

Condições climáticas e a produção do arroz em casca 

A distribuição média da precipitação é apresentada na interpolação da Figura 

50, com destaque para a área centro-sul correspondente à depressão do Rio São 

Francisco em que apresenta menores índices pluviométricos, variando entre 460mm 

e 560 mm, enquanto que a área a nordeste, com altitude mais elevada em função do 

relevo planáltico, e orientação orográfica a barlavento, confere uma maior 

precipitação, com índice superior a 560mm ao longo dos anos. 
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Figura 49 - Distribuição espacial da chuva média anual. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Com o cálculo do Índice de Anomalias de Chuva (IAC) para o período 

chuvoso de janeiro-abril, observou-se que a sua classificação variou de 

extremamente chuvoso a extremamente seco (Figura 50). Por sua vez, classificados 

como extremamente úmidos (IAC > 4) e muito úmidos (2 < IAC < 4) estão os anos 

de 1985, 1989, 2004, 2008 e 2009. Já os anos classificados como extremamente 

seco (IAC < -4) e muito seco (-4 ˂ IAC ˂ -2) estão os anos de 1982, 1990, 1993, 

1998, 2001, 2013, 2014 e 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Figura 50 - Índice de Anomalias de Chuva em Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como pode ser observada na Figura 51, a área estudada apresenta altas 

temperaturas médias, variando entre 24°C e 26°C, aproximadamente, em função de 

sua localização latitudinal. Assim como os valores de precipitação, as temperaturas 

também são influenciadas pelo relevo. É possível constatar que as áreas planálticas 

a nordeste da imagem apresentam temperaturas médias mais amenas, quando 

comparadas às áreas do centro-oeste e da Depressão Sertaneja e São Franciscana. 
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Figura 51 - Distribuição espacial da temperatura média no Núcleo Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Elaboração própria. Dados fornecidos pelo Banco de dados da UFCG. 

 

A Tabela 12, a seguir, apresenta o índice de aridez. De acordo com a análise 

dos dados, dos 34 anos, 11 se apresentaram na categoria de Índice de Aridez 0,05 < 

0,20, classificação climática Árida, representando 32,35% dos anos pesquisados. 

Vinte e um anos foram considerados na categoria de Índice de Aridez 0,21 < 0,50, 

com classificação climática Semiárida, o que representa 61,76%. Apenas 2 anos se 

apresentaram na categoria de Índice de Aridez 0,51 < 0,65, com classificação 

climática Subúmido Seco, representando 5,88%. 
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Tabela 12 – Índice de Aridez de Cabrobó/PE, no período de 1982 a 2015. 

 Índice_Aridez  Índice_Aridez 

1982 0,12 1999 0,23 

1983 0,18 2000 0,38 

1984 0,32 2001 0,32 

1985 0,82 2002 0,28 

1986 0,17 2003 0,23 

1987 0,23 2004 0,47 

1988 0,23 2005 0,38 

1989 0,47 2006 0,32 

1990 0,07 2007 0,32 

1991 0,09 2008 0,43 

1992 0,30 2009 0,51 

1993 0,18 2010 0,30 

1994 0,34 2011 0,35 

1995 0,42 2012 0,10 

1996 0,32 2013 0,17 

1997 0,34 2014 0,13 

1998 0,17 2015 0,16 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 52 refere-se à série histórica dos dados de produção e de área 

plantada para o produto agrícola arroz em casca, pelo qual se reproduziu a linha de 

produção e a linha de área plantada da safra do período analisado. A produção 

parece acompanhar proporcionalmente a área plantada. Observam-se somente as 

safras no período de 1982 a 1986, quando a produção apresenta uma leve queda 

em relação a área plantada. Esse período provavelmente apresentou condições 

climáticas desfavoráveis para a produção do arroz. Objetiva-se aqui somente 

interpretar aqueles anos em que apresentam queda ou aumento significativo da 

produção para relacionar com as condições climáticas favoráveis ou desfavoráveis 

ao estágio da produção. 
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Figura 52 - Área Plantada e Produção de Arroz em casca em Cabrobó/PE. 

 
Fonte: Adaptado do IBGE (2017). 

