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RESUMO 

A presente pesquisa buscou compreender com maior detalhamento a relação de dependência 

entre a agricultura e o clima. Como se sabe a agricultura é uma atividade econômica 

extremamente dependente do ritmo climático em todo o mundo e no Nordeste brasileiro (NEB) 

essa relação de dependência é ainda mais intensa, pois, o NEB é uma região que apresenta 

elevada variabilidade pluviométrica interanual e intrasazonal. Diante disso, a presente pesquisa 

buscou observar o comportamento intrasazonal da pluviometria na quadra chuvosa de 2003 a 

2013 e os impactos na produção de grãos (milho e feijão) na Macrorregião dos Sertões dos 

Inhamuns no Ceará. Para isso, foram analisados dados diários de 16 postos pluviométricos 

pertencentes à Macrorregião dos Inhamuns, durante o período de 2003 a 2013 e, a partir dessa 

análise, foram identificados e classificados os veranicos (dias consecutivos em que não chove 

ou chove abaixo de 2 mm) para cada um dos 16 municípios da região. Diante dos resultados 

deste trabalho constatou-se que a região apresentou alta variabilidade intrasazonal da 

pluviometria expressa por uma elevada incidência de veranicos (1.694 ao todo), distribuídos 

em: 53% de classe A (que duram de 5 a 10 dias), 17,6% de classe B (que duram de 11 a 15 dias) 

e 29,1% de classe C (que duram mais de 15 dias). Essa alta variabilidade faz com que a 

produção agrícola seja altamente vulnerável, pois, seu bom desempenho está condicionado a 

uma boa distribuição das chuvas. Por isso na análise dos onze anos agrícolas foi identificada 

uma grande oscilação da produção de ano para ano, onde 7 anos foram de safra comprometidas 

e 4 foram de safras produtiva com um ano de colheita recorde (2011). Constatou-se ainda que 

os veranicos A e C têm relação de correspondência com a produção, tendo o veranico A relação 

positiva e o C relação negativa. Sendo o veranico C o mais determinante na produção das 

culturas que o veranico A. Por fim, demonstrou-se que tanto a cultura de milho como de feijão 

são dependentes da pluviometria, sendo o milho a cultura mais vulnerável aos veranicos e assim 

a mais dependente da pluviometria.  

Palavras-chave: Variabilidade Pluviométrica. Veranicos. Vulnerabilidade. Produção Agrícola.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research sought to understand in greater detail the relationship of dependency between 

agriculture and weather. As we know agriculture is an economic activity extremely dependent 

on the weather rhythm worldwide and in Northeast Brazil (NEB) this Relationship dependency 

is even more intense, because the NEB is a region that present great variability intranual and 

intra-seasonal rainfall. Therefore, the present research sought to observe the intrasazonal 

behavior of rainfall in the rainy season from 2003 to 2013 and the impacts on the production of 

grains (maize and beans) in the Macroregion of the Serranos of the Inhamuns in Ceará. For that, 

daily data of 16 pluviometric stations belonging to the Inhamuns Macroregion were analyzed 

during the period from 2003 to 2013 and, from this analysis, the summers were identified and 

classified (consecutive days in which it does not rain or rain below 2 mm ) For each of the 16 

municipalities in the region. Given the results of this study it was found that the region had a 

high variability of intra-seasonal rainfall expressed by a high incidence of drought stress (1,694 

in all), distributed in 53% class A, 17.6% of class B and 29.1 % of class C. This high variability 

makes that agricultural production is highly vulnerable, because its good performance is 

conditioned to a good distribution of rains. Therefore the analysis of agricultural eleven years 

has identified a great year of production of the oscillation to year, where seven years were 

committed harvest and 4 were productive harvests a year of record harvest (2011). It was also 

found that drought stress A and C are related to the production, and the drought stress A the 

positive relationship and C negative relationship, where the drought stress C is more 

determinant of chop yields that drought stress A. Finally, it was shown that the tilth are highly 

dependent on rainfall, and the com crop more vulnerable to drought stress. 

 

 

Keywords: Rainfall Variability. Dry Spell. Vulnerability. Agricultural Production. 
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1 INTRODUÇÂO 

 O clima é um elemento natural que sempre interferiu no cotidiano dos seres 

humanos, em maior ou menor grau. Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007) quando 

o homem entendeu que havia uma relação de dependência entre as condições climáticas 

e as atividades humanas ele passou a registrar e produzir conhecimento sobre a natureza, 

principalmente, sobre os elementos climáticos. 

 Esses conhecimentos sobre a natureza foram essenciais para que os grupos 

sociais saíssem da qualidade de seres passivos, onde a natureza dominava, para uma 

situação de utilitário da mesma, a partir desses conhecimentos. (MENDONÇA e DANNI-

OLIVEIRA, 2007).  

 Por muito tempo o clima foi visto como um fator determinante para o 

desenvolvimento das sociedades, porém, com o avanço da ciência, passou a ser 

considerado um elemento possível de ser controlado pela tecnologia à exceção de seus 

extremos (JESUS, 2008). 

 No momento atual, mesmo com todo desenvolvimento científico e 

intelectual, não foi possível controlar o clima completamente. Hoje, segundo Jesus (2008) 

ele é considerado um elemento natural vinculado aos processos econômicos e físicos. 

Assim essa relação entre clima e desenvolvimento social é pautada pelo grau de 

desenvolvimento tecnológico e econômico de uma sociedade.  

 Umas das incógnitas sobre o clima hoje estão relacionadas às discussões 

sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas e suas possíveis implicações para 

os setores das atividades humanas.  

 Uma das preocupações que o aquecimento global e as mudanças climáticas 

traz é o fato de que, com eles, os eventos extremos adversos vão se intensificar e isso, 

consequentemente, provocará grandes perdas materiais e, até mesmo humanas. Uma 

atividade econômica que depende naturalmente do clima e que ficará extremamente 

vulnerável a esses acontecimentos é a agricultura.  

Com base em muitos estudos que abrangem uma ampla gama de regiões e 

culturas, os impactos negativos das mudanças climáticas sobre a produção 

agrícola têm sido mais comuns do que os impactos positivos (alta confiança). 
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[...] A mudança climática afetou negativamente o trigo e o milho para muitas 

regiões e na média global (média confiança). [...] Desde o Quarto Relatório, 

situações de aumento rápido nos preços de alimentos e cereais, depois da 

ocorrência de eventos climáticos extremos nas principais regiões produtoras, 

indicam uma sensibilidade dos mercados a esses eventos extremos, entre 

outros fatores (média confiança). (IPCC, 2014, p. 11) 

 Como se sabe o fator climático é um insumo importante para a garantia de 

uma boa safra, principalmente no Brasil, onde a maior parte dos Estados e Municípios 

produz sob sistema de sequeiro, que é um sistema arcaico sem irrigação e com baixa 

tecnologia, tornando a agricultura uma atividade altamente dependente do ritmo 

climático.  

 No Nordeste essa dependência é ainda maior devido ser essa uma região 

marcada por um clima que tem como característica a alta variabilidade pluviométrica que 

se manifesta em anos de secas severas seguidos por anos com grandes aguaceiros 

(MONTEIRO, 1999).  

 A principal expressão da variabilidade pluviométrica no Nordeste é a seca. 

Elas foram relatadas desde os primórdios da ocupação do país e até mesmo antes disso 

com relatos sobre deslocamentos de índios do serão para a costa, sendo descritas por 

romancistas, sociólogos, climatologista, meteorologistas etc. Segundo Conti (1998) e 

Sant’Anna Neto (2004) desde o século XVII há registros sobre as secas no Nordeste do 

Brasil.   

 A associação entre a alta variabilidade pluviométrica e os baixos totais 

pluviométricos anuais são os condicionantes das sucessivas secas na região (NOBRE e 

MELO, 2004). Considera-se seca quando há uma diminuição do total de chuvas de uma 

região, ou seja, quando fica abaixo da média histórica, e seca severa quando o acumulado 

de precipitação no ano é inferior à metade da média pluviométrica local (NOBRE e 

MELO, 2004; MARENGO, 2008).  

 As secas são ainda mais impactantes e degradantes quando ocorrem em anos 

consecutivos. São as chamadas estiagens plurianuais, pois, seus impactos vão se 

prolongar, abalando não só os produtores agrícolas, mas toda a sociedade e todos os 

setores produtivos. 

Secas como as de 1915, 1932, 1958 e 1970 impuseram prejuízos de magnitude 

e natureza variada sobre os viventes nas áreas semiáridas do Nordeste. 
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Complicaram a vida de milhares e milhares de nordestinos residentes no 

espaço cognominado de Polígono das Secas [...] (CGEE/ANA, 2012, p. 46). 

 Porém, mesmo em anos em que o total pluviométrico se encontra próximo à 

média histórica a distribuição dessa chuva ao longo do período chuvoso pode afetar a 

produção agrícola e o abastecimento de água. Este é um outro tipo de variabilidade 

pluviométrica que se manifesta de maneira menos evidente, é a chamada variabilidade 

pluviométrica intrasazonal que se expressa nos chamados veranicos, eles são dias dentro 

do período chuvoso em que não chove ou chove muito pouco.  

 Assim, os indicadores agrícolas na região são afetados pela alta variabilidade 

interanual e intrasazonal das chuvas associada a maneira rudimentar do cultivo (sequeiro), 

a falta de tecnologia adequada, ao uso de áreas sem aptidão agrícola e muitas vezes a não 

seleção de sementes adaptadas a períodos secos (ALVES et al 1998).  

 Todos esses fatores fazem com que a agricultura (sequeiro) nessa região seja 

uma atividade de alto risco econômico, por isso a necessidade de se compreender melhor 

a dinâmica climática da região para reduzir ao máximo esse risco, visto que, a 

variabilidade pluviométrica é uma das principais causadora de quebras de safra. 

 A variabilidade pluviométrica interanual já foi bastante discutida e há um 

grande volume de estudos e conhecimentos acerca do que essa variabilidade gera e dos 

seus impactos sobre a sociedade e a economia, contudo, é preciso ainda conhecer melhor 

as causas e os efeitos da variabilidade pluviométrica intrasazonal. 

 Diante disso, a presente pesquisa buscou observar o comportamento 

intrasazonal da pluviometria na quadra chuvosa de 2003 a 2013 e os impactos na 

produção de grãos (milho e feijão) na Macrorregião dos Sertões dos Inhamuns (Figura 1) 

no Ceará.  
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Figura 1 – Mapa de localização da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 Uma vez que a maioria dos alimentos que vão à mesa da população brasileira 

é oriunda de pequenos produtores rurais (IBGE, 2006). É essencial compreender e 

quantificar a interferência dos veranicos na produção para poder buscar formas de 

minimizar esses impactos e assim garantir a segurança alimentar da população.   

 Para isso foi preciso, primeiro, identificar os veranicos e observar a 

frequência deles no período de análise, depois classificar os mesmos por intensidade. Eles 

foram divididos em três classes de veranicos A, B e C. Os de classe A são os menos 

intensos (menos dias de duração) e os de classe C os mais intensos (mais dias de duração). 

Essa classificação tem como base estudos realizados por Menezes et al (2008, 2010), 

Oliveira (2015) e Assad (1993). 

  Com isso foi possível identificar os municípios mais vulneráveis a ocorrência 

desses eventos e assim mapear os municípios.  Nessa etapa foi possível observar padrões 

de distribuição espacial dos veranicos para a região conforme a intensidade dos mesmos.  
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 Em um segundo momento buscou-se avaliar os impactos dos veranicos na 

produção agrícola. Essa análise foi feita para cada ano agrícola observando o impacto 

tanto para a cultura de milho quanto para a cultura de feijão.   

 Para o desenvolvimento dessa dissertação foi necessário dividir a escrita em 

sete capítulos. O primeiro capítulo é a apresentação da pesquisa, contém a introdução, 

onde foram expostos a problemática, os objetivos, a relevância do estudo, a metodologia 

e a apresentação dos capítulos. 

 A revisão de literatura foi dividida em dois capítulos. No segundo 

capítulo desta dissertação foi feita uma discussão com o intuito de apresentar o 

enquadramento teórico desta pesquisa, mostrando a evolução dos estudos climatológicos e 

a importância de se trabalhar na perspectiva da climatologia dinâmica.  

 Além disso, neste capítulo, foi apresentado em algumas seções os estudos 

especializados de clima, no caso, os estudos agroclimatológicos e foi feita uma descrição 

da agrometeorologia dos cultivos de milho e feijão demonstrando como os elementos do 

clima interferem na produção desses grãos.  

 No capítulo 3, que também é parte do referencial teórico, foi discutida a 

questão da vulnerabilidade agroclimática, ou seja, como o clima interfere na agricultura 

fazendo desta uma atividade econômica de risco. Ainda nesta parte analisaram-se os 

possíveis impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas para a agricultura, 

considerando que os impactos dessas mudanças podem tornar a região Nordeste do Brasil 

(NEB) inapta à agricultura.  

 No capítulo 4 foi feita a caracterização da área de estudo, descreveu-se as 

características sociais e econômicas, e as características geoambientais da Região de 

estudo. O capítulo 5 demonstra os percursos metodológicos da pesquisa.  
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 O penúltimo capítulo, 6, expõe os resultados em duas partes. Na primeira é 

apresentado um diagnóstico geral onde foram identificados os veranicos enfatizando 

sua frequência. Nessa parte também foram apresentados os mapas que demonstram 

um padrão espacial na distribuição dos veranicos e indicam os municípios mais 

vulneráveis a ocorrência de veranicos.  

 Na segunda parte do capítulo 6 abordou-se a influência dos veranicos para a 

quebra de safra na região e para concluir foram feitos cálculos de correlação e regressão 

entre a produção de milho e feijão (variável dependente) e os veranicos (variável 

explicativa). Por fim, o último capítulo (7) apresenta as considerações finais da pesquisa. 
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2 ESTUDOS DE CLIMA: VERTENTES E CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

“Conhecer a atmosfera do planeta terra é uma das aspirações que vêm sendo 

perseguidas pela humanidade desde os tempos mais remotos” (MENDONÇA e DANNI-

OLIVEIRA, 2007, p.11). Esse desejo pelo conhecimento surge com o entendimento, pelo 

homem, da sua “dependência” em relação à natureza e aos fenômenos naturais, 

principalmente, os climáticos, visto que a época, estes eram mais dependentes devido ao 

baixo grau de desenvolvimento tecnológico disponível. 

Ao observar a natureza, os povos mais antigos começaram a notar que os 

fenômenos atmosféricos ocorriam com certa regularidade e obedeciam a um ritmo. Essas 

observações levaram à construção de conhecimentos empíricos acerca dos 

acontecimentos climáticos e fizeram com que esses grupos sociais chegassem “[...] a 

condição de utilitários e de manipuladores dos mesmos”. (MENDONÇA e DANNI-

OLIVEIRA, 2007, p.11). 

A princípio os fenômenos da natureza foram encarados como deuses pelos 

povos primitivos (AYOADE,1996), inclusive, pelos povos indígenas que ocupavam o 

território brasileiro. Eles tinham uma preocupação em conhecer o tempo e o clima, não 

apenas devido à mística que envolvia esses elementos, mas também, devido às atividades 

agrícolas que produziam e que dependiam desses fatores. (SANT’ANNA NETO, 2004).  

O conhecimento nesse período era baseado em observações empíricas que 

eram repassadas oralmente de geração em geração, só após um longo tempo o homem 

conseguiu desenvolver explicações lógicas para os fenômenos naturais. Somente na 

civilização grega é que se passou a um nível mais científico do conhecimento. Foram os 

gregos que desenvolveram alguns princípios que regem, até hoje, o conhecimento sobre 

a atmosfera (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007; AYOADE, 1996). Contudo, “é 

verdade também que outros povos antigos, além dos gregos, deixaram registros 

meteorológicos ou climatológicos: o Velho Testamento, as Tábuas Cuneiformes da 

Mesopotâmia, os Vedas da Índia etc.” (VIANELLO e ALVES, 1991, p. 377). 

Após a dominação romana sobre os gregos houve um longo período obscuro 

para a ciência, que só voltaria a se desenvolver com força no Renascimento. Foi nesse 

período que as preocupações em compreender a atmosfera voltaram a preocupar os 

estudiosos e, também, foi a época em que o método científico teve início e onde foram 
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inventados o termômetro e o barômetro (Galileu Galilei e Torricelli). Além disso, o 

método indutivo de Descartes (1596-1650) passou a ser adotado por Bacon (1561-1626) 

nos estudos de tempo e clima. Cortes e Simpson introduziram o uso das médias 

aritméticas para estudar os elementos do clima no século XVIII, metodologia utilizada 

até hoje. Humboldt em 1817 produziu mapas de isotermas para o Hemisfério Norte, 

conciliando cartografia e climatologia. (VIANELLO e ALVES, 1991). 

Esses conhecimentos deram suporte e permitiram que a Europa, com o 

advento do capitalismo, pudesse expandir suas fronteiras e sua influência e assim se 

lançar nas grandes navegações. Esse fato demandou estudos mais detalhados sobre 

navegação e sobre a atmosfera. A partir desse período a ciência de maneira geral, avançou 

de forma exponencial principalmente após as grandes guerras mundiais e a revolução 

industrial, esses progressos foram muito importantes para os estudos climáticos e 

meteorológicos.  

Após essa fase os saltos de conhecimento foram cada vez maiores e graças a 

esses conhecimentos adquiridos e com a divisão da ciência em vários ramos do 

conhecimento é que a atmosfera passou a ter campos bem definidos para a sua 

investigação, a meteorologia e a climatologia, graças a isso essas ciências puderam se 

firmar como veremos adiante.  

2.1  Desenvolvimento da ciência climatológica: da climatologia sintética à dinâmica 

 A história da climatologia e da meteorologia estão ligadas de maneira 

indissociável, principalmente porque a sistematização do conhecimento e sua 

fragmentação em ramos específicos como, por exemplo, a climatologia e a meteorologia, 

só vai acontecer por volta dos séculos XVIII e XIX na Europa. (MENDONÇA e DANNI-

OLIVEIRA, 2007). Essa fragmentação do conhecimento possibilitou que um mesmo 

objeto de estudo fosse investigado por ramos diferentes da ciência, assim, a atmosfera 

terrestre hoje é investigada, basicamente, pela meteorologia e pela climatologia, porém, 

cada um desses ramos investiga os fenômenos atmosféricos segundo parâmetros e 

objetivos diferenciados. Dessa forma podem ser traçadas algumas diferenças no que tange 

aos objetivos de cada ciência ao estudar a atmosfera, Jesus (2008, p. 166) descreve que:  

Os estudos do clima no campo da geografia estão direcionados para a 

espacialização dos elementos e fenômenos atmosféricos, buscando explicar 

sua dinâmica processual. A meteorologia é uma ciência exata, que trata da 

dimensão física da atmosfera, produtora da gama de conhecimentos que 
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explicam a extrema dinamicidade do ar atmosférico, tendo como produto de 

aplicação direta a previsão do tempo. 

 Assim, a meteorologia pertence às ciências naturais e trabalha sob a 

perspectiva da dimensão física da atmosfera e a climatologia trabalha como uma 

subdivisão da meteorologia e da geografia. (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

Já Ayoade (1996, p.2) define que a meteorologia “é a ciência da atmosfera que está 

relacionada ao estado físico, dinâmico e químico da atmosfera e as interações entre eles 

e a superfície terrestre subjacente. A climatologia é o estudo científico do clima”.  

 Ainda situando as diferenças entre as duas ciências Vinello e Alves (1991) 

afirmam que, enquanto a meteorologia está preocupada com o tempo atmosférico a 

climatologia inquieta-se em compreender o comportamento atmosférico a longo prazo. 

Os autores supracitados continuam a discussão afirmando que o interesse da climatologia 

é ter uma aplicação prática, sendo assim, segundo eles:  

A climatologia não se enquadra inteiramente dentro da ciência meteorológica 

nem dentro da Geografia, ela é uma ciência aplicada, cujos métodos são 

essencialmente meteorológicos, mas os objetivos e resultados são geográficos 

(VINELLO e ALVES, 1991, p. 379).  

 A climatologia encontra suas bases na meteorologia (BARROS e 

ZAVATTINI, 2009, p. 256), ou como afirma Barbieri (2014, p.30) “nasce baseada nos 

estudos da meteorologia”, o que essas afirmações colocam é que os recursos essenciais 

da climatologia são provenientes da meteorologia (ZAVATTINI, 2000).  

 Para entender os avanços metodológicos e conceituais ocorridos dentro da 

climatologia é preciso saber que antes eles ocorreram na meteorologia. Uma maneira de 

compreender essa evolução é observando como os conceitos chave de Tempo e, 

principalmente, de Clima, que são fundamentais dentro da climatologia, sofreram 

alterações ao longo da história dessas ciências.  