 

Inicialmente, na produção do arroz em casca (Tabela 13), observou-se a 

variabilidade dos dados estudados e os desvios dos totais anuais em relação à 

média. Verificou-se um desvio padrão de 6084,3% e o coeficiente de variação de 

56,3%. Dos 34 anos analisados, apenas 13 apresentaram desvios positivos em 

relação à média e 21 apresentaram desvios negativos. Os anos em que 

apresentaram maiores desvios negativos em relação à média foram 1982 (-55,9%), 

1983 (-55,6%), 2014 (-72,3%), e 2015 (-83,4%), considerados anos secos. Já os 

anos em que apresentaram maiores desvios positivos em relação à média foram 

1989 (75,7%), 2004 (177,4%), 2005 (177,4%), e 2008 (66,5%), considerados anos 

chuvosos. 
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Tabela 13 – Produção do arroz em casca (toneladas) em Cabrobó/PE 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

                                            
2 Desvio: Discrepância em relação à média. 

 Arroz em 
Casca 

(toneladas) 

Desvio (%)2 

1982 4770 -55,9 

1983 4800 -55,6 

1984 7200 -33,4 

1985 5200 -51,9 

1986 9000 -16,8 

1987 10000 -7,5 

1988 11000 1,7 

1989 19000 75,7 

1990 15000 38,7 

1991 13625 26,0 

1992 6050 -44,0 

1993 9000 -16,8 

1994 12000 11,0 

1995 9000 -16,8 

1996 9000 -16,8 

1997 7800 -27,9 

1998 9000 -16,8 

1999 9000 -16,8 

2000 10000 -7,5 

2001 9600 -11,2 

2002 9000 -16,8 

2003 7800 -27,9 

2004 30000 177,4 

2005 30000 177,4 

2006 9000 -16,8 

2007 9000 -16,8 

2008 18000 66,5 

2009 12000 11,0 

2010 12000 11,0 

2011 12000 11,0 

2012 12000 11,0 

2013 12000 11,0 

2014 3000 -72,3 

2015 1800 -83,4 

�̅� 10813,1  

MÍN 1800  

MÁX 30000  

S 6084,3  

CV 56,3  
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Como foi observada, a produção do arroz em casca em Cabrobó/PE 

apresenta uma acentuada variabilidade ao longo dos anos. Constatou-se uma 

relação com a variabilidade pluviométrica, podendo ser explicada por a área 

cultivada ser várzeas sujeitas a enchentes em anos chuvosos e em anos secos ao 

déficit hídrico, mesmo sendo aplicada a prática de irrigação por inundação. Com 

relação à baixa produção em alguns anos considerados com totais pluviométricos 

normais, pode está relacionada com a má distribuição das chuvas e a área colhida. 

De acordo com a análise, os anos em que apresentaram os maiores desvios 

negativos da produção do arroz em casca em relação à média foram 1982 (-55,9%), 

1983 (-55,6%), 2014 (-72,3%), e 2015 (-83,4%), considerados anos secos e se 

apresentaram na categoria de Índice de Aridez 0,05 < 0,20, classificação climática 

Árida. Já os anos em que apresentaram os maiores desvios positivos da produção 

do arroz em casca em relação à média foram 1989 (75,7%), 2004 (177,4%), 2005 

(177,4%), e 2008 (66,5%), considerados anos chuvosos, na categoria de Índice de 

Aridez 0,21 < 0,50, com classificação climática Semiárida. 

 

Balanço Hídrico Climatológico 

O balanço hídrico climatológico monitora o armazenamento de água no solo. 

Thornthwaite e Mather (1955) desenvolveram um modelo de BHC para determinar o 

regime hídrico de um local, sem a necessidade de medidas diretas das condições do 

solo. Para sua elaboração, necessitou-se definir a capacidade de armazenamento 

máximo do solo, do total de precipitação e da estimativa da evapotranspiração 

potencial em cada período. Com estas três informações o BHC permitiu deduzir a 

evapotranspiração real, a deficiência e o excedente hídrico, e o total de água retida 

no solo em cada período.  

De acordo com Silva e Franco (2017), a colheita é considerada uma das 

etapas mais relevantes do processo de produção do arroz e, quando mal conduzida, 

acarreta perda de grãos e compromete os esforços e os investimentos dedicados à 

cultura. Dentre outros, destaca o teor adequado de umidade dos grãos por constituir 

fator que leva à obtenção de melhor rendimento de grãos inteiros no beneficiamento 

e à redução de perdas. Os autores enfatizam que, quando o arroz é colhido com alto 

teor de umidade, a produtividade de grãos é prejudicada pela elevada ocorrência de 

grãos imaturos, muitos dos quais resultam em grãos gessados e mal formados, que 
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quebram mais facilmente durante o beneficiamento, descasque e polimento. Por 

outro lado, se a colheita for feita com umidade muito baixa, ocorrem perdas por 

degrana natural e acamamento, e a qualidade industrial do produto também é 

afetada pela redução do rendimento de grãos inteiros no beneficiamento. 

Em Cabrobó/PE observa-se elevado déficit hídrico ao longo de todo ano para 

os anos em que apresentaram os maiores desvios negativos da produção do arroz 

em casca em relação à média (Figuras 53, 54, 55, 56). Mesmo considerando a 

irrigação por meio da técnica de inundação aplicada na área, por ser aplicada de 

maneira não satisfatória, associada à escassez e a distribuição irregular da 

precipitação pluviométrica, bem como as elevadas temperaturas, as altas taxas de 

evapotranspiração e, consequentemente, o acentuado índice de aridez acabam por 

condicionar parcela da produtividade, prejudicando a renda e a economia da 

população local. 

 

Figura 53 - Balanço Hídrico Climatológico para 1982. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 54 - Balanço Hídrico Climatológico para 1983. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 55 - Balanço Hídrico Climatológico para 2014. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 56 - Balanço Hídrico Climatológico para 2015. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Por outro lado, no cálculo do Balanço Hídrico Climatológico, observa-se 

excedente, retirada e reposição ao longo dos anos em que apresentaram os maiores 

desvios positivos da produção do arroz em casca em relação à média (Figuras 57, 

58, 59, 60). Mesmo que, na prática, os produtores não disponham e/ou se utilizem 

de aparato tecnológico como aparelhos para determinar o teor de umidade no 

campo ideal para o desenvolvimento da cultura, os anos chuvosos na região 

favorecem o aumento da sua produtividade. 

 
Figura 57 - Balanço Hídrico Climatológico para 1989. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 58 - Balanço Hídrico Climatológico para 2004. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

m
m

 

Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao 
longo do ano 

Deficiência Excedente Retirada Reposição

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

m
m

 

Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao 
longo do ano 

Deficiência Excedente Retirada Reposição



107 
 

Figura 59 - Balanço Hídrico Climatológico para 2005. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 60 - Balanço Hídrico Climatológico para 2008. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Conclusões 

 

Na produção do arroz em casca em Cabrobó/PE há uma acentuada 

variabilidade ao longo dos anos estudados que pode ser relacionada com as 

condições climáticas da região semiárida, principalmente com a variabilidade 

pluviométrica, sujeitas a enchentes das várzeas em anos chuvosos e ao déficit em 

anos secos, mesmo considerando a prática de irrigação por inundação na área 

plantada. Esse comprometimento da produção pode ser explicado pela falta de 

estrutura de manejo e drenagem adequada.  
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O período da colheita do arroz em casca é considerado uma das etapas mais 

importantes no seu processo de produção e, deve ser conduzida de maneira a não 

acarretar perda. Dentre os principais fatores condicionantes destaca-se o teor 

adequado de umidade dos grãos. Alto teor como também a baixa umidade prejudica 

a produtividade de grãos.  

Portanto, a prática de irrigação por inundação sem o aparato tecnológico 

como, por exemplo, aparelhos para determinar o teor de umidade no campo ideal 

para o desenvolvimento da cultura, e o manejo inadequado torna a produção 

condicionada às condições climáticas favoráveis ou desfavoráveis. Desse modo, o 

ritmo climático do semiárido traz repercussões para a atividade agrícola do cultivo do 

arroz em casca, considerado importante para a base econômica local. As variações 

do clima afetam os produtores rurais, principalmente os agricultores sazonais, 

expondo a fragilidade da população aos eventos extremos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos climáticos na geografia contribuem para o entendimento da ação 

e relação dos diferentes tipos de tempos com os elementos do clima e o meio 

geográfico. Com destaque para a técnica da análise rítmica, ferramenta utilizada 

ultimamente nas investigações geográficas no Brasil, em que estuda a relação dos 

elementos climáticos com a dinâmica processual dos ambientes naturais e 

antrópicos, sem que as informações sejam generalizadas a partir da obtenção de 

médias isoladas dos elementos do clima, mas centrando o foco na compreensão da 

dinâmica dos processos, onde se considera o ritmo habitual e a excepcionalidades. 

O presente trabalho de pesquisa teve por objetivo analisar o ritmo climático da 

região do Núcleo de Desertificação de Cabrobó/PE associado às ATSM do Oceano 

Pacífico Tropical e do Oceano Atlântico Tropical, no período de 1982 a 2016 e suas 

repercussões socioeconômicas. 