 A princípio os conceitos mais tradicionais de clima tinham uma preocupação 

em descrever o comportamento médio dos elementos do clima. A exemplo o conceito 

elaborado pela OMM (Organização Meteorológica Mundial) além de adotar as médias 

estatísticas incorporou um limite cronológico, definindo que as séries de dados devem 

conter um período de 30 anos. 

 Ayoade (1996, p. 2) define clima como sendo “a síntese do tempo em um 

dado lugar durante um período de aproximadamente 30-35 anos”. Essa delimitação 



24 
 

condiz com os princípios estabelecidos pela OMM e também com o conceito de clima 

que ganhou destaque à época, o conceito de clima criado por Julius Hann.  

 A definição dos conceitos de tempo e clima foi algo que levou a 

desentendimentos entre climatologistas e meteorologistas, porém, há um consenso entre 

eles, em dois momentos, acerca da definição do conceito de clima. A primeira definição 

que ganhou destaque foi a de Hann que define clima como sendo “o conjunto de 

fenômenos meteorológicos que caracterizam o estado médio da atmosfera em um ponto 

da superfície terrestre”. 

 Essa definição permaneceu por muito tempo como um consenso dentro da 

meteorologia e da climatologia chegando a servir como base para estabelecer um método 

de pesquisa em ambas às ciências. Esse método consiste na análise dos elementos do 

clima de forma separada (temperatura, pressão, umidade, etc.), levando em consideração 

apenas as médias aritméticas.  

 Assim, os estudos desenvolvidos, segundo essa vertente, faziam um apanhado 

geral com base nas médias de cada elemento do clima para depois montar a realidade 

climática de um local ou região de estudo. 

 Esse método foi empregado de forma abrangente nos estudos de climatologia, 

contudo, com o desenvolvimento das pesquisas e da ciência foi possível notar que havia 

falhas no método que acabavam por não representar de maneira fidedigna a realidade 

climática. (JESUS, 2008; BARROS e ZAVATTINI, 2009). 

 Outras críticas também foram apontadas, uma delas e talvez a principal, se 

refere ao uso das médias aritméticas, pois, a média encobre valores extremos dentro da 

série histórica analisada. Outro ponto de questionamento a esse método é quanto ao 

debate da gênese dos eventos, quais seriam os sistemas atmosféricos atuantes na gênese 

de eventos extremos, por exemplo. Isso passava despercebido nos trabalhos, visto que as 

médias encobriam esses valores.  

 Essa climatologia tradicional passou a ser insuficiente para atender as 

necessidades da sociedade moderna, visto a imprescindibilidade de se conhecer melhor o 

tempo e o clima para equacionar os problemas relativos a produtividade econômica e o 

meio ambiente (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).  
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 Assim, devido a essas críticas e ao desenvolvimento técnico e científico 

promovido pelo pós-guerra (1920) que vai possibilitar o avanço tanto de técnicas quanto 

de métodos nas ciências naturais é que o estudo do clima vai sofrer grandes 

transformações e progresso (SANT’ANNA NETO, 2002). 

 Esses avanços vão ser incorporados pela Escola Escandinava e pela Escola 

Norueguesa de meteorologia. A Escola Escandinava incorporou conhecimentos sobre a 

dinâmica atmosférica e o uso da análise sinótica já a Escola Norueguesa vai agregar as 

suas pesquisas o estudo da dinâmica da circulação atmosférica e das massas de ar 

(SANT’ANNA NETO, 2002; JESUS, 2008). 

 Somado a esses avanços metodológicos da Meteorologia houve, também, um 

avanço conceitual acerca da definição de clima, este agora definido por Max Sorre (1951, 

p.13 e 14) como “[...] o ambiente atmosférico constituído pela série de estados 

atmosféricos sobre um lugar em sua sucessão habitual”. 

 Esse novo conceito de clima inova, pois, abandona as médias e traz ao debate 

os vários tipos de tempo, sendo assim, segundo Jesus (2008, p. 168) “Os elementos dessa 

nova concepção, seu caráter de conjunto, de síntese e de dinamismo (variabilidade e 

ritmo) passaram a nortear profundamente a produção climatológica (...)”. 

 Graças a isso foi possível estudar o clima sob uma nova ótica, a dinâmica. 

Novos paradigmas vão ser colocados como os tipos de tempo e o ritmo climático. Dois 

grandes pesquisadores vão divergir quanto à interpretação do conceito de Sorre acerca do 

clima, Pédelaborde (1970) que acredita que o paradigma desse conceito é a totalidade dos 

tipos de tempo, e Monteiro (1976) que acredita que o ritmo é o paradigma dessa nova 

concepção. (BARROS e ZAVATTINI, 2009). 

 O trabalho de Pédelaborde, que se propôs a estudar os tipos de tempo da bacia 

parisiense acabou se mostrando insuficiente como proposta metodológica, pois, se 

restringiu a uma descrição dos tipos de tempo, mas, foi um trabalho muito importante 

para o desenvolvimento da climatologia dinâmica (BARROS e ZAVATTINI, 2008).  

 A proposta de Monteiro (1962) vai ser balizada pelos estudos de Pédelaborde 

e Sorre, porém, ele adota outro paradigma, o paradigma do ritmo climático1 e somado a 

                                                           
1 Sucessão habitual e excepcional dos tipos de tempo. 
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isso, ele introduziu à sua proposta de estudo do clima a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) 

de Bertalenffy (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

 A inquietação em compreender a dinâmica atmosférica vai levar Monteiro 

(1971, p. 2) a afirma que só é possível conhecer o caráter climático de um local se 

“considerar a realidade dos extremos em confronto com as abstrações das médias...”, ou 

seja, é necessário abandonar as médias e fazer uma análise mais detalhadas dos episódios 

climáticos, assim, seguindo esse princípio, ele acabou por desenvolver um método de 

pesquisa para a análise do clima chamado de análise rítmica, esse método: 

[...] consiste na representação do ritmo climático através de gráficos que são 

longas faixas de representação diária concomitantemente de todos os atributos 

atmosféricos mensuráveis (e possíveis de obter) sobre um lugar, acompanhado 

da informação sobre o sistema meteorológico atuante em cada dia 

(MONTEIRO, 1976, p. 30 apud BARROS e ZAVATTINI, 2009, p. 258).  

 Esse método é capaz de apreender as características do clima de um local, 

pois, “a partir da escala diária é possível associar à variação dos elementos do clima com 

os tipos de tempo que se sucedem segundo os mecanismos da circulação regional” 

(MONTEIRO, 1971, p. 9). Ou seja, a partir da análise diária é possível que o pesquisador 

reconheça quais os sistemas atuantes geradores dos diversos tipos de tempo e, além disso, 

permite que ele identifique o que é habitual e o que é excepcional para a região observada. 

 Outra característica importante desse método é seu caráter regional, ou seja, 

a partir da observação diária dos elementos do clima, com base nos gráficos produzidos, 

é possível determinar a participação das massas de ar, sendo possível identificar os 

sistemas atmosféricos atuantes na produção dos diversos tipos de tempo.  

 Dentro dessa proposta de Monteiro outro elemento é essencial, o escalar, pois, 

a mesoescala ou a escala regional é a escala mais adequada para esse tratamento dinâmico, 

visto que, ela está “bem mais envolvida com os fatores geográficos causais na definição 

de interações que produzem padrões de organização natural a serviço da adaptação ou 

derivação humana” (MONTEIRO, 1999, p. 25).  

 Ainda segundo Monteiro (1999), enquanto a escala zonal diversifica, a local 

especializa e a regional organiza. Assim “[...] pela influência dos múltiplos e pequenos 

fatores das diferentes esferas do domínio geográfico, a escala regional lhes dá a 

verdadeira unidade geográfica” (MONTEIRO, 1964, p. 61 apud MONTEIRO, 1999, p. 
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25). Ou seja, somente na escala regional se pode chegar a um nível de detalhamento 

razoável para que se possa, de fato, compreender a realidade climática. 

 Essa proposta elaborada por Monteiro foi amplamente difundida e aceita no 

Brasil, pois, permitiu um conhecimento mais minucioso do clima das regiões brasileiras 

e assim, devido a sua disseminação, a proposta criada por Monteiro acabou criando, por 

assim dizer, uma “escola de climatologia urbana brasileira” (Mendonça, 1995) ou como 

dito por Zavattini (1996) uma “escola de climatologia dinâmica brasileira”. 

(MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

2.2 Os estudos climáticos especializados: meteorologia agrícola ou bioclimatologia     

vegetal 

 Com o avanço teórico e metodológico que ocorreu dentro das ciências que 

estudam a interação terra, oceano e atmosfera; ou seja, a meteorologia e a climatologia, e 

também, com o desenvolvimento tecnológico que ocorreu nos pós-guerra e pós-revolução 

industrial, foi possível que os estudos climáticos se especializassem criando vários sub-

ramos dentro dessas ciências.   

 A meteorologia procura estudar a influência da atmosfera nas atividades 

humanas, logo, possui várias subdivisões com objetivos bem delimitados (PERREIRA, 

ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007). Além dos tradicionais estudos que visam, 

principalmente, as previsões do tempo, essa ciência se ramifica em vários outros campos 

como: meteorologia sinóptica, meteorologia dinâmica, meteorologia estatística, 

agrometeorologia ou meteorologia agrícola, meteorologia aeronáutica, meteorologia 

marítima, hidrometeorologia, meteorologia médica, aerologia. 

 Assim como a meteorologia, a climatologia também tem suas ramificações, 

definidas como: climatologia sintética, climatologia dinâmica, bioclimatologia 

(vegetal/animal), climatologia e saúde, climatologia urbana, etc. Muitos desses sub-ramos 

da climatologia são semelhantes aos da meteorologia, isso ocorre, porque, como já dito 

anteriormente, apesar dessas ciências diferirem quanto ao objetivo dos seus estudos e as 

técnicas de pesquisa, a climatologia é diretamente ligada a meteorologia.  

 O objetivo dessas subdivisões foi, primordialmente, fazer com que esses 

conhecimentos fossem aplicados para resolver problemas do cotidiano, para que eles 

tivessem uma utilidade prática. 
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 Como bem se sabe o conhecimento e o controle da natureza foram essenciais 

para o desenvolvimento da humanidade, principalmente, o conhecimento climático. 

Assim pode-se dizer que o conhecimento climático por natureza é aplicado, pois, sempre 

teve e tem uma utilidade para o cotidiano dos seres humanos. 

 Dentre as atividades econômicas desenvolvidas pelo homem, uma das mais 

antigas e fundamentais é a agricultura, ela “é um sistema tecnológico artificial 

desenvolvido pelo homem com o objetivo de se obter alimento, fibra e energia...” 

(PEREIRA, ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007, p. 1), que acabou por revolucionar a 

história da humanidade, pois, permitiu a fixação do homem e consequentemente o 

desenvolvimento da sociedade.  

 Essa atividade “é substancialmente afetada pelas condições atmosféricas” 

(TUBELIS, 1988, p.1), logo a agrometeorologia ou a chamada bioclimatologia vegetal 

foram um dos ramos que primeiro se desenvolveram, apesar de não receberem essa 

denominação a princípio. Alfonsi (2000, p.13) corrobora afirmando que: 

Como ciência pode ser considerada, relativamente, recente. No entanto, a 

Agrometeorologia, como a Meteorologia, começou a se desenvolver com as 

invenções do barômetro, do termômetro e do telegrafo. Datam do século 

dezoito os primeiros estudos relacionando plantas cultivadas e temperatura, 

definindo-se as constantes térmicas para várias culturas. 

 Hoje, devido ao crescimento populacional a pressão sobre todos os recursos 

naturais tem se intensificado, principalmente sobre a água e os alimentos. Essa demanda 

crescente gerou a necessidade de aumentar a produtividade das lavouras. Outro fator que 

incrementa essa necessidade é a imposição capitalista que visa aumentar os lucros das 

grandes empresas ou mesmo dos pequenos produtores.   

 Um dos principais fatores que prejudicam ou inviabilizam o aumento da 

produtividade agrícola é o clima, pois, segundo Monteiro (1999) o clima atua como um 

insumo básico (trans-put) que influi ao longo de todo o processo de produção agrícola, 

ou seja, da colheita até o armazenamento. (TUBELIS, 1988).  

 Logo, o conhecimento mais detalhado dessas influências foi necessário afim 

de que se pudessem desenvolver técnicas de plantio, colheita e até mesmo de estoque para 

evitar quebras de safras e minimizar as perdas.  

 Assim, pode-se dizer que a agrometeorologia é o ramo da meteorologia que 

“estuda as respostas dos organismos vivos ao meio atmosférico” (ALFONSI, 2000, p. 
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213). Para Pereira, Angelocci e Sentelhas (2007, p. 1) a agroclimatologia ou meteorologia 

agrícola está: 

[...] voltada para as condições atmosféricas e suas consequências no ambiente 

rural. As condições climatológicas indicam o tipo de atividade agrícola mais 

viável de um local, e as condições meteorológicas determinam o nível de 

produtividade para aquela atividade, num certo período, além de interferir na 

tomada de decisão com relação às diversas práticas agrícolas. 

 Logo, pode-se afirmar que o objetivo principal desses estudos é “melhorar a 

produção agrícola pela previsão mais precisa e pelo controle do meio atmosférico” 

(MOTA, 1983, p. 48). Logicamente, é impossível controlar a atmosfera, porém, o que se 

objetiva é conhecê-la em tal nível de detalhamento que seja possível prever situações 

catastróficas para diminuir seus impactos e tornar mínima a perda de produção. 

 Para atingir essa finalidade a meteorologia agrícola busca conhecer bem o 

clima de uma região e estudar detalhadamente os elementos climáticos como a: radiação, 

temperatura, pressão atmosférica e umidade, pois, como afirma Alfonsi (2000, p. 214):  

Para estabelecer essas relações, é fundamental o conhecimento dos elementos 

meteorológicos primários, tais como o ar atmosférico, a luz, o calor e a 

umidade do ar. As condições específicas desses elementos, associados a outros 

fatores locais, determinam o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade 

dos organismos. 

 Por exemplo, a disponibilidade de água e energia são essenciais para definir 

o potencial de produtividade agrícola de um local (PEREIRA, ANGELOCCI e 

SENTELHAS, 2007). A radiação solar que “é a fonte primária de toda energia disponível 

aos processos naturais” (OMETTO, 1981, p.9), é constante, porém, atinge as diversas 

regiões do globo de forma distinta. Sabe-se que quanto mais próximo ao Equador maior 

a radiação durante todo o ano, esse fator pode vir a ser limitante para que certos tipos de 

plantas se desenvolvam na região equatorial por exemplo.  

 Por sua vez, a temperatura condiciona a duração das fases e dos ciclos de 

desenvolvimento dos vegetais (PEREIRA, ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007). A luz, 

ou o fotoperíodo2 é outro fator importante para a planta, pois, ela que irá determinar a 

necessidade de luz para o crescimento da planta, cada tipo de planta tem seu fotoperíodo.  

 Já a disponibilidade de água depende da oscilação entre a precipitação e a 

evaporação (evapotranspiração). Assim, por meio do balanço hídrico climatológico é 

                                                           
2 Tempo de exposição à luz necessária para que uma planta ou animal se desenvolvam naturalmente ou 

“número máximo possível de horas de brilho solar” (PEREIRA, ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007). 
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possível indicar os períodos de excedente ou de déficit hídrico no solo e a época de maior 

consumo de água pelas plantas (ALFONSI, 2000). Logo:  

A energia radiante, a temperatura, e a umidade afetam o desenvolvimento e o 

crescimento dos vegetais, dos insetos e dos microrganismos. A produção de 

biomassa está diretamente relacionada à disponibilidade energética no meio, 

que condiciona a produtividade potencial de cada cultura (PEREIRA, 

ANGELOCCI e SENTELHAS, 2007, p. 1). 

 Vários outros elementos exercem controle sobre a planta, em maior ou menor 

grau e muito já se conhece sobre a ação de cada um dos elementos atmosféricos sobre as 

plantas das mais diversas culturas, porém, a grande dificuldade está na variabilidade 

desses elementos, principalmente, a umidade (precipitação) e a temperatura, uma vez que 

estes são os elementos que mais variam no tempo e no espaço.  

 Assim, vários modelos matemáticos foram desenvolvidos para observar a 

atmosfera e prever a ocorrência de secas ou geadas, por exemplo. Porém, essas previsões 

nem sempre são possíveis sendo necessário produzir outros conhecimentos como, por 

exemplo, os calendários agrícolas. Estes são estudos que definem a melhor época de 

plantio de acordo com as necessidades hídricas da planta. (ALFONSI, 2000).  

 Além das previsões a meteorologia agrícola tem produzido estudos que dão 

subsídios ao zoneamento agrícola, ao balanço hídrico, a definição dos calendários 

agrícolas, a agricultura irrigada etc., todos estes estudos têm como finalidade fazer da 

agricultura uma atividade mais segura e rentável.  

 O zoneamento agrícola é um dos produtos mais importantes para o 

planejamento da agricultura, já que ele define as aptidões agrícolas de uma região 

(ALFONSI, 2000). Para se chegar a esse produto final vários outros zoneamentos tem 

que ser realizados como o agroclimático e o agroecológico, o primeiro delimita as 

competências climáticas, o segundo as competências climáticas somadas as edáficas 

(solos). Somando esses zoneamentos as condições socioeconômicas têm-se o zoneamento 

agrícola. 

 Com o exposto fica claro a importância da agrometeorologia para o 

fornecimento de conhecimentos necessários e fundamentais para a atividade agrícola, 

servindo, tais conhecimentos, para agricultores, pesquisadores, extensionistas ou mesmo 

governantes na tomada de decisão para garantir uma “agricultura racional e sustentável” 

(ALFONSI, 2000, p. 214). 
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  Por fim, o monitoramento diário das condições atmosféricas e ambientais é 

essencial para reduzir os impactos da agricultura sobre o meio ambiente visando garantir 

uma safra suficiente para atender as demandas do mercado consumidor. 

2.2.1 Agrometeorologia dos cultivos 

 A agrometeorologia dos cultivos é um ramo da meteorologia que direciona 

seus estudos e pesquisas para entender as respostas das plantas (cada cultura em 

específico) ao meio ambiente, principalmente, as respostas das plantas ao tempo e ao 

clima, para que essa atividade econômica ocorra “buscando produzir o máximo, com o 

mínimo de recursos naturais e artificiais, com o menor risco econômico e de forma 

sustentável” (MONTEIRO, 2009).  

 O objetivo é compreender as características de cada cultura (ex.: milho e 

feijão), entendendo como estas determinam sua produtividade em função do ambiente 

físico em que estão. Ou seja, este ramo, busca desenvolver, ou melhor, agregar 

conhecimentos sobre os fatores que determinam o crescimento e o desenvolvimento das 

culturas para dar suporte aos produtores na tomada de decisão. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa buscou-se compreender, 

especificamente, quais os fatores ambientais, em especial os climáticos, que condicionam 

o desenvolvimento e crescimento das culturas de feijão e milho. Além disso, destacar a 

relevância dessas culturas na alimentação dos brasileiros e dos nordestinos. 

 Feijão 

 O feijão é um dos alimentos mais essenciais para a alimentação do povo 

brasileiro pelo fato de ser uma leguminosa muito nutritiva, rica em proteína, fósforo, 

ferro, vitamina B1 e fibra. Ela também é muito consumida no mundo, particularmente, 

nos países da América do Sul e Central, da África e da Ásia.  

 Conforme estimativa do IBGE (2012) o consumo alimentar médio de feijão 

per capita do brasileiro é de 14,94 kg/hab/ano. A importância do feijoeiro não é apenas 

alimentar e nutricional, ele é um produto importante para a economia do país, pois, 

segundo dados da Fundação Getúlio Vargas - FGV e do IBGE, “no período de 1990 a 

2002, respondeu por 5,2% da renda agrícola total, sendo o oitavo produto em renda” 

(FERREIRA, PELOSO e FARIA, 2002, p. 13). 
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 O Brasil está entre os cinco maiores produtores de feijão seco3 segundo a 

FAO, juntamente com, Índia, Miamar, China e EUA que respondem por mais de 50% da 

produção média mundial deste grão. O país é o segundo produtor mundial de feijoeiros 

do gênero Phaseolus e o primeiro na espécie Phaseolus vulgaris. 

 Essa produção de feijão é voltada para o mercado interno e, apesar das 

adversidades climáticas, essa produção tem sido suficiente para suprir esse mercado 

consumidor, havendo a necessidade de importar apenas o feijão do tipo preto, que 

corresponde a 80% da importação de feijão para o país (FERREIRA, PELOSO e FARIA; 

2002). 

 Os Estados com maior produção são, segundo o Ministério da Agricultura 

Pecuária e abastecimento - MAPA, Paraná, que colheu 298 mil toneladas na safra 

2009/2010, e Minas Gerais, com a produção de 214 mil toneladas no mesmo período. A 

região com maior participação na produção deste grão é a Sul com 32% da produção em 

toneladas, seguida das Regiões Nordeste e Sudeste (Gráfico 1).  

Gráfico 1 – Participação das Regiões na produção de feijão do país (toneladas) – de 1990 

a 2013.  

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora. 

 Os estados do Nordeste com maior participação estão a Bahia e o Ceará. A 

Bahia tem participação na produção de pouco mais de 40% e o Ceará de quase 20% 

                                                           
3 O feijão seco ou grão seco é colhido com umidade em torno de 12%. 
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(Gráfico 2). É importante destacar que no Nordeste o feijão-caupi mais conhecido como 

feijão-de-corda é o principal tipo produzido.  

Gráfico 2 – Participação das Regiões na produção de feijão do país (toneladas) – de 1990 

a 2013.  

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora. 

 É importante destacar que o IBGE não diferencia os tipos de feijão nos seus 

dados. Além disso, de acordo com a EMBRAPA, a produção de feijão no país ocorre na 

forma de solteiro ou consorciado com outras culturas e, apesar de ser uma cultura de 

subsistência, é produzida por pequenos e grandes produtores que utilizam tecnologias 

como irrigação, controle fitossanitário4 e colheita mecanizada.  

 O cultivo do feijoeiro é um cultivo de ciclo curto, durando de 65 a 100 dias 

(EMBRAPA, 2003). Devido a sua alta capacidade adaptativa (clima e solo) o feijoeiro é 

cultivado durante quase todo o ano e em quase todos os Estados brasileiros. Há 

basicamente, três períodos de cultivo desta planta no território nacional, o plantio das 

“águas” (agosto a novembro) realizado na Região Sul, de “inverno” (abril a julho) na 

região Centro-Oeste e Sudeste, e de “seca” (janeiro a março) que acontece na maioria dos 

                                                           
4 É um conjunto de medidas adotadas na agricultura para evitar a propagação de doenças e pragas em 

biomas, plantações ou áreas livres. Cada país estabelece as regras quanto ao controle fitossanitário. Entre 

os critérios mais comuns estão controle de pragas, contaminantes e resíduos, e requisitos como boas práticas 

agrícolas, boas práticas de fabricação e padrões de higiene operacional. No Brasil o Certificado 

Fitossanitário (CF) é emitido pelo MAPA. 
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Estados produtores, principalmente, os nordestinos (FILGEUEIRAS e CARVALHO, 

2004; EMBRAPA, 2003).  

 Existem vários tipos de feijão que são consumidos no Brasil conforme a 

preferência da população. O feijão preto é mais consumido nos Estados do Sul e Sudeste, 

já o mulatinho é consumido em todo o território nacional. No Nordeste o mulatinho é o 

mais consumido.  

 Dentre as características climáticas que afetam o desenvolvimento e o 

crescimento do Feijoeiro a temperatura é uma das mais importantes, apesar de ser possível 

cultiva-lo em regiões com diferenças térmicas entre 10ºC e 35ºC “A temperatura do ar 

pode ser considerada o elemento climático que maior influência exerce sobre a 

porcentagem de vingamento de vagens” (HEINEMANN, STONE e SILVA, 2009, p. 

193).  

 A temperatura ideal para o desenvolvimento da cultura varia entre 18 a 24ºC 

durante o dia e 15 a 21ºC durante a noite. As temperaturas elevadas, em torno de 35ºC, 

levam a um não vingamento das vagens. (EMBRAPA, 2003). As temperaturas abaixo de 

12ºC também são prejudiciais, provocam abortamento das flores e perca de rendimento 

do feijoeiro (HEINEMANN, STONE e SILVA, 2009). 

  Além disso, o excesso de calor eleva a taxa de fotorrespiração reduzindo a 

taxa de crescimento, principalmente, quando as altas temperaturas se associam ao déficit 

hídrico.  

 Outro fator essencial é a disponibilidade hídrica. O consumo de água pela 

planta vai variar conforme o estágio de desenvolvimento da mesma, havendo períodos 

mais críticos, em que o efeito do estresse hídrico é altamente prejudicial. Estima-se que 

em média são necessários 300 a 450mm/ciclo (EMBRAPA) de chuvas bem distribuídas 

para garantir uma boa safra (para o feijão-caupi). 

 As fases mais críticas de consumo de água são a germinação, florescimento, 

formação e enchimento das vagens.   O estágio mais crítico de consumo de água é o que 

corresponde ao final da floração e início da formação das vagens, onde o consumo de 

água é em média de 5,3 mm/dia (HEINEMANN, STONE e SILVA, 2009).  

 A radiação solar é outra variável que delimita o desenvolvimento do feijoeiro. 

Por ser uma planta do tipo C3 o feijoeiro atinge a taxa máxima de fotossíntese com uma 

radiação solar relativamente baixa. Assim, os efeitos de altas taxas de radiação solar 
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aumentam a taxa fotossintética, mas, isso não significa uma elevação no rendimento da 

cultura.  

 Contudo, o efeito da baixa luminosidade também é negativo, levando a uma 

redução do número de ramos laterais e do número de folhas por planta que por sua vez 

leva a uma redução da produção de grãos que será proporcional a eficiência fotossintética 

da variedade de feijão (EMBRAPA, 2003).  

 O feijão é uma planta de dia curto, porém, devido a seleção e adaptação do 

mesmo, hoje, eles são insensíveis ao comprimento do dia (HEINEMANN, STONE e 

SILVA, 2009). Por fim, a última variável que também influencia na produtividade é o 

vento. Ele influi na taxa de abscisão das flores5, logo, ventos entre 2 a 12 m/s diminuem 

a quantidade de flores vingadas e, consequentemente, o número de vagens por planta.  

 

 Milho 

 

 O milho é, dentre os cereais cultivados no Brasil, o mais expressivo, tanto em 

relação a quantidade produzida como em área que ocupa, 57 milhões de toneladas em 

uma área aproximada de 15 milhões de hectares, segundo a CONAB (2010). Além disso, 

a cultura do milho é a segunda maior entre as culturas anuais, perdendo apenas para a 

soja.  

 A produção de milho é voltada mais para a alimentação de animais que 

propriamente para alimentação humana, salvo algumas Regiões, como a Nordeste, onde 

esse cereal é utilizando como alimento básico para a subsistência humana.  

 A maior parte do que é produzido se destina as indústrias que produzem ração 

animal. Segundo a EMBRAPA (2011, p. 1). 

O uso do milho em grão na alimentação animal representa a maior parte do 

consumo desse cereal no mundo. No Brasil, varia de 70 a 90%, dependendo da 

fonte da estimativa e da região geográfica. Embora a utilização do milho na 

alimentação humana não seja muito grande no Brasil, esse cereal com essa 

finalidade é importante em regiões com baixa renda. 

 Os maiores produtores de milho no mundo são EUA, China e Brasil, segundo 

dados da FAO, contudo, a produção brasileira destina-se ao mercado consumidor interno, 

                                                           
5 Queda ou perda das flores.  
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que, devido à grande quantidade de rebanhos necessita desse produto como matéria-prima 

para ração dos animais. 

 Essa cultura é produzida de norte a sul do país em diferentes sistemas 

produtivos, sendo plantado principalmente nas regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul 

(Gráfico 3). Apesar da grande representatividade da Região Sul, vale ressaltar que, nos 

últimos anos a Região Centro-oeste tem tomado a frente no volume de produção.  

Gráfico 3 – Participação das Regiões na produção de milho do país (toneladas) – de 1990 

a 2013. 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora. 

 Os Estados com maior participação na produção de milho são Paraná e Minas 

Gerais, segundo dados de 2001 do IBGE. No Nordeste, onde a maior parte da produção 

é realizada por pequenos produtores da agricultura familiar que consomem o produto na 

propriedade, os Estados da Bahia, Maranhão e Ceará aparecem como os maiores 

produtores, respectivamente (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Participação das Regiões na produção de milho do país (toneladas) – de 1990 

a 2013.  

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora. 

 Devido as suas características fisiológicas o cultivo do milho tem alto 

potencial produtivo, contudo, devido a inúmeros fatores, a produtividade brasileira é 

baixa, em média de 3,6 kg/há (EMBRAPA, 2010). Alguns fatores climáticos como: 

radiação solar, temperatura e precipitação tem grande relevância para a determinação da 

produtividade desta cultura. 

 A temperatura é um dos fatores mais determinantes na produtividade dessa 

cultura. A influência da temperatura depende do estágio de desenvolvimento em que a 

planta se encontra, pois, “A temperatura é o principal elemento determinante da 

emergência das plântulas e da taxa de aparecimento de novas folhas” (BERGAMASCHI 

e MATZENAUER, 2009, p. 239). 

 Além disso, a temperatura do solo exerce forte controle sobre o ponto de 

crescimento e emissão de novas folhas, o número de folhas e o tempo de emissão do 

pendão. No Nordeste e Sul do país a temperatura é fator mais decisivo para o 

desenvolvimento do milho, pois, altas ou baixas temperaturas podem prejudicar 

sensivelmente a produção (EMBRAPA, 2012).  

 No período de germinação a temperatura ideal do solo é entre 25 e 30ºC, logo, 

temperaturas inferiores a 10ºC ou superiores a 40ºC afetam negativamente esse processo. 

A floração e a polinização também são etapas sensíveis à temperatura. Pode-se afirmar 

que “As condições térmicas influenciam os mais diversos processos vitais das plantas, 

desde germinação e emergência, pela temperatura do solo, ao desenvolvimento 
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fenológico e ao crescimento da planta como um todo, por ambas as temperaturas do solo 

e do ar” (BERGAMASCHI e MATZENAUER, 2009, p. 247). 

 A disponibilidade hídrica, expressa, pincipalmente, pela precipitação, é outro 

fator essencial para definir a produtividade da lavoura de milho. O milho é uma das 

espécies de plantas que tem maior consumo diário de água, por isso, sua plantação ocorre 

no período chuvoso, visto que, em média a cultura demanda de 350 a 500 mm de água 

para produzir satisfatoriamente, sem a necessidade de irrigação. A produtividade desta 

cultura é maior em regiões em que a disponibilidade hídrica é de 500 a 800 mm, em áreas 

de clima quente e seco o consumo médio de água por dia é de 3 mm (EMBRAPA). 

Como se sabe que o consumo diário de água se altera conforme o estado 

fenológico em que a planta se encontra. Há maior consumo de água para a planta do milho 

no período vegetativo, maior até que no período de enchimento dos grãos 

(BERGAMASCHI e MATZENAUER, 2009). 

 O déficit hídrico afeta quase todos os aspectos relacionados ao 

desenvolvimento das plantas. Segundo França et al (2009) apud Bergamaschi e 

Matzenauer (2009) o déficit hídrico para o milho diminui o índice da área foliar e o 

acumulo de matéria seca na planta. A diminuição da área foliar prejudica na absorção da 

radiação solar diminuindo, consequentemente, a fotossíntese alterando vários outros 

processos da planta. 

 Matzenauer e Fontana (1987) apud Bergamaschi e Matzenauer, 2009, 

estudaram a relação entre o rendimento dos grãos e o volume de chuva e constataram que 

a chuva é essencial para a produtividade do milho, principalmente, durante a floração e 

enchimento dos grãos. 

 Outra característica do milho está relacionada à sua resposta a radiação solar. 

Por ser uma planta do tipo C4 o milho apresenta alta taxa fotossintética, ou seja, o 

rendimento aumenta conforme o aumento da radiação (EMBRAPA, 2012). 

 Essa relação positiva entre rendimento e radiação solar tem um limite, além 

disso, a absorção dessa radiação depende da estrutura da planta (distribuição das folhas 

na planta) e da distribuição das plantas no terreno, pois, há um aumento da absorção com 

o aumento da área foliar, porém, com o aumento dessa área o dossel afetará as folhas 

abaixo por conta do sombreamento, por isso, “é importante que o número de plantas não 

exceda 65.000 plantas por hectare” (EMBRAPA, 2012). 

 O fotoperíodo interfere no crescimento e na duração de cada ciclo da planta. 

No caso do milho o número de folhas depende do genótipo, mas, é influenciado pelo 
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fotoperíodo e pela temperatura, assim, o genótipo e as condições regionais vão definir 

como o fotoperíodo vai influenciar na planta. Por exemplo, genótipos adaptados aos 

trópicos respondem positivamente ao aumento do fotoperíodo.  
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3 RISCO E VULNERABILIDADE AGROCLIMÁTICA 

A agricultura é uma atividade econômica extremamente dependente do ritmo 

climático, principalmente em regiões tropicais (TUBELIS, 1988; SANT’ANNA NETO, 

1998; AFONSI, 2000; SENTELHAS e MONTEIRO, 2009). Como se sabe, a garantia de 

uma boa safra só é possível mediante condições climáticas favoráveis, qualquer episódio 

extremo, tanto de seca quanto de chuva ou a variabilidade sazonal ou intrasazonal de um 

dos elementos do clima, pode levar a perdas de safra em várias escalas até a totalidade de 

perdas. 

Segundo Hoogenboom (2000) apud Sentelhas e Monteiro (2009, p. 3) cerca 

de “80% da variabilidade da produção agrícola se deve a variabilidade das condições 

meteorológicas”. Isso ocorre porque o clima age não como um determinante na produção 

agrícola (SANT’ANNA NETO, 1998), mas, como um insumo que atua ao longo de todo 

o processo produtivo (MONTEIRO, 1999), influenciando diretamente no crescimento e 

desenvolvimento da planta e, indiretamente, na relação das plantas com agentes 

patógenos como insetos, fungos e bactérias. 

A ação do clima sobre a produção agrícola começa na fase da semeadura e se 

prolonga até o armazenamento desse produto, por isso, ele é considerado um agente 

econômico que interfere na rentabilidade e na produtividade agrícola (CURRY, 1952 

apud SANT’ANNA NETO, 1998).  

Considera-se então a agricultura uma atividade de grande risco econômico, 

pois, quaisquer flutuações nas condições atmosféricas podem impactar negativamente a 

produção e, tendo em vista que o clima é marcado por variabilidades e excepcionalidades, 

onde “[...] ao contrário do que se deseja a irregularidade dos fenômenos meteorológicos 

é mais provável e ocorre com mais frequência do que se considera como padrões habituais 

ou normais” (SANT’ANNA NETO, 1998, p. 122-123). 

As incertezas com relação ao clima somadas a baixa tecnologia usada na 

produção agrícola, principalmente no Brasil, onde existe um número expressivo de 

pequenos produtores que cultivam no sistema de sequeiro, um sistema de produção muito 

vulnerável as intempéries ou variabilidades climáticas, acabam tornando a atividade 

agrícola muito vulnerável.  
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Entende-se o risco como sendo a probabilidade de algum evento danoso 

ocorrer causando algum tipo de perda material, humana ou simbólica (OLÍMPIO, 2013). 

Ainda segundo o autor só há risco mediante a existência simultânea de um evento danoso 

e uma vulnerabilidade dos grupos sociais ou, como no caso em estudo, de um sistema 

produtivo.  

No caso da agricultura os eventos danosos seriam causados pelas 

excepcionalidades ou variabilidades e a vulnerabilidade é do sistema agrícola que não 

dispõe de tecnologia suficiente para minimizar esses impactos. Segundo Nicholls et al 

(2015, p. 20)  

O risco pode ser entendido como qualquer fenômeno natural (secas, furacões, 

enchentes etc.), capaz de provocar mudanças em um agroecossistema 

vulnerável a esse fenômeno. A vulnerabilidade determina a intensidade dos 

danos produzidos pela ocorrência do risco sobre o agroecossistema. 

Assim, quanto mais vulnerável é o sistema, maiores são os impactos dos 

eventos danosos e é justamente por isso que no Brasil os prejuízos causados na agricultura 

são substanciais. Três características tornam a agricultura brasileira bastante vulnerável, 

a primeira delas é a quantidade de eventos climáticos extremos que ocorrem no país. 

Segundo o relatório Risco Climático Global 2013 “o Brasil está classificado em sexto 

lugar em termos de ocorrência de eventos climáticos extremos” (GELINKI NETO, 2014, 

p. 4).  

O segundo ponto está relacionado ao nível tecnológico e à dimensão dos 

estabelecimentos agrícolas do país. Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE 

(2006) “foram identificados 4 367 902 estabelecimentos da agricultura familiar, o que 

representa 84,4% dos estabelecimentos brasileiros”, isso significa que a maioria dos 

estabelecimentos agrícolas do país são caracterizados por uma forma produção 

rudimentar.  

Esses pequenos produtores estão mais expostos aos danos ocasionados pelos 

hazards6 ou desastres7, pois, são economicamente e socialmente mais vulneráveis, já que 

                                                           
6 “Hazard é um evento natural socialmente danoso, o fenômeno em si que surge do contínuo processo de 

ajustamento entre o sistema humano e eventos naturais. Então, estar em risco é estar suscetível à ocorrência 

de um hazard” (FAVARO, 2006, p. 15-16). 
7 “Por desastre entende-se a realização de um hazard, ou seja, um desastre é um acontecimento de um 

evento danoso, o qual pode ser súbito, inesperado ou extraordinário.” (FAVARO, 2006, p. 17). 
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dispõem de pouco capital monetário e tecnológico para amenizar os efeitos de tais 

hazards.   

Outro fator que incrementa indiretamente essa vulnerabilidade da agricultura 

brasileira é o fato de ela ser baseada em monoculturas de exportação. Os estabelecimentos 

de agricultura não familiar ocupam 75,7% da área utilizada pelos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros (IBGE, 2006), sendo que destes, os que se destinam a 

agricultura geralmente produzem monoculturas, a exemplo bem conhecido são as 

monoculturas de soja, café, cana-de-açúcar.  

Os monocultivos são uma tendência mundial, não é uma característica 

específica da agricultura brasileira, onde: 

Nada menos que 80% dos 1,5 bilhões de hectares de terras aráveis são 

dedicados a monoculturas de alguns. Trigo, milho, arroz e batatas representam 

cerca de 60% das fontes de alimento vegetal do mundo, e apenas 14 espécies 

de animais fornecem 90% de toda a proteína animal (VIGOUROUX, 2011 

apud NICHOLLS et al, 2015, p. 7). 

As monoculturas sofrem maiores prejuízos quando são acometidas por pragas 

(insetos, fungos etc.), variabilidades ou mesmo por eventos extremos. Policulturas, 

quando comparadas a monocultivos, apresentam uma maior estabilidade de produção e 

menor perda de rendimento durante períodos de estresse hídrico (NICHOLLS et al, 2015, 

p. 13). Estudos realizados por Natarajan e Willey (1986) comprovam que sob o efeito da 

seca os policultivos consorciados produzem mais que os monocultivos (NICHOLLS et 

al, 2015, p. 13).  

A uniformidade genética das culturas também se converteu em uma 

fragilidade. Monocultivos geneticamente uniformes sofrem de maneira equitativa os 

efeitos do clima ou de pragas. Autores afirmam que essa homogeneidade está diretamente 

relacionada com as invasões de insetos-praga e epidemias. Segundo relatos da 

AGROPEC há por ano no Brasil pelo menos três registros de pragas, fato diretamente 

ligado a essa uniformidade.  

Os exemplos de prejuízos agrícolas causados por efeitos diretos ou indiretos 

do clima são inúmeros no Brasil e no mundo. Isso ocorre porque os sistemas agrícolas 

são pouco resilientes, ou seja, são incapazes de se manter produtivos quando acometidos 

por eventualidades climáticas.  
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No estado de Goiás no ano de 2014, por exemplo, o cultivo de feijão sofreu 

graves perdas devido ao ataque de moscas brancas que ocorreu em virtude do calor 

intenso. (GELINKI NETO, 2014). Os prejuízos foram estimados em um bilhão pela 

EMBRAPA.  

Dois fatores fizeram com que esse evento chegasse a essa proporção de 

perdas. Em primeiro lugar o excesso de calor que permitiu a proliferação das moscas e 

em segundo lugar o fato de se tratar de uma monocultura de feijão, pois, provavelmente, 

outras culturas não seriam afetadas em igual proporção pelo ataque dessa praga.  