Foi possível verificar um acentuado processo de degradação das condições 

ambientais na área estudada, associado a um manejo ineficiente na convivência 

com as condições naturais, incapaz de suprir as necessidades humanas. Nesse 

contexto, as condições climáticas desfavoráveis se tornam um problema quando 

associada a questões de caráter cultural e econômico vinculados ao uso da terra. 

Entretanto, o elevado nível de degradação no ambiente aumenta as condições de 

risco das comunidades, diante da irregularidade das chuvas e ciclicidade das 

estiagens e secas, pois tornam ainda mais precárias as bases produtivas locais. 

As condições atmosféricas regionais favorecem a distribuição irregular das 

chuvas na região no período chuvoso de janeiro a abril. A Zona de Convergência 

Intertropical se apresenta como principal sistema que favorece as chuvas de acordo 

com seu posicionamento no Hemisfério Sul, posicionamento dos Vórtices Ciclônicos 

de Altos Níveis, além da influência das condições de anomalias de Temperaturas da 

Superfície do Mar no Oceano Pacífico Tropical e do Oceano Atlântico Tropical Norte 

e Sul. 

As anomalias de Temperaturas da Superfície do Mar nos Oceanos Pacífico, 

Atlântico Norte e Sul apresentam uma relação significativa com o Índice de Anomalia 

de Chuva. Verificou-se que as anomalias da TSM no Oceano Pacífico podem atuar 
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de maneira favorável ou desfavorável na intensidade do período chuvoso em 

associação às ATSM do Oceano Atlântico Norte e Sul, aos padrões de teleconexões 

e a mudança na circulação geral da atmosfera. 

A produção do arroz em casca em Cabrobó/PE, um de seus principais 

produtos agrícolas, apresenta uma acentuada variabilidade na sua produção ao 

longo dos anos estudados relacionada às condições climáticas da região semiárida, 

principalmente a variabilidade pluviométrica, em anos chuvosos e anos secos. 

Embora, a prática de irrigação por inundação aplicada ao cultivo amenize as 

intempéries climáticas, percebe-se o comprometimento de parte da produção pela 

falta de estrutura de manejo e drenagem adequada. 

Desse modo, torna-se importante conhecer o ritmo climático da região, bem 

como suas excepcionalidades, como uma maneira de mitigar as possíveis 

repercussões negativas para a atividade agrícola do cultivo do arroz em casca e de 

outras culturas produzidas na área, consideradas importantes para a base 

econômica da região. Pois, do ponto de vista econômico, a mensuração do impacto 

das estiagens e das secas sobre a economia no semiárido é considerado grave. O 

reflexo deste comportamento nas atividades rurais implica na variação da produção 

agrícola e em perdas significativas para os produtores, em especial para aqueles 

que não dispõem de recursos para a implantação de tecnologia.  

Sabe-se que, além da dinâmica do clima, outros fatores interferem na 

produção agrícola, por esta razão fica evidente que a análise não explica toda a 

produção. Todavia, os resultados apresentados, mesmo não abrangendo uma 

análise total, contribuem para o conhecimento da dinâmica climática da região e 

para organização e planejamento de tal atividade. Contudo, obtiveram-se relevantes 

informações sobre o ritmo climático, principalmente sobre o regime pluviométrico da 

área em estudo, enfatizando-se a influência dos sistemas oceânicos e atmosféricos 

na sua distribuição temporal e espacial, gerando informações importantes ao 

planejamento das atividades antrópicas, com ênfase na produção agrícola. 

Enquanto perspectiva para trabalhos futuros acredita-se que se deve projetar, 

a partir de uma base de dados confiável, a realização de análises climáticas e 

produtividade agrícola, através da construção de modelos por meio do método de 

análise de regressão linear. Com o objetivo de descrever através de modelos 

matemáticos, a relação existente entre variáveis climatológicas e culturas agrícolas, 
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a partir de n observações, poderá se pensar em utilizá-los para fazer previsões à 

medida que o histórico dos dados for sendo incrementado com variáveis 

explicativas. 

Por fim, acredita-se que a incorporação do raciocínio do clima como 

componente integrado da organização do espaço geográfico torna-se relevante para 

a compreensão das relações entre a dinâmica climática e as atividades econômicas, 

principalmente em ambientes semiáridos. 
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