No Acre, no mesmo ano, as fortes chuvas provocaram a suspensão do 

funcionamento do porto flutuante de Porto Velho, fazendo com que o escoamento da 

produção tivesse que ser feito de outra maneira causando grandes perdas financeiras 

(GELINKI NETO, 2014). Nesse caso em questão é possível notar como o clima atua para 

além da produção, influenciando até mesmo no momento da distribuição dos produtos 

agrícolas.  

No vale do Itajaí em São Paulo, ainda em 2014, o calor e a falta de chuvas 

fizeram com que a quebra de safra de milho chegasse a 20% e de soja a 30%, segundo 

dados da Cooperativa Cravil (2014). O ano de 2014 foi bem elucidativo para demonstrar 

as fragilidades do sistema agrícola brasileiro que, mesmo dispondo de um quadro natural 

diverso, experimenta dificuldades para mitigar os efeitos adversos do clima sob a 

produção.  

 

3.1 Risco e vulnerabilidade agroclimática no Nordeste do Brasil (NEB)  

 No Nordeste essa relação entre o risco e a vulnerabilidade se apresenta de 

forma mais contundente por dois motivos principais: alta variabilidade anual e sazonal 

das chuvas e pelo fato de a agricultura nordestina ser, em sua maior parte, de subsistência, 

ou seja, que utiliza de pouca (ou nenhuma) tecnologia para a produção.   

 O Nordeste do Brasil é conhecido nacionalmente pela imagem da seca e da 

miséria, pois, grande parte desse território está inserido no semiárido, uma região que se 

caracteriza por ter baixas precipitações ao longo do ano com médias iguais ou inferiores 

a 800 mm, chuvas concentradas no primeiro semestre do ano, alta taxa de insolação, altas 

temperaturas e substrato geológico composto por rochas cristalinas que se caracterizam 

por baixa permo-pososidade (SUDENE, 2015). 
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 Essas características naturais tornam-se um obstáculo para o 

desenvolvimento econômico e social da região, notadamente, as peculiaridades climáticas 

exercem um papel preponderante nesse sentido. Os baixos totais pluviométricos anuais 

somados a alta variabilidade sazonal das chuvas na região fazem com que a recarga de 

água nos rios, lagos, lagoas e açudes seja incerto e muito variável de ano para ano.    

 Logo, pode-se afirmar que “a variabilidade climática aumenta a 

vulnerabilidade de um sistema e as incertezas no processo de administração da água” 

(MARENGO, 2008, p. 5). Essa variabilidade afeta diretamente o sistema econômico 

nordestino, pois, a relação de influência do clima na economia nordestina é muito forte, 

dado que, a disponibilidade de água para as atividades econômicas só se efetiva mediante 

um bom volume de chuvas.  

 Essa “dependência” da economia, de modo geral, e da agricultura, mais 

especificamente, leva a uma situação de fragilidade da sociedade nordestina, pois,  

Observações empíricas mostram que regiões caracterizadas por condições 

climáticas severas apresentam forte suscetibilidade a essas, ao mesmo tempo 

em que as fragilidades econômicas e sociais geradas a partir desses 

componentes climáticos as tornam mais dependentes e vulneráveis a essas 

condições em um processo de retroalimentação (IPECE, 2009, p. 2). 

Figura 2 – Esquema explicativo do processo de retroalimentação da vulnerabilidade 

social e econômica do Nordeste diante da seca. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 No Nordeste “a principal manifestação da variabilidade climática... é a seca” 

(MARENGO, 2008, p. 6). Ela também ganha destaque como fenômeno adverso ou 

mesmo um risco climático que acaba por definir a realidade climática regional, pois, é 

um fenômeno mais lento, frequente e com efeitos drásticos para a sociedade e a economia 

(MONTEIRO, 1999).  
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 Assim, para o Nordeste o risco climático é encarnado pela seca ainda que haja 

inundações, visto que, apesar de ser conhecidas a sua reincidência e seus impactos, e de 

ser possível prever sua ocorrência, predizer a sua magnitude (intensidade e duração) é 

praticamente impossível.  

 Além disso, “o fenômeno da seca encontra-se na categoria dos riscos naturais, 

a qual é tradicionalmente estudada pela geografia” (FAVARO, 2006, p.15), nesse sentido 

acaba associando-se ao termo hazard. É importante destacar que apesar de o hazard ser 

causado por um fenômeno natural este só se caracteriza como um risco quando afeta as 

atividades humanas.  

 A seca consiste num déficit de precipitação em relação ao que é 

climatologicamente esperado, causando uma baixa disponibilidade de água para as 

atividades sociais e produtivas. Elas têm duração e severidade incertas (FAVARO, 2006; 

BLAIN e BRUNINI, 2005). 

 Existem várias outras definições de seca, como a seca hidrológica, quando 

esta afeta a recarga de água nos mananciais; a seca agrícola, quando prejudica as 

plantações, entre outras. Porém, é importante salientar que a seca pode ser tanto um 

hazard como um desastre. Um hazard por ser um fenômeno natural danoso imprevisível, 

mas recorrente e um desastre pela perturbação que causa nas atividades humanas, a 

exemplo: os sistemas agrícolas.  

 No Nordeste, devido à importância da seca para a economia e a sociedade em 

virtude da sua reincidência, muitos estudos foram realizados para identificar que 

mecanismos atmosféricos atuam para sua definição. Hoje já é possível dizer 

estatisticamente se haverá ou não seca, com base nas análises das temperaturas dos 

oceanos pacifico e atlântico (TSM), contudo a incerteza de sua intensidade e duração faz 

com que elas ainda sejam muito prejudiciais.  

 Sabe-se que o impacto de um hazard é proporcional a intensidade do 

fenômeno natural danoso somado a vulnerabilidade do grupo social ou sistema afetado. 

Assim, para o Nordeste os grupos sociais mais afetados vão ser aqueles com menor renda 

e, com relação aos sistemas produtivos, o primeiro a ser afetado será o agrícola. 

 A atividade agrícola no Nordeste é muito vulnerável à seca porque a maioria 

das famílias que se dedicam a essa atividade dispões de pouca renda e, consequentemente, 
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de pouca tecnologia para a produção. Segundo dados do censo agropecuário de 2006 do 

IBGE, de todos os estabelecimentos agrícolas do Nordeste 89,1% são provenientes da 

agricultura familiar, porém, esses estabelecimentos utilizam apenas 37,4% da área 

destinada às atividades agrícolas.  

De modo geral, a economia da zona semi-árida apresenta-se como um 

complexo de pecuária extensiva e agricultura de baixo rendimento apoiada nos 

consórcios formados por algodão (arbóreo e herbáceo), milho, feijão e 

mandioca. Esse tipo de agricultura fundamentada no sistema de produção 

caracterizado pelo complexo algodão-pecuária-culturas de subsistência é 

altamente vulnerável ao fenômeno das secas. (SENADO FEDERAL, 1997, p. 

30) 

 Isso significa que a maioria dos estabelecimentos agrícolas da região produz 

de forma rudimentar para a subsistência, e os que se dedicam a agricultura comumente 

produzem culturas sob a técnica de cultivo de sequeiro, que é o método de cultivo sem 

irrigação bastante comum em regiões com baixas precipitações e pobres.  

 É importante observar que em geral se aceita que os efeitos da seca são 

sentidos principalmente por pequenos produtores e agricultores familiares, pois, estes 

dispõem de poucos ativos, como renda e tecnologia, e compõem um grupo que 

normalmente não consegue, nos anos normais e de bom inverno, formar reservas 

econômicas para enfrentar as secas que fatalmente ocorrem.  

 Desse modo, é geralmente o governo quem entra em ação para poder 

minimizar os efeitos da seca no Nordeste, enviando recursos financeiros para que as 

populações campesinas não migrem para as cidades agravando ainda mais a situação de 

disputa por moradia, emprego e serviços. A exemplo disso o Senado Federal (1997) 

construiu uma tabela que demonstra os gastos do governo em anos de seca.  
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Tabela 1 – Nordeste: população afetada pelas secas e recursos aplicador pelo Governo 

Federal nos programas de emergência (período 1958, 1970, 1979-83). 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho, 1988 apud Senado Federal, 1997.  

 A partir da tabela 1 é possivel observar que a estiagem, geralmente, atinge um 

número maior de pessoas e uma extensa área, fazendo com que o Governo tenha que 

disponibilizar grandes montantes financeiros para evitar, principalmente, perda de vidas 

humanas.  

 Devido a frequência das secas e as profundas privações, que causavam danos 

tanto para economia quanto para a população (principalemte a rural), os Governos Federal 

e Estaduais se uniram, para desenvolver uma politíca de combate a seca no Nordeste. Essa 

política se desenvolveu por dois vieses principais, com as ações emergenciais e as ações 

de prevenção.  

 Dentre as ações de prevensão a principal delas foi a açudagem, que ficou 

conhecida como uma politica pública própria. Baseia-se  na ideia de armazenar água para 

garantir o abastecimento em momentos de estiagem. Essa foi a primeira fase da política 

de combate as seca ,segundo Campos (2014), conhecida também, como fase hidráulica. 

 Dois orgãos foram fundamentais para que o Nordeste pudesse construir uma 

infraestrutura para diminuir a sua vulnerabilidade em relação a seca, o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS e a Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste – SUDENE.  

É importante salientar que esses órgãos, como a Sudene e o DNOCS, 

trabalharam para criar no Nordeste uma infraestrutura que possibilitasse a alocação de 

investimentos e indústrias na região. As obras que eles desenvolveram vão desde a 

construção de estradas até o investimento nas universidades públicas por meio do 

incentivo a pesquisa.  
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O resultado principal dessa política de combate à seca e da atuação desses 

órgãos foi o desenvolvimento econômico da Região Nordeste. A açudagem garantiu água 

para as atividades econômicas diminuindo os riscos da produção em anos de seca, porém, 

essa água ainda não chega aos pequenos produtores havendo ainda necessidade de ações 

mais efetivas dos Governos em relação ao seu gerenciamento. 

 

3.1.1 O contexto do Ceará  

 O Ceará não difere do contexto do Nordeste. O Estado possui 86,8% de sua 

área dentro do semiárido e ao longo da história tem sido acometido por irregularidades 

pluviométricas expressas, principalmente, por secas, que muitas vezes prejudicam o 

abastecimento de água para as culturas de arroz, milho e feijão, que correspondem por 

96,5% da produção de grãos do Estado (IBGE, 2008). 

 Essas culturas são manipuladas em sua maioria sob a forma de sequeiro, 

variando a produção e a produtividade conforme as condições climáticas. A exemplo 

disso, os anos de 1993, 1998, 2001, 2004, 2005 e 2007 mostram uma queda na média da 

produtividade do período e quebra de safra devido a secas, veranicos ou inundações 

(IPECE, 2009). 

 Dos estabelecimentos agrícolas 89,6% são da agricultura familiar e estes 

utilizam 44% da área destinada às atividades agrícolas do Estado (IBGE, 2006), quadro 

bastante semelhante ao do Nordeste. Cabe salientar que a maioria dos empregos agrícolas 

são gerados pelos pequenos produtores e pela agricultura familiar, fazendo com que esses 

empregos e a renda dessas pessoas também seja altamente dependente do fator climático.  

 Outro aspecto que incrementa a vulnerabilidade social no Ceará, no Nordeste 

e no Brasil é o fato de que a maioria dos produtos que chegam à mesa da população são 

oriundos da agricultura familiar. Ou seja, a segurança alimentar nacional é, também, 

altamente subordinada ao clima. Segundo os dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006) 

a agricultura familiar é responsável por:  

87,0% da produção nacional de mandioca, 70,0% da produção de feijão, 46,0% 

do milho, 38,0% do café, 34,0% do arroz, 58,0% do leite, possuíam 59,0% do 

plantel de suínos, 50,0% do plantel de aves, 30,0% dos bovinos, e produziam 

21,0% do trigo. A cultura com menor participação da agricultura familiar foi a 

da soja (16,0%), um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira. 
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 Logo, “Outro efeito importante das estiagens refere-se às repercussões que a 

redução da produção de culturas de subsistência traz sobre a desnutrição das famílias dos 

pequenos produtores rurais” (SENADO FEDERAL, 1997, p. 31). 

 No ano de 1987 o Ceará sofreu uma seca com redução de 30% do volume de 

chuvas que impactou a produção de grãos de forma drástica. Em média o Estado produzia 

650 mil toneladas e neste ano caiu para 100 mil toneladas, prejudicando o acesso a estes 

alimentos, devido à escassez e consequente aumento dos preços.  

 O clima afeta não somente as atividades agrícolas do Estado, impacta de 

forma direta a economia e o PIB. Em 2001, por exemplo, devido à seca, houveram perdas 

de -17% na agropecuária e, consequentemente, para subsetores da indústria de 

transformação (-7%) e comercio (-0,5%). (IPECE, 2009). Assim,  

No cenário econômico, a seca representa, além da quebra da expectativa de 

produção evidenciada com a redução da produção agrícola da região, o 

imediato acréscimo nos preços dos alimentos básicos e a queda da demanda 

agregada, bem como a redução no nível de renda e ocupação rural, 

desdobrando-se sobre os demais setores econômicos, tais como comércio, 

indústria e serviços, com a conseqüente redução na arrecadação estadual e nas 

taxas de crescimento do estado ou da região (KHAN et al, 2005, p. 244). 

 Isso decorre devido à pouca diversificação das atividades econômicas do 

Estado, especialmente, nos municípios do interior, onde predomina a atividade agrícola e 

o comércio. Logo, medidas como o aumento da diversificação das atividades econômicas 

minoram a repercussão da seca na economia do Estado.  

 A única maneira de diminuir os riscos agroclimáticos para garantir que a 

atividade agrícola ocorra com o mínimo de risco é mediante a implementação de 

tecnologias ligada ao melhoramento de sementes, a boa previsão de chuvas, a produção 

de um calendário agrícola eficiente e o zoneamento agroclimático, além de um aumento 

da renda dos produtores rurais e principalmente assegurar disponibilidade hídrica.  

 No Ceará a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídrico 

(FUNCEME) tem exercido papel fundamental para a disponibilização de dados 

climáticos e hidrológicos, tem difundido a previsão da quadra chuvosa, fazendo com que 

seja possível planejar melhor a atividade agrícola para evitar quebras de safra.   

 Uma experiência positiva em relação a atuação da FUNCEME aconteceu no 

ano de 1992, onde houve o prognóstico de seca que se efetivou (redução de 27% no 
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volume de chuvas), porém, esta redução não atingiu tão severamente a produção de grãos, 

pois, devido a previsão, houve um planejamento dos produtores que fez com que a 

produção fosse de 530 mil toneladas de grãos.  

 Além da FUNCEME, outros órgãos e empresas federais atuam no Estado com 

o objetivo de minimizar as consequências da seca diminuindo a vulnerabilidade. A 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA tem desenvolvido estudos 

para promover o melhoramento de sementes.  

 A SUDENE e o DNOCS atuaram com a Receita Federal para promover obras 

de infraestrutura, dentre as quais a construção de açudes foi a mais empreendida. O Ceará 

hoje conta com uma densa rede de barramentos, sendo o Estado que possui a maior 

quantidade de lagos artificiais do Brasil (FUNCEME, 2015).  

 Contudo, essas ações não são suficientes em períodos de seca prolongada, 

principalmente porque, há ainda um desafio quanto ao gerenciamento das águas e a 

necessidade de criação de obras hidráulicas, como bombas e adutoras, para distribuir essa 

água. Fato é que essas ações não conseguiram minorar os efeitos das longas estiagens nas 

zonas rurais.  

 Outra alternativa foi a “implantação de programas de municipalização das 

ações governamentais, através de projetos especiais”, onde o Governo do Estado, 

juntamente a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e outras instituições, 

executaram a instalação de dessalinizadores, poços profundos e caixas d’água, na 

tentativa de aumentar a disponibilidade de água para essa população (KHAN et al, 2005, 

p. 244). Contudo, a vulnerabilidade dos grupos sociais rurais e da agricultura ainda é 

expressiva em relação ao fenômeno da seca. 

 

3.1.2 O(s) veranicos: caracterização e efeitos na agricultura 

 Os veranicos são caracterizados por “[...] períodos de interrupção da 

precipitação, durante o período chuvoso” (MINUZZI et al, 2005, p. 365). Ele se 

apresentar como um período seco dentro do período chuvoso (quadra chuvosa), ou 

melhor, uma sequência de dias em que não chove ou chove muito pouco, dentro da quadra 

chuvosa que, para a maior parte dos Estados do Nordeste, corresponde aos meses de 

fevereiro a maio. 

 Para alguns autores veranicos são “períodos multidiários com pouquíssima 

ou nenhuma chuva durante a estação chuvosa” (DINIZ et al, 2006, p. 1; SILVA e RAO, 

https://www.embrapa.br/
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2002, p. 441), outros definem como sendo dias com chuva intercalados por dias 

consecutivos sem chuva em que há forte insolação e consequentemente alta taxa de 

evapotranspiração prejudicando o abastecimento hídricos das plantas (SOARES e 

NÓBREGA, 2010). 

 Sant’anna Neto e Zavatini (2000, p. 258) consideram veranico como 

“episódios climáticos mais ou menos freqüentes que podem durar algumas semanas, de 

condições semelhantes aos de verão, em pleno inverno. Em algumas regiões do país, 

também significa longo período de seca em pleno verão”. 

 Esse “fenômeno meteorológico” chamado veranico é bastante recorrente em 

todas as regiões brasileiras, até mesmo, nas mais chuvosas e sua ocorrência e duração 

tendem a prejudicar a produtividade agrícola. 

 Quando o veranico se estabelece as culturas que não são irrigadas ficam “n” 

dias em situação de déficit hídrico. Essa deficiência de água nas plantas vai ser tão 

prejudicial quanto maior o número de dias de duração do veranico e também, da fase 

fenológica em que a planta se encontra. Carvalho et al (2000, p. 173) diz que:  

A influência do veranico sobre a produtividade das culturas pode ser 

acentuada, principalmente quando coincide com a fase na qual a planta é mais 

sensível à deficiência hídrica. No cerrado, o veranico coincide, muitas vezes, 

com o período de florescimento da planta, ou seja, na fase mais sensível.  

 Não existe um consenso estabelecido sobre a partir de quantos dias sem chuva 

e do limite máximo para uma chuva ser considerada insuficiente e assim se caracterizar 

como um veranico. Logo, a definição de veranico vai ser bastante variável, dependendo, 

principalmente, da metodologia empregada (PERTUSSATTI, 2013).  

 A principal divergência é no critério de estabelecimento do que pode ser 

considerado um dia seco. Para alguns pesquisadores dias secos são aqueles em que 

simplesmente não chove, para outros são dias em que chove igual ou inferior a 1mm 

(ASSAD et al, 1993).  

 Menezes et al (2008) afirma que na literatura, de maneira geral, considera-se 

dia seco aquele em que não chove ou chove abaixo de 2 mm, contudo, estes mesmos 

autores constataram em trabalho desenvolvido na Paraíba que o limiar de 4mm é mais 

eficiente quando se trabalha com mesorregiões e o de 2mm melhor para localidades 

isoladas (MENEZES et al, 2010). 
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Além da questão da definição do que é dia seco outro debate que surge e a 

partir de quantos dias secos já pode se considerar que é um veranico. Resende et al. (1996) 

apud Menezes (2006, p. 30-31) afirma que “alguns autores consideram o veranico como 

um período de curta estiagem, de aproximadamente dez a 20 dias durante o período 

chuvoso, podendo mostrar seus efeitos negativos cerca de cinco dias após a última 

chuva”. 

Na grande maioria dos trabalhos foi possível perceber que se considera 

veranico a partir do quinto dia seco consecutivo (DINIZ et al 2006; SOARES e 

NÓBREGA, 2009; ASSAD et al, 1993). Já para Minuzzi et al (2005) reconhece como 

veranico a partir do terceiro dia seco consecutivo. Jardim (2012) entende que só é 

veranico a partir do sétimo dia em que chove abaixo de 5mm. 

Apesar da discordância quanto a limiar da chuva e da duração mínima em 

dias, todos os estudiosos do tema concordam que o veranico se apresenta como um 

período em que a cultura fica sob estresse hídrico impedido o seu desenvolvimento e/ou 

crescimento e, por fim, prejudicando na sua produtividade. 

Muitos trabalhos estudam a relação entre os veranicos e as quebras de safra. 

Menezes et al (2008) constatou que os produtos hortifrutigranjeiros produzidos na 

microrregião do Litoral da Paraíba são extremamente afetados por veranicos prolongados. 

Fazendo uma análise sobre a relação da produção de milho e os veranicos, Menezes et al 

(2010) encontrou, para duas mesorregiões da Paraíba, um relação de dependência da 

produção aos veranicos, essa mesma relação de causa e efeito foi identificada para a 

produção de feijão. 

 Jardim (2012) descreve que o veranico que ocorreu janeiro/fevereiro de 2011 em 

Belo Horizonte – MG, com duração de 35 dias provocou perdas na agricultura 

principalmente para os pequenos produtores rurais. Castro (2008, p. 85) verificou que “A 

produtividade das lavouras de milho no ano agrícola 1991/1992 (2,6 t/ha) ficou 33,3 % 

abaixo da média (3,9 t/ha) para o período 1980-2006” devido a um veranico que ocorreu 

em janeiro em Maringá, período em que as lavouras se encontravam em fase de 

florescimento e enchimento dos grãos.  

 Ainda sobre a pesquisa de Castro (2008), na análise do ano agrícola de 2004/2005 

houveram veranicos, mas estes não prejudicaram a cultura de soja, pois, sua ocorrência 

se deu no período de colheita, favorecendo a atividade. Carvalho et al (2000, p. 174) 

estudou a relação dos veranicos com a produção de milho na Bacia do Rio Verde – MG 
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e chegou à conclusão que “[...] para a maioria das estações, há perdas próximo a 50%, 

quando a duração do veranico simulado está entre 9 e 12 dias, no período de floração”. 

 Com base no que foi exposto fica claro que os veranicos exercem forte 

interferência na produtividade agrícola, incrementando o risco dessa atividade, logo, 

estudos que busquem compreender melhor essa relação e as causas dos veranicos são 

essenciais para que a atividade agrícola seja exercida com maior segurança.  

 

3.2 Os riscos e os impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas 

 O aquecimento global tornou-se um tema recorrente nas discussões 

acadêmicas e científicas, e ganhou forte repercussão midiática pelo fato das incertezas 

em relação aos efeitos desse aquecimento, mas, principalmente porque ficou claro que se 

fosse dado continuidade a esse processo de desenvolvimento econômico sem 

responsabilidade ambiental acabariam esgotando-se os recursos naturais indispensáveis à 

sobrevivência humana.  

 O aquecimento global é causado pelo agravamento do efeito estufa 

(MENDONÇA, 2006, p. 72). Este efeito refere-se à existência de gases como: vapor 

d’água, dióxido de carbono (CO2), ozônio (O3), metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O) 

que absorvem a energia que irradia da terra mantendo a temperatura média da mesma em 

torno dos 16,5ºC, sendo assim, um fenômeno natural essencial para a manutenção da vida 

humana na terra.  

 Esse agravamento do efeito estufa e, consequentemente, intensificação do 

aquecimento global, pode ocorrer devido a causas naturais, como alterações na radiação 

solar e dos movimentos orbitais da Terra ou, como alguns cientistas acreditam, por causas 

antrópicas como poluição e desmatamento.  

 A Organização Meteorológica Mundial (OMM, 1966) define mudanças 

climáticas como sendo toda e qualquer manifestação de inconstância climática, 

independentemente de sua natureza estatística, escala temporal ou causas físicas. Para 

Sant’anna Neto (2003, p.54) essas mudanças podem ser “consideradas como qualquer 

alteração de um dos principais elementos do clima que persista por mais de 30 anos”. 

Ainda segundo ele, o que é mais significativo no que concerne as mudanças climáticas é 

o seu efeito em cadeia, ou seja, os efeitos das atividades que o geraram, devido as inter-

relações, que atingem outras áreas, expandindo até tornar-se global.    
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 Por conseguinte, muitos cientistas e pesquisadores acreditam que a ação 

predatória do homem sobre a natureza, principalmente após a revolução industrial, tem 

condições de promover essa mudança climática a nível global. Ela seria o resultado da 

soma das alterações climáticas que se processaram, inicialmente, a nível local, nas 

cidades, e que com o passar dos anos, devido ao aumento populacional urbano, as 

crescentes alterações feitas na natureza (desmatamento), e, com o consequente aumento 

da concentração atmosférica dos gases do efeito estufa, chegando a provocar danos 

climáticos a nível mundial.  

 O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2013), afirma 

que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela 

ação do homem. Alguns dados corroboram essa ideia de que o aquecimento global está 

sendo ocasionado pela ação antrópica.  

 Segundo Miguez (2001) o volume de concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera aumentou de 280 partes por milhão antes da revolução industrial para 360 

partes por milhão recentemente, é importante ressaltar que esse gás é o principal agente 

na retenção de calor na baixa atmosfera. Essa elevação na concentração do dióxido de 

carbono se deve, principalmente, pelo uso dos combustíveis fósseis, estimulado pela 

industrialização e pelo aumento da frota de veículos no mundo. 

 O relatório do Departamento de Meteorologia da Inglaterra divulgado em 

1996 indicou que em 1995 foi registrada a maior temperatura média global desde 1856. 

(CONTI, 2000). Além disso, outros vestígios foram identificados como: degelo das 

calotas polares, variação do nível dos oceanos e mudanças no clima europeu. 

Em menos de um século, a temperatura média do planeta alçou um aumento 

de 0,5ºc, sendo que algumas marcas recordes de temperatura foram alcançadas 

no final do século XX. A década de 1990 notabilizou-se por ser a mais quente 

desde 1860, enquanto que o ano de 1998 alcançou as temperaturas mais 

elevadas já registradas no globo nos últimos 150 mil anos. (MENDONÇA e 

DANNI-OLIVEIRA, 2007, p. 185). 

 Contudo, há divergências quanto à capacidade de a ação humana ser a causa 

dessas alterações climáticas. Há dois grupos que divergem acerca disso, os alarmistas, 

que acreditam que o recente aquecimento global é fruto da ação antrópica; e os céticos, 

que afirmam que esse aquecimento é natural e que o planeta está entrando em uma nova 

fase de resfriamento (MOLION, 2008). Para Veiga (2008, p. 9) 
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Existe uma série de controvérsias sobre o aquecimento global. Ela opõe duas 

teses. A que diz que continuará inevitável é largamente majoritária na 

comunidade científica. A outra, segundo a qual o planeta estará mais frio 

dentro de duas décadas, pois o clima está sendo muito mais determinado por 

radiações cósmicas do que por ações humanas, é defendida por uma minoria 

de pesquisadores conhecidos como “céticos”.  

 Para os dois grupos “[...] não há dúvida de que ocorreu um aquecimento 

global nos últimos 150 anos. A questão que se coloca é se esse aquecimento observado é 

natural ou antropogênico” (MOLION, 2008, p. 55). Ou seja, há um consenso em relação 

ao aquecimento da terra, contudo, não se pode afirmar que esse aquecimento é causado 

pelo homem.  

 Outro ponto discordante entre os grupos é no tocante a relação entre o 

aumento da concentração de CO2 e a elevação da temperatura. Enquanto que para os 

alarmistas o aumento na concentração de CO2 é a causa da elevação da temperatura, para 

os céticos é o contrário, primeiro há um aumento da temperatura para depois haver uma 

maior concentração de CO2 (CRUZ et al, 2014). 

 Além do que há grandes críticas devido os primeiros relatórios do IPCC serem 

baseados em dados e informações produzidas e coletadas em regiões de clima temperado, 

o que ocasiona imprecisão para países de climas tropicais como o Brasil por exemplo.  

 Adicionalmente a isso, Molion (2008) coloca que como a maioria dos dados 

são retirados de estações climatométricas de superfície e que elas acabam registrando 

mais as variações no seu microambiente do que propriamente variações globais, outro 

fato é que o período de registro dessas estações é muito curto, visto que elas se 

desenvolveram e distribuição é muito recentemente. Assim para ele:  

Conclui-se que existem problemas de representatividade, tanto espacial como 

temporal, das series de temperatura observadas na superfície da terra, o que 

torna extremamente difícil seu tratamento e sua amalgamação em uma única 

serie. E que estações climatométricas de superfície, portanto, são inadequadas 

para determinar a temperatura média global da atmosfera terrestre, se é que se 

pode falar, cientificamente, em uma “temperatura média global” (MOLION, 

2008, p. 62). 

 Contudo, não se pretende aqui desenvolver o debate sobre essas 

controvérsias. Na verdade, projeta-se o debate a partir da afirmação desse aquecimento 

pautado no Relatório do IPCC publicado em 2007, onde foram apresentadas projeções de 

diferentes cenários que variam conforme as previsões das emissões dos gases do efeito 
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estufa na atmosfera em função da demografia, mudanças tecnológicas, mudanças nos 

padrões de consumo, adoção de medidas de mitigação, etc. (OLIVEIRA, 2008). 

 Foram projetados seis cenários e em todos os eles, desde o mais otimista ao 

mais pessimista, vai haver, até o final do século XXI, um aumento na concentração de 

gás carbônico e assim, consequente elevação da temperatura e do nível do mar devido ao 

derretimento das geleiras, dentre outros efeitos.   

 O foco central do debate que se propôs fazer nesse subcapítulo foi de discutir 

como, havendo uma mudança climática global, esta afetaria a produção agrícola, quais 

seriam os principais impactos para a agricultura brasileira e nordestina, principalmente, 

na produção de milho e feijão, tendo em vista que os principais efeitos previstos nos 

modelos climáticos são: 

 Acentuação de secas nas áreas continentais; 

 Intensificação de situações climáticas adversas; 

 Ampliação territorial da faixa tropical e subtropical (MENDONÇA e DANNI-

OLIVEIRA, 2007, p. 186). 

3.2.1 Os possíveis impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas na 

produção agrícola 

 Como os relatórios do IPCC foram insuficientes para aclarar sobre os 

impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas sobre a produção agrícola 

mundial, alguns cientistas e pesquisadores tem se debruçado sobre essa temática. No 

Brasil além de pesquisas realizadas por Marengo (2006, 2010), Assad, Pinto e Junior 

(2004), Pelegrino, Assad e Marin (2007), Oliveira et al (2009), Pelegrino et al (2009), 

Assad et al (2008); o próprio Governo Federal, por meio dos seus órgãos, institutos e 

empresas como MMA, MAPA, INPE, EMBRAPA, tem produzido estudos acerca do 

tema. 

 Internacionalmente, o tema também ganha destaque. A Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO tem produzido relatórios 

discutindo como ficará a situação da segurança alimentar no mundo, além disso, o Banco 

Mundial tem fomentado pesquisas no Brasil relacionadas a essa temática. 

 Isso decorre da importância do setor agrícola brasileiro, tanto para a economia 

do país quanto pelo papel que este setor exerce a nível mundial, como grande fornecedor 
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de produtos agrícolas e, assim, detentor de grande relevância para a garantia da segurança 

alimentar mundial.  

  O objetivo desses trabalhos é observar o impacto das alterações climáticas 

na produção agrícola, todavia, a pretensão deste capitulo é particularizar os impactos na 

agricultura, especificamente, na produção agrícola de milho e feijão.  

 Alguns dos principais efeitos que vão afetar o desenvolvimento e o 

crescimento das plantas e, consequentemente, a agricultura são:  

 Elevação na atividade fotossintética e o seu efeito sobre o crescimento de plantas, 

mas nem sempre com aumento de produtividade e maior consumo de água devido 

ao aumento na concentração de CO2; 

 Incremento na produtividade de plantas de metabolismo C4
8, a depender das 

relações hídricas concomitantes (ou seja, maior consumo de agua); aumento da 

evapotranspiração (esvaziando o reservatório solo); redução do ciclo biológico de 

culturas (acelerando a senescência, ou seja, a morte das plantas); aumento das 

taxas respiratórias pela elevação da temperatura noturna e do gasto energético, 

ocasionando a redução da produtividade; e mudança da dinâmica de pragas e 

doenças pela alteração do ciclo biológico desses organismos (podem aumentar a 

severidade daqueles já existentes ou transformar organismos inofensivos em 

novas pragas ou doenças), em virtude da elevação da temperatura (ar e solo); 

 Atrasos no plantio e na perda de calendários agrícolas pelas secas prolongadas; 

falhas na germinação/emergência e no estabelecimento de lavouras pela falta de 

chuvas; déficits hídricos nas fases vegetativas e reprodutivas com 

comprometimentos da produtividade vegetal; chuvas mais intensas, mais 

frequentes e/ou erosivas e maior ocorrência de erosão; encharcamento excessivo 

do solo com diminuição da absorção de nutrientes e com baixo crescimento 

radicular; alteração das propriedades químicas, físicas e biológicas dos solos de 

forma a torna-los menos produtivos; aumento da infestação de plantas daninhas; 

e chuvas excessivas na colheita, com perdas econômicas (MAPA, 2012, p. 15-

16). 

                                                           
8 Plantas fotossinteticamente mais eficientes na utilização de luz e CO2 para produção de açúcares em 

condições com alta luminosidade e temperatura, como algumas espécies de gramíneas tropicais (milho, 

sorgo, cana-de-açúcar, braquiárias etc.). 
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Logo, é possível dizer que, caso haja realmente essas alterações, a geografia 

da produção agrícola no Mundo e no Brasil vai sofrer drásticas alterações, podendo 

inviabilizar a produção em regiões que hoje são aptas ao cultivo 

(EMBRAPA/UNICAMP, 2008). Por isso a necessidade de estudar mais detalhadamente 

os efeitos dessas alterações.  

Há alguns consensos, mais gerais, acerca de como ficará essa “nova geografia 

da produção agrícola”. Basicamente com a elevação da temperatura do planeta as regiões 

tropicais e subtropicais vão sofrer impactos negativos maiores que as regiões temperadas 

em relação a produção agrícola (EMBRAPA/UNICAMP, 2008; MAPA, 2011). Isso 

ocorrerá em função da maior exposição ao estresse hídrico das culturas das regiões 

tropicais. 

 Em um cenário de elevação da temperatura se elevará a evapotranspiração e, 

consequentemente, se diminuirá a quantidade de agua disponível, o que acarretará em um 

aumento das áreas de alto risco climático. Além disso, a probabilidade de uma maior 

ocorrência de secas nessas regiões também favorece esse quadro.  

Assim, a nível global, nos continentes como: Ásia, América do Sul, África e 

países do Pacífico haverá uma significativa perda de produção agrícola, contudo, com 

algumas diferenças regionais dentro desses continentes. Por exemplo, no Norte da Ásia a 

agricultura se expandirá devido ao aumento das temperaturas (PNUMA, 2004). 

A América do Norte e a Europa devem sofrer impactos positivos com relação 

à agricultura, alguns cultivos serão beneficiados e novos cultivos poderão surgir devido 

às novas condições climáticas, aumentando, possivelmente, a diversificação da produção 

agrícola nessas áreas.  

É preciso considerar que os impactos do aquecimento global vão ser distintos 

para as regiões do globo e também para as espécies de plantas, pois, algumas sofrerão 

retração de seu desenvolvimento enquanto outras serão beneficiadas. Assim espécies 

mais adaptadas ao calor e ao estresse hídrico ganharam espaço e as espécies 

condicionadas a climas mais amenos vão perdê-lo. Isso levará a uma diminuição da 

diversidade natural global.  

Os países em desenvolvimento, devido a sua estrutura social e econômica, 

ficarão mais vulneráveis a essas mudanças, pois, possuem poucos mecanismos para 
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promover a sua adaptabilidade. Economicamente, com relação às atividades agrícolas, 

essa dependência se exacerba, já que:  

A vulnerabilidade torna-se mais agravante quando se trata dos seus impactos 

sobre a agricultura desses países que são, de maneira geral, fortemente 

dependentes da atividade agrícola, seja ela de subsistência ou base da 

economia nacional (PELLEGRINO, ASSAD e MARIN; 2007, p. 144). 

Essas alterações vão multiplicar os hazards elevando o risco das regiões 

tropicais, consequentemente, tornando essas regiões mais vulneráveis tanto 

economicamente, levando em consideração a agricultura, quanto socialmente, devido à 

intensificação da pobreza. Essa sequência acaba se tornando um ciclo, já que, a pobreza 

leva um maior agravamento dos efeitos de um hazard.  

A intensificação dos eventos extremos se tornara mais danosa que, 

propriamente, a elevação da temperatura, visto que estes são fenômenos imprevisíveis e, 

por isso mesmo, mais danosos e trágicos (PELLEGRINO et al, 2009). 

3.2.1.1 As mudanças climáticas no Brasil: perspectivas para a agricultura 

O Brasil sofrerá, possivelmente, com perdas de produção, produtividade e 

renda na agricultura. Os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas serão 

distintos nas Regiões do país e para as diversas culturas agrícolas desenvolvidas no 

território nacional.  

 Segundo estudos realizados pela EMBRAPA/UNICAMP (2008) baseando-

se em dados das previsões do IPCC (2007), estima-se que já no ano de 2020 o 

aquecimento global provoque perdas nas safras de grãos de 7,4 bilhões de reais podendo 

chegar a 14 bilhões em 2070. 

 A área cultivável de “baixo risco e alto potencial” vai experimentar uma 

redução considerável, em todo o país pode haver uma perda de 11 milhões de hectares 

até 2030. Na região Sul, onde há a maior parte dessas terras, pode haver uma perda de 5 

milhões de hectares de terras aptas a agricultura (BIRD, 2013). 

 O aumento dos eventos climáticos extremos tanto de seca quanto de cheia é 

um resultado, provável, do aquecimento global. Apesar de ser 

[...] impossível atribuir eventos extremos isolados directamente ou unicamente 

às mudanças climáticas antropogênicas por causa da natureza probabilística 

desses eventos. Há sempre uma possibilidade de que qualquer dado evento 

possa ser um resultado da variabilidade natural do clima, mesmo se um evento 

de tal magnitude nunca tivesse sido registrado (MARENGO, 2009, p.2). 
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 Logo, a junção da perda de área cultivável, somada ao aumento dos extremos 

climáticos, desencadeará uma elevação da vulnerabilidade agrícola, principalmente, para 

os pequenos produtores. A diminuição da área apta à produção elevará o valor dos 

produtos agrícolas fazendo com que as populações mais pobres sejam prejudicadas, 

levando-os a uma situação de insegurança alimentar.  

 A geografia da produção agrícola no Brasil deve sofrer grandes alterações. 

As regiões mais limítrofes climaticamente, como o Nordeste, devem, devido ao aumento 

da temperatura, perder as condições para produção de algumas culturas que são menos 

resistentes ao estresse hídrico e ao calor, já as culturas mais resistentes, hipoteticamente, 

serão beneficiadas até seu limite de tolerância de estresse térmico.  

 Igualmente, nas regiões Sul e Sudeste, a elevação da temperatura vai 

prejudicar o cultivo de espécies de clima frio e favorecer uma migração, para essa região, 

das espécies que são mais adaptadas ao calor. Assim, para exemplificar, a cultura de café 

vai sofrer uma redução de seu plantio no Sudeste, devido ao aumento da temperatura, e 

ganhará no Sul, devido à diminuição das geadas nessa região (PINTO, ASSAD e 

JÚNIOR, 2004; EMBRAPA/UNICAMP, 2008).   

 A Embrapa juntamente com a UNICAMP já havia publicado em 2001, um 

estudo que debatia como seria a produção agrícola no Brasil, porém, com o novo 

Relatório do IPCC de 2007 foi preciso atualizar esse trabalho que acabou sendo publicado 

em 2008. Apesar da divergência quanto aos números, os resultados de ambos são 

praticamente iguais. Outros estudos já mencionados aqui, também, corroboram as 

resoluções desse trabalho desenvolvido pela Embrapa. 

 Em resumo esses estudos constataram que:  

[...] o aumento da temperatura promova um crescimento da evapotranspiração 

(perda de água por evaporação do solo e transpiração das plantas) e, 

conseqüentemente, um aumento na deficiência hídrica, o que vai provocar um 

aumento de áreas com alto risco climático. Com exceção dos locais que hoje 

sofrem com geadas, em especial a região Sul do país e alguns pontos a sudeste 

e a sudoeste do Brasil – e que por isso terão vantagens com o aquecimento 

global – todas as demais terão uma diminuição de áreas de baixo risco para a 

maior parte das culturas. (EMBRAPA/UNICAMP, 2008, p.9) 

 A concretização das mudanças climáticas fará da atividade agrícola uma 

atividade ainda mais vulnerável e dependente das condições climáticas. Devido à 

amplitude e os impactos que essas mudanças podem trazer para a produção agrícola 
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nacional os estudos desenvolvidos pela Embrapa/Unicamp (2008) e pelo BIRD (2013) 

tiveram o intuito de compreender como ficará essa nova geografia da produção agrícola 

brasileira, baseando-se no último Relatório do IPCC (2007), focando nas principais 

culturas desenvolvidas no país. 

 Esses estudos são pautados no zoneamento agrícola de risco climático, que é 

um software que foi desenvolvido em parceria com a Embrapa, Unicamp e MAPA em 

1996, com o intuito de orientar os produtores sobre o que, onde e quando plantar e ainda 

serve hoje como base para os programas de crédito agrícola.  

 Partindo do último zoneamento realizado em 2007 somado aos estudos 

realizados pela Embrapa/Unicamp (2008) simularam-se os cenários para 2010, 2020, 

2050 e 2070, para as principais culturas do país, em se tratando de área plantada. Além 

disso, adotaram-se dois cenários que foram construídos pelo IPCC (2007), o cenário A2, 

mais pessimista, onde a temperatura pode ter um aumento de 2ºC a 5,4ºC até 2100, e o 

cenário B, que prevê uma elevação de 1,4ºC á 3,8ºC até 2100.   

 Já o estudo realizado pelo BIRD (2013), utiliza o mesmo zoneamento, porém, 

faz projeções de cenários para 2020 e 2030, com o objetivo de identificar as áreas mais 

vulneráveis a esse aumento de temperatura com base nas culturas de algodão, milho, 

feijão, trigo de sequeiro, cana-de-açúcar e soja.  

 Basicamente, os resultados desses trabalhos são semelhantes, assim como os 

trabalhos de menor abrangência desenvolvidos por pesquisadores como Oliveira et al 

(2009); Pellegrino et al (2009); Marengo (2008); Pellegrino, Assad e Marin (2007); Pinto, 

Assad e Junior (2004), entre tantos outros. 

 Muito embora esses trabalhos tenham analisado o impacto dessas mudanças 

para várias culturas, vamos analisar o seu efeito apenas para as culturas de milho e feijão, 

pois, estas são o objeto de investigação desta pesquisa.  

 Segundo os resultados do estudo da Embrapa/Unicamp (2008), a cultura de 

feijão sofrerá um prejuízo de R$ 155 milhões devido à redução da área apta ao plantio de 

4,3% em 2020. Para 2050 a perda de área será em torno de 10%, causando um prejuízo 

de R$ 356,1 milhões, podendo chegar a R$ 453,4 milhões, e redução de área de baixo 

risco de 13,3% em 2070. Esses resultados são para os dois cenários.   
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 Para a cultura de milho é estimado, para os dois cenários, uma perda de 12% 

na área para 2020, com uma perda em torno de 1,2 bilhões de reais, esse número deve 

subir para R$ 1,5 bilhões em 2030 e R$ 1,7 bilhões em 2070 com perda de área, 

respectivamente, de 15% e 17%. Esses cálculos foram feitos com base na produção e no 

valor de produção de 2006 divulgados pelo IBGE.  

 Os resultados do BIRD (2013) apontam para uma redução da área de baixo 

risco para ambas as culturas. Para o feijão (safra verão) em 2020 haverá uma diminuição 

de 54,2% a 55,5% (do cenário mais otimista para o mais pessimista) e em 2030 a variação 

vai de 54,5% a 57,1. Para a safra de outono essa perda varia em 2020 de 63,7% a 68,4% 

e em 2030 de 65,8% a 69,7%. Para o milho o cenário é um pouco mais otimista. As 

estimativas são da diminuição da área de 12% a 19% em 2020 chegando a uma perda de 

13% a 19% em 2030.  

 Na figura 2 são mostrados três mapas, em que o primeiro corresponde ao 

cenário atual da distribuição das áreas aptas ao cultivo de milho de verão e os outros dois, 

correspondem, ao cenário de como será essa distribuição das terras aptas em 2030 para 

os cenários otimista e pessimista.  Pode-se notar que mesmo para o cenário mais otimista 

há um aumento da área de risco principalmente na região Nordeste e Sul do país para a 

produção de milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Figura 3 – Impacto das mudanças climáticas na área adequada ao cultivo de milho – safra 

de verão (2010 – linha de base e 2030 – cenário otimista e pessimista). 

 

                                    

Fonte: BIRD, 2013.  

 Para a cultura de feijão os três mapas, aparentemente, ficam iguais, havendo 

um pequeno aumento da área de risco no Sul do Brasil e, uma migração da área de alto 

risco partindo do centro sul da Bahia para o norte de Minas Gerais (FIGURA 3). 
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Figura 4 – Impacto das mudanças climáticas na área adequada ao cultivo de feijão – safra 

de verão (2010 – linha de base e 2030 – cenário otimista e pessimista). 

 

                                        

Fonte: BIRD, 2013.  

 Algumas medidas para evitar que esses prejuízos sejam mais catastróficos e 

assim adaptar o setor agropecuário para que essa atividade se desenvolva de maneira mais 

segura são:  
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 Aumentar a produtividade dos sistemas de cultivo de produtos alimentícios e da 

pastagem, reduzindo o desmatamento e reabilitando áreas de terras que já foram 

degradas, para assim manter o desenvolvimento nacional e a segurança alimentar 

do país; 

 Buscar desenvolver medidas adaptativas para promover a incorporação de novos 

modelos de produção agropecuária. Focando na descentralização da produção, 

buscando soluções adaptativas as condições locais, diversificando a produção e, 

consequentemente, a oferta interna de produtos. Além de promover o 

melhoramento genético de variedades tolerantes ao estresse hídrico e térmico, o 

acesso à tecnologia de irrigação e a gestão e conservação dos solos; 

 Utilização de técnicas novas de manejo agrícola, para superar problemas 

ocasionados pelos extremos climáticos, e o desenvolvimento de novas tecnologias 

agrícolas que promovam a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa 

(GEE) e que ao mesmo tempo promovam o aumento da produtividade; 

 Aumentar ao máximo as remoções de GEE em biomassa e solo; 

 Interagir em uma mesma área pecuária e lavoura, usando sistemas agroflorestais 

ou agrossilvopastoris e reduzir o uso de fertilizantes a base de nitrogênio (MAPA, 

2012; EMBRAPA/UNICAMP, 2008; PBMC, 2013).  

 

3.2.1.2 O Nordeste brasileiro: mudanças climáticas e agricultura 

 

O Nordeste brasileiro é uma região que apresenta alta vulnerabilidade natural, 

econômica e social. Segundo o sumário executivo do Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas – PBMC (2013), essa será a região que mais sofrerá com os efeitos do 

aquecimento global e das mudanças climáticas. Marengo (2008, p. 163) afirma que “No 

Brasil, a região mais vulnerável, do ponto de vista social, à mudança no clima, seria o 

semi-árido”.  

O relatório de Clima do INPE (2007), apresentou os cenários de mudanças no 

clima para o Brasil até o final do século XXI, deixou claro que, para o Nordeste, em um 

cenário otimista, ocorreria um aquecimento de 1 a 3ºC e no pessimista poderia ser de 2 a 

4ºC, com redução nas chuvas de 10 a 15% numa perspectiva mais otimista e de 15 a 20% 

no cenário pessimista.  
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Figura 5 – Anomalia de precipitação para 2071-2100 em relação ao presente 1961-90 

(cenário otimista e pessimista). 

 

Fonte: Relatório de Clima - INPE apud Marengo, 2008.  

Isso levará a um agravamento da situação de vulnerabilidade agroclimática a 

que o Nordeste já está submetido, principalmente, para as atividades agrícolas que em sua 

maioria são feitas por pequenos produtores (produtores familiares) que dispõem de 

poucos recursos para se adaptar a essas transformações.  
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Figura 6 – Anomalia de temperatura para 2071-2100 em relação ao presente 1961-90 

(cenário otimista e pessimista). 

 

Fonte: Relatório de Clima - INPE apud Marengo, 2008.  

Com o aumento da temperatura a evaporação e a evapotranspiração vão 

aumentar substancialmente, diminuindo a disponibilidade hídrica dos reservatórios e dos 

solos, aumentando o déficit hídrico da região. Além disso, a diminuição das chuvas 

somada à elevação na temperatura pode fazer com que a estação chuvosa diminua, 

chegando a deixar de existir, isso implicará em total inaptidão da área para atividades 

agrícolas, podendo esta ser feita, apenas, por meio de irrigação.  

A falta de água pode ser ainda mais generalizada atingindo até os aquíferos 

nordestinos, “[...] espera-se uma redução de água nos aquíferos nordestinos, que pode 

chegar a 70% até o ano 2050” (MARENGO, 2008, p. 166). 

O relatório ainda prevê que os eventos extremos vão sofrer intensificação na 

área. “O impacto mais importante seria um aumento no índice de dias secos consecutivos 

CDD (Indicadores dos chamados ‘veranicos9’) chegando até mais de 30 dias/ano em 

2071-2100 no cenário A2 comparado a 12 dias/ano no cenário presente” (MARENGO, 

2008, p. 164). O aumento de chuvas torrenciais também é esperado. 

 

                                                           
9 Dias consecutivos em que não chove ou chove abaixo de 2mm.  



68 
 

Figura 7 – Tendência linear do índice de dias secos consecutivos CDD para o Nordeste 

do Brasil (dias/30 anos) para 2071-2100 em relação ao presente 1961-90 

(cenário otimista e pessimista). 

 

Fonte: Relatório de Clima - INPE apud Marengo, 2008.  

Com o aumento dos dias sem chuva o risco da atividade agrícola, 

principalmente a de subsistência, aumentará levando a um quadro de insalubridade 

alimentar para as populações menos favorecidas. As chuvaradas vão levar a grandes 

prejuízos econômicos e ambientais piorando o risco climático e a vulnerabilidade 

econômica e social da região. 

Com a confirmação dessas mudanças climáticas, a atividade agrícola de 

subsistência, que já é uma atividade frágil às oscilações do clima, se tornará ainda mais 

debilitada e vulnerável. As previsões para o Nordeste são negativas, calcula-se que haverá 

uma perda de áreas de produção de baixo risco, levando a uma consequente diminuição 

na produção de culturas que fazem parte da alimentação básica da população como 

mandioca, milho, feijão, arroz, etc. 

A mandioca será uma das culturas mais afetadas. Em todos os estudos 

realizados, espera-se uma redução total dessa produção, desaparecendo do semiárido 

(EMBRAPA/UNICAMP, 2008; PBMC, 2013). “O aumento de temperatura deve levar a 

uma forte expansão das áreas de alto risco de produção de mandioca no Semi-Árido e no 

Agreste nordestino, justamente onde a raiz é mais significativa para a segurança 

alimentar” (EMBRAPA/UNICAMP, 2008, p. 11). 

Ainda, segundo a Embrapa/Unicamp (2008) a área que corresponde ao 

Agreste nordestino terá uma perda significativa na produção, principalmente de milho, 
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pois esta área é responsável pela maior parte da produção regional. Já a região que 

corresponde aos cerrados nordestinos – sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia – 

serão as mais atingidas, as culturas que mais sofrerão perdas nessa região serão o café e 

a soja.  

Logo, conclui-se que, devido ao Nordeste ser uma região fragilizada (natural, 

social e economicamente), ele padecerá com as mudanças climáticas, principalmente, no 

que tange as atividades agrícolas e a segurança alimentar, visto que, os produtores mais 

atingidos com essas mudanças serão os pequenos e estes é que garantem o abastecimento 

e fornecimento de alimentos para população, levando a um quadro de insegurança 

alimentar para toda a região.  
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4 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA MACRORREGIÃO DOS 

INHAMUNS 

 Ao todo o Ceará possui oito Macrorregiões de Planejamento10, uma delas é a 

Macrorregião dos Inhamuns que ocupa 17,6% da área total do Estado e é formada pela 

junção das Microrregiões do Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns, composta por 16 

municípios (Ver Figura 1: Mapa de localização da Macrorregião dos Inhamuns, p. 5).  

 Apesar de ser fruto de uma regionalização com vistas ao planejamento essa 

área possui uma homogeneidade natural que será descrita neste capítulo. Quanto às 

características sociais e econômicas a região possui um total de 411.407 habitantes, sendo 

a maior parte dessa população urbana segundo dados do IBGE (2010).  

 Os municípios mais populosos são Crateús (72 mil habitantes), Tauá (55 mil 

habitantes) e Ipueiras (37 mil habitantes). A maior parte da população é composta por 

mulheres, com 208 mil mulheres e 202 mil homens aproximadamente (IPECE, 2012).  

  Segundo os dados disponibilizados pelo IPECE (2012), dentre as atividades 

econômicas o setor de serviços (82,5%) é o que mais emprega na Região, essa 

característica é comum em todo o Estado do Ceará. Na sequência, os outros setores que 

mais empregam são: comércio (13,4%), indústria (2,3%), construção (1,5%) e 

agropecuária (0,1%). 

 Contudo, é preciso se ater ao fato de que esses dados se referem a empregos 

formais, por isso, a quantidade de empregos gerados pela agropecuária é aparentemente 

inexpressiva, pois, como se sabe a maioria dos empregos desse setor são informais, 

geralmente a família detém uma pequena porção de terra e trabalha nela.  

 Porém, quando se observa o PIB por setor há uma inversão. O setor de 

serviços continua prevalecendo na geração de renda, ele é responsável por 75,7% do PIB 

da Região, em segundo lugar, vem o setor agropecuário que gera 12,6% do PIB e por fim, 

a indústria que gera 11,5% do PIB segundo dados de 2009 do IPECE e IBGE.  

                                                           
10 As Macrorregiões do Estado do Ceará foram criadas pela lei complementar nº 12.896 do ano de 1999 

quando o Governador Tasso Ribeiro Jereissate estava no exercício do cargo. Elas têm como objetivo 

possibilitar a abordagem regional no planejamento de políticas públicas. Foram criadas ao todo oitro 

Macrorregiões que são denominadas de Macrorregião: da Região Metropolitana de Fortaleza, Liotral Oeste, 

Sobral/Ibiapaba, Sertão dos Inhamuns, Setão Central, Baturité, Litoral Leste/Jaguaribe e Criri/Centro Sul. 
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 Apesar de parecer que o setor agropecuário é irrelevante para a geração de 

emprego e renda é importante pensar que esse setor, por meio da agricultura familiar, tem 

tido a função de garantir a permanência do pequeno produtor no campo, visto que oferta 

trabalho para as pessoas do campo (segundo o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, 

das pessoas ocupadas no campo 74,4% estavam ligados a agricultura familiar).  Além 

disso, a agricultura familiar tem possibilitado que as mulheres do campo também tenham 

uma ocupação, minimizando a desigualdade de gênero.  

  

4.1 Características geoambientais  

4.1.1 Geologia/geomorfologia 

 

 Localizada no extremo oeste do Estado do Ceará, a Macrorregião dos 

Inhamuns possui dois domínios geológicos segundo a Classificação feita por Souza 

(1988), são eles: o domínio das bacias sedimentares paleomesozóicas e o domínio dos 

escudos e dos maciços antigos. 

  O domínio de maior expressividade é o dos escudos e maciços antigos que 

recobre praticamente toda a área da Região. A outra formação é uma bacia sedimentar 

palesomesozóica que dá origem ao chamado Planalto da Ibiapaba, que se localiza na 

porção de terras mais a oeste, onde o Estado faz limite com o Piauí. 

 A classificação dos domínios elaborada por Souza (1988) foi produzida, 

primeiramente, identificando os domínios estruturais e, “a posteriori”, as unidades morfo-

estruturais dentro dos domínios. Para se distinguir os domínios foram considerados os 

elementos geotectônicos e a preponderância de litologias nítidas.    

 Como se sabe, a estrutura geológica vai refletir nas feições dos terrenos, nos 

tipos de solo, influenciando, até mesmo, na disponibilidade e competência dos recursos 

naturais. Na Figura 8 pode-se observar que a estrutura geológica deu origem a três grandes 

formas de relevo na região, a depressão sertaneja, os planaltos residuais e o Planalto da 

Ibiapaba.   
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Figura 8 – Mapa geomorfológico da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: IBGE (2002, 2010). Elaborado pela Autora. 

 O domínio dos escudos e maciços antigos dá origem a duas formas de relevos 

distintas, a chamada depressão sertaneja e os maciços residuais. Esses relevos são 

segundo Souza (1988, p. 85) “reflexos de eventos tectônicos – estruturais remotos” e da 

ação dos processos modeladores que vão diferenciar os relevos. 

 A depressão sertaneja tem como substrato o embasamento cristalino. É 

chamada de depressão periférica por ser uma área rebaixada em relação à bacia 

sedimentar que faz limite com ela ou mesmo por estar embutida entre os planaltos 

residuais. É composta por superfícies aplainadas ou levemente onduladas. 

 É bastante comum encontrar nessas áreas afloramentos de granito. Esses 

afloramentos são típicos da paisagem do Nordeste do Brasil. Eles podem dar origem a 

inselbergs ou aos “campos de matacões”. Segundo Ab’sáber (2003, p. 90) “[...] eles foram 

relevos residuais que resistiram aos velhos processos desnudacionais, responsáveis pelas 

superfícies aplanadas dos sertões”. 

 Os maciços residuais são feições de conjunto de serras isoladas que indicam 

intrusões ou afloramentos de blocos de granito. Segundo Souza (1988) eles contribuem 
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para a diversificação ambiental e fisiográfica do semiárido Cearense. Apesar de ter 

semelhanças quanto à origem e forma eles se distinguem muitas vezes pela altimetria. 

  O domínio das bacias sedimentares paleo-mesozóicas, que na área de 

estudo, está representada pelo Planalto da Ibiapaba, é constituído pela formação Serra 

Grande. Esta bacia se dispõe no sentido sul para norte, com relevo dissimétrico que 

originam um relevo que se configura na morfologia de uma cuesta (SOUZA, 1988).  

  

4.1.2 Solos  

 

 Os solos são fruto da ação do intemperismo sobre o material de origem, ou 

seja, sobre a rocha matriz, por isso existem variadas classes de solos, pois, há diferentes 

materiais de origem e o intemperismo age de diferentes formas e intensidades sobre estes 

materiais.  

 Segundo a classificação dos Solos da Embrapa (2001) há na região sete 

classes de solo predominantes (Figura 9) apresentando assim uma tipologia de solos 

diversificada e uma expressiva variação espacial. A diversificação dos solos está 

diretamente relacionada com a geologia e geomorfologia do local. Os solos mais 

desenvolvidos (bem drenados, estruturados e profundos), ou seja, aqueles em que o 

intemperismo mais atuou, são os que coincidem com a área do Planalto da Ibiapaba, 

devido a maior disponibilidade de água nessa região. 

 Os solos Argissolo Vermelho-amarelo e o Latossolo Vermelho-amarelo são 

os solos localizados na faixa estreita mais a oeste no mapa da Figura 9. O solo Argissolo 

Vermelho-amarelo está relacionado a áreas de relevos mais acidentados, são solos de 

baixa fertilidade. Já o Latossolo Vermelho-amarelo está geralmente associado a relevos 

planos, suavemente ondulados ou ondulados, ocorrendo em ambientes bem drenados e, 

assim como os Argissolos, são de baixa fertilidade por serem muito lixiviados.  

 Em contrapartida, os Neossolos são solos pouco desenvolvidos, conhecidos 

também como solos jovens, onde o intemperismo ocorre de forma menos eficiente. Estes 

solos são pouco desenvolvidos e profundos. O Neossolo Litólico geralmente não 

ultrapassa 50 cm de profundidade estando associados a relevos mais declivosos.  

 Já o Neossolo Quartizarênico é um solo mais profundo, associado a relevos 

mais planos ou levemente ondulados, apresentando textura arenosa. Apesar de não haver 

limitação ao crescimento radicular das plantas este solo não é muito indicado para a 
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agricultura, pois, sua textura arenosa reduz a quantidade de água disponível. No Ceará 

este solo está geralmente ligado à produção de caju.  

 

Figura 9 – Mapa de solos da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: EMBRAPA (2001) e IBGE (2010). Elaborado pela Autora. 

 O Chernossolo Argilúvico ocorre em pequenas extensões (como é possível 

ver no mapa), é um solo pouco profundo, associado a rochas pouco ácidas em climas com 

estação seca acentuada, possui fertilidade bastante elevada. O Luvissolo Crômico é um 

solo característico de áreas que sofrem restrições hídricas severas. Segundo estudos da 

EMBRAPA, esse solo aparece apenas na região Nordeste, mais restritamente na região 

que compreende o semiárido nordestino.  

 Por fim, a última classe de solo predominante na área de estudo é o Planossolo 

Hidromórfico, este solo é comum em áreas com relevo plano a levemente ondulado onde 

as condições ambientais propiciam um excesso de água, mesmo que em um pequeno 

período do ano.  

 De modo geral os solos da Região dos Inhamuns são solos pouco desenvolvidos, 

a exceção dos solos encontrados no Planalto da Ibiapaba e os Argisssolos. Assim, em 
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resumo, acerca das condições pedológicas da Macrorregião dos Inhamuns pode-se dizer 

que “[...] apresentam solos com fertilidade natural baixa, espessos e geralmente ácidos. 

Nas vertentes mais escarpadas, as condições dos solos são melhores e a fertilidade natural 

é mais alta. Entretanto, a declividade dos terrenos limita a produção agrícola” (IPECE, 

2014, p. 121-122).  

Estes solos estão sendo afetados negativamente com a pratica de atividades 

produtivas como a agricultura (principalmente de sequeiro), a pecuária e o extrativismo 

vegetal, que têm provocado a degradação dos mesmos diminuindo ainda mais sua 

fertilidade (MARANHÃO, 2010). 

 

4.1.3 Clima 

 

 Para compreender a dinâmica climática da região se faz necessário, nesse 

primeiro momento, elucidar os sistemas atmosféricos que atuam na região provocando 

ou inibindo as chuvas, ou seja, entender quais os sistemas atmosféricos estão na gênese 

dos eventos pluviométricos, levando em conta suas características e o seus mecanismos 

de atuação. Além disso, atentar para a dinâmica oceano-atmosfera que é essencial para 

que se possa compreender a dinâmica climática do Norte do Nordeste do Brasil (NNEB). 

 

4.1.3.1 Dinâmica atmosférica: 

 

 As chuvas na região são moduladas por sistemas atmosféricos de micro, meso 

e macro escala; sendo os sistemas de macro escala ou escala global os mais importantes 

na definição de quão abundantes serão as chuvas ao longo da quadra chuvosa.  

 Vários trabalhos como os de Molion e Bernardo (2002), Mello e Ferreira 

(2005) e Barbieri (2014), entre outros, discorrem sobre os sistemas que atuam no NNEB, 

além deles, trabalhos elaborados por órgãos como a FUNCEME também tratam desses 

sistemas, caracterizando-os.  Basicamente, segundo esses estudos, atuam no NNEB a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as Frentes Frias (FFs), os Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), as Linhas de Instabilidade, os Complexos 

Convectivos de Mesoescala (CCMs), as Ondas de Leste e as brisas. 

 Contudo, levando em consideração a área de estudo desta pesquisa 

(Macrorregião dos Inhamuns), apenas alguns desses sistemas atuam de maneira mais 
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efetiva, basicamente, apenas a ZCIT (responsável pela quadra chuvosa) e o VCAN 

(responsável pelas chuvas da pré-estação chuvosa) exercem maior influência no aporte 

de umidade da região. A seguir serão listados os sistemas por ordem de importância e de 

escala. 

 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

 

 A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema causador 

de chuvas no Norte do Nordeste do Brasil (NNEB). (MELLO e FERREIRA, 2005; 

MELO, CAVALCANTI e SOUZA, 2009; BARBIERI, 2014). Esse sistema é evidenciado 

nas imagens de satélite como uma banda de nuvens que se estendem em uma faixa na 

Região Equatorial do globo.  

Figura 10 – Imagem do satélite Meteosat 10, período de 01-05 de dezembro de 2015, 

onde é possível observar a faixa de nebulosidade associada a ZCIT. 

 

Fonte: FUNCEME, 2016. 

 Ele se forma devido à confluência dos ventos alísios de nordeste e sudeste, e 

este encontro proporciona a formação de nuvens com intensa atividade convectiva. 

Segundo Molion e Bernardo (2002, p. 6): 

A ZCIT é uma extensa região de convergência dos ventos Alísios de nordeste, 

oriundos do sistema de alta pressão ou anticiclone subtropical do HN, e dos 

ventos Alísios de sudeste, provenientes da alta subtropical do HS. É 

caracterizada por movimentos ascendentes, baixas pressões, uma banda de 

nebulosidade e chuvas no sentido leste-oeste aproximadamente.  
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 A ZCIT migra sazonalmente de posição, no período de agosto a setembro se 

mantém em sua posição mais ao norte (14ºN) descendo para sua posição mais ao sul (2ºS) 

no período de março a abril, período em que costuma provocar as chuvas no NNEB.  

 O deslocamento da ZCIT está diretamente condicionado às temperaturas dos 

oceanos Pacífico e Atlântico, “A ZCIT é mais significativa sobre os oceanos, e por isso, 

a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) é um dos fatores determinantes na sua posição 

e intensidade” (MELLO e FERREIRA, 2005, p. 19). 

A variabilidade interanual da distribuição das chuvas sobre o NEB, tanto nas 

escalas espacial quanto temporal, está intimamente relacionada com as 

mudanças nas configurações de circulação atmosférica de grande escala e com 

a interação oceano-atmosfera no Pacífico e no Atlântico (MOLION e 

BERNARDO, 2002, p. 3). 

 Essa banda de nuvens, ZCIT, vai se localizar onde a TSM se encontrar mais 

aquecida. Assim, na bacia do oceano Atlântico os padrões de TSM geram anomalias de 

temperatura (positivas/negativas) que provocam alterações na intensidade e 

posicionamento dos Alísios de nordeste e sudeste que, por sua vez, convergem para a 

formação da ZCIT e assim, consequentemente, geram alterações no posicionamento da 

mesma. 

 Em anos em que a superfície do oceano Atlântico Sul se encontra mais 

aquecido que a do Norte (dipolo negativo – Figura 11a), geralmente, coincide com anos 

onde há uma boa quadra chuvosa no Nordeste brasileiro, pois, há uma intensificação dos 

ventos Alísios de nordeste que favorecem a descida da ZCIT até sua posição 

climatológica mais ao sul. Já em anos onde, no período de fevereiro a maio, o oceano 

Atlântico Norte permanece mais aquecido que o Sul (dipolo positivo – Figura 11b) as 

chuvas no NNEB ficam abaixo da média já que ocorre o fenômeno inverso e assim os 

Alísios de sudeste é que se intensificam impedindo a descida da ZCIT. 
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Figura 11 – Esquema do padrão oceânico e atmosférico sobre a bacia do Oceânico 

Atlântico, favorável à ocorrência de anos secos ou muito secos (a – dipolo 

negativo, b – dipolo positivo). 

Fonte: FUNCEME. 

 Outro sistema oceânico que afeta o movimento de deslocamento da ZCIT 

para o sul e, consequentemente, diminui as chuvas na região, é o El Niño - Oscilação Sul 

(ENOS). O fenômeno El Niño se caracteriza pelo “aquecimento incomum das águas 

superficiais nas porções central e leste do oceano Pacífico, nas proximidades da América 

do Sul, mais particularmente na costa do Peru” (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 

2007, p. 189). 

 Esse aquecimento começa com uma alteração nos padrões gerais da 

circulação atmosférica. Os ventos Alísios que sopram de leste para oeste na costa oeste 

da América do sul diminuem de intensidade, como resultado, há o aquecimento anormal 

das águas superficiais do oceano Pacífico Equatorial, que por sua vez provoca alteração 

no deslocamento da Célula de Walker, assim, o ar quente sobre aquela região é empurrado 

originando uma célula descendente sobre o oceano Atlântico próximo ao NNEB, 

dependendo da intensidade e do período que essa célula surgir haverá a inibição das 

chuvas no NNEB, pois, esta célula impede a descida da ZCIT (esse sistema provoca 
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alterações na distribuição e variação da chuva em outras regiões do globo, não apenas no 

NNEB). (BARBIERI, 2014). 

 O fenômeno La Niña é o contrário do El Niño. Na La Niña ocorre a 

intensificação dos ventos Alísios que empurram as águas superficiais quentes para o 

Oeste do Pacífico (Taiti) provocando o resfriamento das águas do Pacífico próximo à 

costa do Peru (Centro-leste), isso causa um alongamento na circulação da Célula de 

Walker favorecendo a ocorrência de chuvas no NNEB. 

 Com o exposto, fica evidente que em anos onde ocorrem eventos de ENOS e 

Dipolo Positivo do Atlântico (TSM Atlântico norte mais quente) concomitantemente, 

coincide com os anos com chuvas abaixo da média histórica em quase todas as regiões 

do Estado como, por exemplo, os anos de 2004 e 2005 (Figura 12).  

 

Figura 12 – Quadro representando a influência da TSM dos oceanos Atlântico e Pacífico 

na quadra chuvosa do Ceará.  

Fonte: FUNCEME, 2014.  

 Por outro lado, em anos onde coincidem a ocorrência do fenômeno La Niña 

e Dipolo Negativo do Atlântico, não necessariamente resulta em anos com chuvas acima 

da média histórica, os anos de 2000 e 2001 (Figura 12) evidenciam isso. Contudo, os anos 

chuvosos são anos em que esses dois eventos ocorrem e, quanto mais intensos eles são 

mais abundantes é a quadra chuvosa, exemplo, os anos de 2008 e 2009. 
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 Logo se conclui que em anos em que a ZCIT se posiciona ao norte de sua 

posição climatológica, quer seja devido ao Dipolo Positivo ou ao El Niño, nos meses 

considerados chuvosos no NEB há grande probabilidade de estiagem na região (MELO, 

CAVALCANTI e SOUZA, 2009). 

 As Frentes Frias (FFs) e suas repercussões  

 

 As frentes se formam devido ao encontro de duas massas de ar com 

características termodinâmicas diferentes produzindo uma zona de descontinuidade. A 

Frente Fria (FF) se forma quando o ar frio avança em direção ao ar quente empurrando 

este para cima, pois é mais leve, e para frente, originando nuvens de grande 

desenvolvimento vertical e gerando precipitação. (MENDONÇA e DANI-OLIVEIRA, 

2007; BARBIERI, 2014). 

 “As frentes afetam o tempo sobre a América do Sul durante todo o ano” 

(CAVALCANTI e KOUSKY, 2009, p. 135). No Brasil elas atuam principalmente no Sul 

e Sudeste do País, podendo penetrar até a Regiões Nordeste incentivando a precipitação 

(BARBIERI, 2014; CAVALCANTI e KOUSKY, 2009). 

 No Nordeste as FFs atuam, especificamente, nos meses de novembro a 

janeiro. As FFs chegavam até o Ceará contribuindo para o aporte de umidade do Estado, 

principalmente, nos municípios do centro-sul. No ano de 2004 a atividade das FFs foi tão 

intensa que chegou a provar chuvas em quase todo o Estado do Ceará (XAVIER, 

2004/2005) 

 

 Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) 

 

 Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis “são caracterizados como sistemas 

meteorológicos caracterizados por centros de pressão relativamente baixa que se originam 

na alta troposfera e se estendem até os níveis médios” (FERREIRA, RAMÍRES e GAN, 

2009, p. 43). 

 Eles podem ser classificados em dois tipos, os do tipo Palmén e os do tipo 

Palmer. Os VCANs do tipo Palmén se originam em latitudes extratropicais e são mais 

comuns no inverno e primavera. Os do tipo Palmer tem sua origem em latitudes tropicais 

e ocorrem na primavera e verão (FERREIRA, RAMÍRES e GAN, 2009; BARBIERI, 

2014). 
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 A formação dos Vórtices do tipo Palmer tem relação direta com a Alta da 

Bolívia (AB – que é um sistema de alta pressão, anticiclônico, que contribui para as 

chuvas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil) e com a Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS – é um sistema meteorológico de verão que se caracteriza por ter 

uma banda de nebulosidade com orientação noroeste-sudeste). (FERREIRA, RAMÍREZ 

e GAN, 2009). 

 Os Vórtices do tipo Palmer formam-se devido à intensificação da crista 

associada à AB e o cavado corrente abaixo sobre o Oceano Atlântico. Mais 

detalhadamente o que ocorre é que:  

[...] quando um sistema frontal proveniente do Sul do Brasil, penetra no 

subtrópico, provocando forte advecção de ar quente no seu lado leste em baixos 

níveis, amplificando a crista de nível superior e consequentemente o cavado a 

jusante também é intensificado, formando o ciclone na alta troposfera 

(BARBIERI, 2014, p.76). 

  

 Os VCANs podem ser facilmente identificados por imagens de satélite 

(Figura 14), pois, são um conjunto de nuvens que tem a forma aproximada de um círculo 

girando no sentido horário, esse círculo é o centro do Vórtice (baixa pressão), onde não 

há nuvens devido aos movimentos verticais de subsidência do ar. Já na sua periferia (do 

círculo) é possível ver nuvens devido ao movimento ascendente de ar (a nebulosidade vai 

ser mais intensa na direção do deslocamento do Vórtice).  

 

Figura 13 – Imagem infravermelho do satélite Goes-13, no dia 02/01/2016 as 09:00h, 

mostrando uma banda de nebulosidade associada a um VCAN no NNEB.  

 

Fonte: INPE/DSA. 
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 É importante destacar que se o centro do Vórtice se localizar sobre certa 

região, ela experimentará estiagem no período de atuação do Vórtice. A exemplo, na 

imagem a cima, é possível ver que o centro do VCAN está próximo ao litoral da Bahia 

fazendo com que essa região não apresente nebulosidade.  

 No Brasil eles costumam atuar nos meses de dezembro e fevereiro. No NNEB 

eles são mais frequentes em janeiro e fevereiro no período chamado de pré-estação 

chuvosa. Eles têm um tempo de vida médio em torno de 4 a 11 dias e se movem 

habitualmente de leste para oeste (FEREIRA e MELLO, 2005). 

  Sempre que atuam no NNEB provocam alterações no tempo. As regiões em 

que o vórtice atua causando chuva sofrem, comumente, com problemas de inundações e 

enchentes, pois, estão geralmente associados a chuvas intensas. Essa associação entre os 

VCANs e extremos de chuva já foi relatada nos trabalhos de Zanella, Sales e Abreu 

(2009); Olímpio (2013); Rodrigues, Teixeira e Sales (2012). 

 

 Linhas de Instabilidade (LIs)  

 

 As linhas  de instabilidade são definidas como sendo “bandas de nuvens 

causadoras de chuvas, normalmente do tipo cumulus, organizadas em forma de linha” 

(FEREIRA e MELLO, 2005, p. 21; BARBIERI, 2014, 84-85). Elas se formam na costa 

Norte e Nordeste da América do Sul chegando a se propagar até o interior.  

 Muitos trabalhos associaram a sua formação com a circulação da brisa 

marítima, sendo assim, esse sistema tem uma escala temporal diretamente ligada à 

variabilidade da brisa marítima, ou seja, diurna. Simplificadamente, o que ocorre é que a 

alta radiação solar que incide sobre a região tropical possibilita a formação de nuvens 

cumulus que, no fim da tarde e início da noite, atingem seu ponto máximo de convecção 

ocasionando a chuva.  

 As LIs podem ser classificadas em dois tipos: as Linhas de Instabilidade 

Costeira (LICs) e as Linhas de Instabilidade com Propagação (LIPs). As LICs têm como 

característica não se propagar muito em direção ao interior do continente, já as LIPs se 

diferenciam devido ao seu deslocamento horizontal, fazendo com que seu raio de 

influência chegue ao interior do continente (as LIPs podem ser do tipo 1 – deslocamento 

horizontal de 170 a 400 km, ou do tipo 2 – deslocamento horizontal superior a 400 km).  
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 As LIs que atuam na costa do NNEB ocorrem com maior frequência no verão, 

nos meses de janeiro a maio, devido, principalmente, ao posicionamento mais ao Sul da 

ZCIT, visto que este sistema exerce grande influência na intensificação das LIs. No 

período de junho a dezembro, mesmo com a entrada da brisa, não há formação das LIs na 

costa do NNEB porque a ZCIT se encontra mais ao Norte (MELLO e FERREIRA, 2005; 

COHEN et al, 2009; BARBIERI, 2014). 

 A influência da circulação de grande escala (ZCIT) na circulação local (LIs) 

não se limita apenas a incrementar a quantidade das LIs que ocorrem no NNEB, mas 

também, intensificar sua extensão (maior extensão das LIs é no mês de abril) e sua 

duração em horas (duração maior das LICs no mês de março) (COHEN et al, 2009). 

 

 Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) 

 

 Os Complexos Convectivos de Mesoescala são sistemas atmosféricos 

definidos por apresentar-se como um conjunto de nuvens do tipo cumulunimbus (cb) 

frias, espessas e com formato circular, formando-se devido a condições locais favoráveis 

(temperatura, relevo, pressão, etc.), com ciclo de vida de 10 a 20 horas. 

 As primeiras células convectivas podem se formar no final da tarde e início 

da noite, porém, é na madrugada o período de máxima atuação do CCM. Sua dissipação 

geralmente ocorre no dia seguinte por volta do meio dia (BARBIERI, 2014; MELLO e 

FERREIRA, 2005). As chuvas associadas a esse sistema ocorrem, geralmente, de forma 

intensa e isolada.  

   É importante destacar que existem critérios bem específicos para que um 

Sistema Convectivo de Mesoescala (SCM) seja definido como um CCM. Para isso é 

necessário que se obedeça a critérios que levam em conta o formato, a área, a temperatura 

e a duração do sistema. É preciso que as nuvens tenham formato arredondado, cheguem 

a temperaturas menores que -32ºC com área de 100 mil Km², a região interna da nuvem 

deve ter temperaturas menores que -52ºC com área de 50 mil Km², e o tempo de vida do 

sistema deve ser superior a 6 horas (DIAS, ROZANTE e MACHADO, 2009). 

 No dia 30 para o dia 31 de março de 2014 houve a formação de um SCM 

(Figura 14) que provocou fortes chuvas em Fortaleza, chegando a um acumulado de 124 

mm segundo a Funceme, causando inúmeros prejuízos (desabamento do teto de hospital, 
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alagamentos, etc.). Esse SCM não se caracterizou como um CCM porque seu tempo de 

vida foi inferior a 6 horas.  

 

Figura 14 – Imagem do satélite Goes-13 canal realçado mostrando a atuação de um CCM 

no NNEB na noite do dia 30/03/2014 as 23:30h, com nuvens com grande 

desenvolvimento vertical (tons de rosa e branco são nuvens com -80ºC). 

 

Fonte: INPE/DSA. 

 

 Características climáticas gerais da região 

 Em resumo, no que tange as características climáticas, a região apresenta-se 

como sendo uma área onde predomina o clima semiárido quente, ou seja, aquele com 

duas estações bem definidas, o verão quente e chuvoso, e o inverno seco. Além disso, a 

temperatura é elevada durante todo o ano, os níveis de evapotranspiração são altos e a 

precipitação é baixa (em média menor que 800 mm). (IPECE, 2014). 

 A estação chuvosa na região é de fevereiro a maio, com uma pré-estação 

chuvosa que começa em dezembro e vai até janeiro. É possível visualizar isso nos gráficos 

(Gráfico 5) de precipitação média mensal de cada Município. 

 Há grande diferença nas médias de precipitação anual entre os municípios, 

devido principalmente a localização destes. Os municípios que se encontram no platô da 

Serra Grande (Planalto da Ibiapaba) possuem precipitação inferior a 900 mm, os que se 

encontram na depressão periférica da Ibiapaba (Ipueiras, Ararendá e Ipaporanga) chegam 

a uma média de 700 mm, já os demais municípios localizados na Depressão Sertaneja 

possuem precipitação média anual por volta dos 600 mm.  
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Gráfico 5 – Precipitação média mensal dos Municípios da Macrorregião dos Inhamuns (Normal climatológica)11. 

 

                                                           
11 A série temporal utilizada para esses gráficos varia conforme a disponibilidade de informações dos postos pluviométricos. Os Municípios de Aiuaba, Arneiroz, Crateús, Independência, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Parambu, Poranga, Tamburil e 
Tauá tem registro de mais de 30 anos (1974 a 2014 a maioria); já os outros Municípios têm registro de 24 a 26 anos (1988 a 2014 – Catunda, 1990 a 2014 - Ararendá).  
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Fonte: FUCEME. Elaborado pela Autora. 
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4.1.4 Hidrografia 

 

 Devido aos baixos totais pluviométricos, a elevada evapotranspiração e a 

característica dos solos da Macrorregião dos Inhamuns os recursos hídricos que compõem 

a região são de caráter intermitente, ou seja, são rios com baixa vazão de escoamento 

superficial. Segundo Cirilo (2008, p. 62),  

Essa situação pode ser explicada em razão da variabilidade temporal das 

precipitações e das características geológicas dominantes, onde há 

predominância de solos rasos baseados sobre rochas cristalinas e 

consequentemente baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente. O 

resultado é a existência de densa rede de rios temporários.  

 

 Essas características são comuns em quase todo o Nordeste, à exceção de 

algumas regiões onde há rios perenes. Os rios da região em estudo são todos de caráter 

intermitentes. Os mais importantes são o Jaguaribe, o Poti (nasce no Ceará mais vai em 

direção ao Piauí) e o Acaraú.  

 As nascentes do rio Jaguaribe (bacia hidrográfica mais importante do Ceará, 

banhando mais de 50% do Estado) nascem em Tauá, nos riachos Trici e Carrapateiras. Já 

o rio Poti tem sua nascente principal no município de Quiterionópolis e outras entre os 

municípios de Quiterionópolis, Parambu e Tauá. As nascentes do rio Acaraú brotam de 

uma serra no município de Monsenhor Tabosa.  

 Com base na classificação da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

(COGERH) a região é drenada por cinco bacias hidrográficas: Acaraú, Alto Jaguaribe, 

Banabuiú, Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateús. As bacias hidrográficas mais 

importantes são a do Alto Jaguaribe, Acaraú e Sertões de Crateús. 
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Figura 15 – Mapa de hidrografia da Macrorregião dos Inhamuns.  

 

Fonte: IBGE (2010) e ANA (2012, 2014). Elaborado pela Autora. 

 Todas essas bacias sofrem com a degradação ambiental devido à poluição e ao 

desmatamento das matas ciliares que provocam graves danos chegando a prejudicar as 

nascentes fazendo com que estas sequem.  
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4.1.5 Vegetação 

 

 Os solos e as condições ambientais, como clima e relevo, vão ser 

determinantes para o tipo de vegetação que vai predominar em uma área. No que concerne 

à vegetação, a região tem predomínio da Caatinga que é uma vegetação adaptada a longos 

períodos de seca.  

 Segundo a classificação de 2010 do IBGE a área de estudo tem como tipo 

vegetacional a savana estépica, que é uma composição florística que possui uma 

estratificação diretamente relacionada com o clima da região, assim:  

Esta região florística é eminentemente climática na atualidade, variando de 

áreas pluviais, de superúmidas a úmidas, na costa florestal atlântica, até o 

território árido interiorano da Savana-Estépica (Caatingas do Sertão Árido), 

passando por trechos subúmidos do chamado “agreste florestal estacional” 

situados entre os extremos climáticos, porém com florística típica (IBGE, 

2012). 

 Como é possível notar no mapa de vegetação há três tipos vegetacionais na 

área, a savana estépica, a savana estépica estacional e as áreas antropizadas.  As savanas 

se distinguem pela quantidade de chuvas. A savana estépica estacional corresponde a 

regiões entre área costeira-úmida e interiorana-árida e em locais onde há cursos de água 

intermitente (IBGE, 2012). 
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Figura 16 – Mapa de vegetação da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: IBGE (2010). Elaborado pela Autora. 

 Por isso, essa pequena mancha de savana estépica estacional está localizada 

na área que corresponde ao Planalto da Ibiapaba. Essa denominação de savana estépica 

caracteriza um tipo de formação florestal que tem como característica a “fisionomia 

tropical na qual árvores, arbustos e ervas estão presentes de forma relevante, sem uma 

clara dominância fisionômica das árvores” (IBGE, 2012). 

 Essa denominação foi usada para caracterizar uma formação florística da 

África Tropical, e no Brasil o termo foi extrapolado para designar as regiões florísticas 

onde há o predomínio da formação Caatinga, que é o tipo de formação encontrada nas 

regiões secas do Nordeste.  

 As áreas antropizadas são aquelas em que a vegetação natural foi retirada, 

podendo ser áreas urbanizadas ou áreas degradadas por alguma atividade econômica 

como, por exemplo, as atividades agroextrativistas.   

Nessa perspectiva, vale frisar que o processo histórico de ocupação e 

exploração da área é responsável por diversos problemas ambientais. No que 

se refere à produção de bens primários, como a exploração agroextrativista e a 
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prática da pecuária extensiva, o binômio do gado-algodão dominou durante 

muito tempo o quadro das atividades econômicas nas regiões sertanejas. Essas 

práticas, realizadas, muitas vezes, de forma desordenada e mal planejada, 

resultam no empobrecimento dos solos, perdas da biodiversidade até a 

exaustão dos recursos naturais. A utilização da madeira, sobretudo da caatinga, 

para compor a matriz energética, tem sido atrelada como uma das responsáveis 

pela perda de extensas áreas de cobertura vegetal (IPECE, 2014, p. 122). 
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5 DADOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 Como se objetivou anteriormente observar o comportamento intrasazonal da 

pluviometria na quadra chuvosa de 2003 a 2013 e os impactos na produção de grãos 

(milho e feijão) nos Inhamuns a partir da identificação e classificação dos veranicos, a 

presente pesquisa busca um enquadramento teórico e metodológico que possibilite a 

efetivação desse objetivo.   

 A seguir serão descritos os encaminhamentos metodológicos realizados para 

que fosse possível alcançar os objetivos.  

5.1 Coleta e tabulação dos dados 

5.1.1 Banco de dados 

 Os dados de chuva 

 Os dados de chuva utilizados nesse trabalho consistem em uma série diária 

para o período de dezembro de 2002 a dezembro de 2013, para dezesseis postos 

pluviométricos da Macrorregião dos Inhamuns. 

 A imprescindibilidade de se trabalhar com dados diários ocorre pela 

necessidade de se identificar os veranicos, que são os dias consecutivos, dentro da quadra 

chuvosa, que não chove ou chove abaixo de 2mm. (BARBIERI, 2014; MENEZES et al, 

2008). Além disso, essa necessidade se efetiva também, pelo fato de a pesquisa se alinhar 

com o pensamento de Monteiro (1971) que foi o grande expoente da climatologia 

dinâmica no Brasil e que teve na adoção do ritmo climático sua grande contribuição.  

 O ritmo seria a sucessão habitual e excepcional dos tipos de tempo e, para sua 

análise ele desenvolveu o método da análise rítmica. Essa análise se baseia na observação 

dos elementos fundamentais do clima em unidade de tempo pelo menos diária. 

(MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

 A concepção de tempo baseada em Sorre (1951) e principalmente a noção de 

ritmo introduzida por Monteiro (1971) são fundamentais neste trabalho, visto que, essas 

noções compõem o embasamento teórico que dão corpo a esta pesquisa. Isso significa 

que as médias são abandonadas com o objetivo de se compreender e analisar o clima de 

maneira mais fidedigna, pois, por meio das médias, seria impossível notar os veranicos, 

por exemplo. 
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 Os postos que foram selecionados para este trabalho são os que estão 

localizados nas sedes de cada município, devido, principalmente, a maior confiabilidade 

dos mesmos, visto que, estes são os que contêm maior e mais completa sequência de 

dados. É importante destacar que, mesmo sendo estes os postos com série de dados de 

maior confiabilidade, ainda assim, possuem grandes falhas que se expressam na ausência 

do registro da chuva que duram por dias ou até mesmo por meses.   

 Os dados de chuva utilizados nesta pesquisa foram disponibilizados pela 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). Dos dezesseis postos pluviométricos que foram 

utilizados quinze foram postos da Funceme e apenas um do INMET, que é o posto que 

corresponde ao município de Tauá (FIGURA 17). 

Figura 17 – Mapa de localização das estações/postos pluviométricos. 

 

Fonte: IBGE (2010), FUNCEME (2014) e INMET (2014). Elaborado pela Autora. 
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 Dados da produção agrícola 

 Os dados referentes à produção agrícola de cada município foram 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses dados 

são fruto de um trabalho permanente do IBGE, o levantamento da Produção Agrícola 

Municipal. A partir dele podem-se obter informações sobre área plantada e colhida, 

quantidade, rendimento médio e valor da produção, relativas a produtos de cultura 

temporária e permanente, tendo como unidade de coleta os municípios. 

 Os dados disponibilizados pelo IBGE são de uma série de 1990 a 2014. A 

pesquisa utilizou-se, basicamente, dos dados sobre área plantada e produção das culturas 

temporárias de milho e feijão para cada um dos dezesseis municípios da região no período 

que compreendem os anos da pesquisa, de 2003 a 2013.  

 Os dados de produção são referentes a produção de 1º safra que coincide com 

o período de chuva e que para região é o período em que mais se produz essas culturas, 

visto que a produção na 2º safra reque o uso de irrigação. 

 Todos os dados tanto de chuva quanto de produção agrícola foram 

trabalhados e processados nos softwares Excel e Stata, onde puderam ser gerados tabelas 

e gráficos que, a posteriori, vão compor a discussão e os resultados dessa pesquisa.  

 

5.1.2 Critérios para a delimitação do(s) veranico(s) 

 

 O primeiro passo para delimitar os veranicos foi definir o período 

chuvoso/quadra chuvosa da região em estudo. Para a grande maioria dos Estados do 

Nordeste ela se estende de fevereiro a maio, contudo, analisando a pluviometria mensal 

dos municípios da Macrorregião dos Inhamuns (Gráfico 5) foi possível perceber a 

importância dos meses de pré-estação chuvosa (dezembro e janeiro) logo, estes meses 

entraram para os cálculos. 

 Está pesquisa trabalhou com a perspectiva do ano agrícola12 que foi 

considerado desde o mês de dezembro do ano anterior até maio do ano seguinte para todos 

os anos da série analisada. Após a seleção dos meses que comporiam o ano agrícola 

partiu-se para a delimitação do que seria considerado veranico. 

 Seguiu-se a definição mais comum encontrada na literatura sobre veranico. 

Considerou-se como veranico a sequência de no mínimo cinco dias em que não chove ou 

                                                           
12 Período específico em que ocorre a produção de determinadas culturas.  
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chove abaixo de 2 mm na quadra chuvosa, não interrompendo o cálculo quando a 

sequência de dias passa de um mês para outro. Ou seja, o maior veranico pode durar mais 

que um mês ou dois, ele pode durar até todo o período que foi considerado, essa foi a 

mesma metodologia adotada por Menezes et al (2010, 2008).  

 Depois dessa fase de identificação dos veranicos para cada posto 

pluviométrico e para cada ano da série analisada foi feita a classificação dos mesmos por 

intensidade13. Para chegar a está classificação foi preciso unir duas metodologias, 

primeiro categorizou-se os veranicos segundo a classificação de Assad e Castro (1991) 

em que eles calculam o historiograma dos veranicos em 5,10,15,20, 25 ou mais dias de 

duração.  

 Posteriormente, notou-se que seria inviável trabalhar com esses valores, pois, 

apareceriam várias classes, já que houve veranicos superiores a 80 dias. Então houve a 

necessidade de adaptar essa metodologia definindo apenas três classes de veranicos assim 

como feito por Oliveira et al (2015) que os subdividiu da seguinte maneira: veranicos 

classe V1 (de cinco a dez dias secos), classe V2 (de onze a quinze dias secos) e classe V3 

(acima de quinze dias secos).  

 Minuzzi et al (2005) utilizaram de metodologia semelhante, contudo, seus 

intervalos foram diferentes porque eles consideraram veranico como sequência de três 

dias secos, logo sua classificação foi de três em três dias e eles utilizaram quatro classes: 

três a seis dias (A); sete a dez dias (B); 11 a 14 dias (C) e acima de 15 dias (D). 

 Assim, neste trabalho os veranicos foram agrupados em três categorias 

distintas: veranicos classe A (de cinco a dez dias), veranicos classe B (de onze a quinze 

dias) e veranicos classe C (maior que quinze dias), ou seja, uma adaptação do que foi feito 

por Oliveira et al (2015). Essa classificação foi feita para cada um dos postos e em todos 

os anos da análise, considerando apenas o ano agrícola. 

 Esse trabalho de classificação foi todo desenvolvido no software Excel e a 

partir dele foram gerados dois tipos de tabela. A primeira levou em consideração cada 

município da região em estudo. Foi feita a classificação dos veranicos para cada ano 

agrícola para cada município da região.  

                                                           
13 A intensidade dos veranicos é calculada pela duração da sequência dos dias secos, ou seja, o veranico 

mais intenso será aquele com maior duração.  
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 A outra tabela considerou os anos agrícolas, ou seja, não houve uma divisão 

dos veranicos por municípios, apenas, determinaram-se quantos veranicos existiram para 

cada classe em cada ano para toda a Macrorregião em estudo.  

5.1.3 Tipologia dos anos quanto a pluviometria14 

 Os anos analisados foram classificados segundo os parâmetros sugeridos por 

Sant’Anna Neto (1990) que estabelece o uso do coeficiente de variação como critério na 

escolha dos anos-padrão. Para ele ano chuvoso é aquele ano com pluviosidade elevada, 

com índices superiores a 25% da média normal; o ano tendente a chuvoso é aquele 

próxima à média normal, com desvio entre +12,5% a 25%; o ano habitual é aquele ano 

com pluviosidade próximo da normal climatológica, onde os desvios tem variação de -

12,5% a +12,5%; o ano tendente a seco é o ano um pouco abaixo da média normal, com 

desvio entre -25% a -12,5%; e o ano seco é aquele ano com pluviosidade reduzida, com 

índices inferiores a -25% da média normal. 

 Apesar de esta classificação levar em conta o volume total de chuvas do ano 

e não apenas as chuvas que ocorreram no período chuvoso, ela foi importante para 

demonstrar que nem sempre o total de chuvas é tão importante quanto a sua distribuição, 

tendo em vista que: “A precipitação total do período chuvoso é suficiente para o 

desenvolvimento da agricultura na zona intertropical, porém ela é afetada pelo veranico, 

fenômeno que se caracteriza por períodos de interrupção da precipitação durante a estação 

chuvosa” (CARVALHO et al, 2010, p. 173).  

 Foram calculadas as médias anuais de precipitação para cada posto 

pluviométrico, de série de mais de 24 anos para cada posto (variação conforme a 

disponibilidade dos dados), e a partir disso, com base na metodologia de Sant’anna Neto 

(1990) os anos da série histórica em análise foram divididos em anos chuvosos, tendente 

a chuvosos, habituais ou normais, tendente a secos e secos.  

 Porém, não se trabalhou com a metodologia dos anos-padrão, apenas, 

classificou-se os anos a partir dessa tipologia para assim melhor analisar os dados e para 

corroborar a ideia de que o volume total de chuvas não é tão importante quanto a 

distribuição da mesma. 

 

 

                                                           
14 Os quadros com a tipologia dos anos estão no apêndice A. 
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5.1.4 Elaboração dos mapas 

 Após a etapa de identificação e classificação dos veranicos por intensidade 

em três classes (A, B, C) foi possível transferir essas informações para o software Surfer 

10, onde as mesmas foram processadas, gerando os mapas com a quantidade de veranicos 

por cada classe.  

 Todas essas informações foram espacializadas para toda a Macrorregião por 

meio do método de interpolação por Krigagem que são valores geoestatísticos gerados 

pelo próprio Surfer. Os mapas do software Surfer geram mapas de isolinhas que, no caso 

em questão, liga pontos com mesma quantidade de veranicos. Esse mesmo procedimento 

metodológico foi realizado por Oliveira et al (2015) e Soares e Nóbrega (2010).  

 Outros dois mapas foram gerados com esse mesmo software um média da 

quantidade de veranicos por município, essa média foi calculada somando todos os 

veranicos de todas as intensidades e dividindo pelo número de anos da análise. O segundo 

mapa considerou o total de veranicos dentro da série histórica para cada município.  

 

5.1.5 Estatísticas: correlação e regressão 

 

Com o objetivo de analisar a relação entre produção e ocorrência de veranicos 

foram estimados modelos de regressão com dados em painel. A escolha desses modelos 

amparou-se no fato de que seu uso é mais adequado que os modelos de regressão 

tradicionais, quando a estrutura dos dados envolve dados cross-section (observações 

referentes aos 16 municípios estudados) e dados temporais (análise ao longo dos anos 

2003 a 2013) ao mesmo tempo (MARQUES, 2000). 

Antes da estimação do modelo de regressão foi realizada análise de correlação 

entre os veranicos A, B, C e total e a produção de milho e feijão, por meio da expressão: 

 

Sendo: 
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X e Y, as variáveis sobre as quais se deseja verificar a existência de correlação, no caso: 

X= quantidade de veranicos (A, B, C ou total) e Y = produção de feijão ou milho. 

 

A análise de correlação mostrou que apenas os veranicos A e C apresentam 

correlação significativa com a variável produção, tanto para lavoura de milho, quanto 

para lavoura de feijão. Contudo, considerando-se que durante o ano agrícola ocorrem os 

três tipos de veranicos, optou-se por estimar também o impacto conjunto de todos os 

veranicos. Foi estimada uma série com 6 modelos de regressão, conforme descritos no 

Quadro 01.  

Quadro 1 – Modelos estimados no estudo. 

Modelo Variável dependente Variável (is) explicativa (s) 

1 Produção do feijão VA 

2 Produção do feijão VC 

3 Produção do feijão VA, VB e VC 

4 Produção de milho VA 

5 Produção de milho VC 

6 Produção de milho VA, VB e VC 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 Os modelos de dados em painel podem ser classificados em três tipos: 

modelo de dados agrupados (pooled regression model), modelos de efeitos fixos (fixed 

effects models) e modelos de efeitos aleatórios (random effects models). As três 

possibilidades foram testadas por meio de testes de hipóteses específicos15, sendo 

definido para uso no estudo, o modelo de efeitos aleatórios16. Este modelo foi selecionado 

tanto para as análises referentes às lavouras de feijão, quanto para milho. 

Os modelos de efeitos aleatórios foram estimados pelo método dos Mínimos 

Quadrados Generalizados ((MQG), por meio da equação: 

𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑟𝑜𝑑)𝑖𝑡 = 𝛽𝑙𝑜𝑔(𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜)𝑖𝑡1 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                  

Sendo:  

                                                           
15 Sobre testes de especificação de modelos de dados em painel ver Baltagi (2008). 
16 Resultados dos testes para escolha do modelo adequado encontram-se nos Apêndices E (milho) e F 

(feijão).  
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log (Prod)it = logaritmo da produção agrícola (milho ou feijão), onde i = municípios e t = 

anos 

𝛽log (veranico)it = logaritmo do veranico (A ou C ou A,B e C) 

 = é o coeficiente para a(s) variável(is)  independente(s)  

i – efeitos individuais entre municípios.  

εit – comportamento  dos termos de erro idiossincrático, ou seja, variações do erro do 

próprio município 

𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 = termo de erro do modelo, correlacionados ao longo do tempo t, para um dado 

município i 

Assim, pode-se entender que a estimação por efeitos aleatórios neste estudo, 

considera simultaneamente as variações nos municípios (within) e entre os municípios 

(between). 

O uso de uma função logarítmica para representar o modelo traz vantagens 

como a interpretação dos coeficientes em termos de elasticidade, redução dos impactos 

negativos provocados por outliers e possibilidade de aumento na homocestacidade dos 

erros (KHANDER, 2005). 

Por fim, ressalta-se que o modelo estimado apresenta erros padrão robustos a 

problemas de heterocedasticidade. Em relação à autocorrelação dos resíduos, foi 

assumida a pressuposição de ausência de autocorrelação, haja vista que é o 

comportamento esperado em painéis curtos, ou seja, painéis em que o número de unidades 

de observação (no caso 16 municípios) é superior ao período de tempo estudado (no caso 

11 anos) (FÁVERO et al, 2014). 
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6 ANÁLISE DOS PERÍODOS CHUVOSOS DE 2003 A 2013 NA 

MACRORREGIÃO DOS INHAMUNS 

Conforme descrito anteriormente está pesquisa compreende veranico como 

sendo uma sequência de no mínimo cinco dias em que não chove ou chove abaixo de 2 

mm na quadra chuvosa e para designar a intensidade dos veranicos, considerou-se que o 

veranico  mais intenso é aquele com maior duração em número de dias. 

 Após a definição desses limites foram identificados e classificados os 

veranicos, a partir disso foi possível estabelecer um padrão na distribuição e intensidade 

dos mesmos que será descrito no decorrer deste capítulo.  

6.1 Identificação dos veranicos na Macrorregião dos Inhamuns: intensidade e 

frequência  

 A macrorregião dos Inhamuns apresentou alta incidência de veranicos no 

período de análise (2003/2013). Ao todo foram registrados 1.469 veranicos ao longo 

desses onze anos, o que garante uma média de 133,5 por ano. Essa média elevada é um 

indicativo de como as chuvas na região são mal distribuídas no tempo, com alta 

variabilidade intranual da mesma. 

 Esses valores demonstram ainda que a atividade agrícola na região é 

altamente vulnerável, principalmente, quando se observa a distribuição desses veranicos 

em classes. O gráfico 6 mostra como esses 1469 veranicos se distribuíram entre as três 

classes de veranicos.  
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Gráfico 6 – Distribuição e frequência dos veranicos por classe na Macrorregião dos 

Inhamuns (2003 a 2013). 

 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 Lembrando que a classe A é representada pelos os veranicos de cinco a dez 

dias, a classe B pelos veranicos de onze a quinze dias e a classe C pelos veranicos maiores 

que quinze dias. Pelo gráfico consegue-se identificar que mais de 53% dos veranicos que 

ocorreram na região ao longo dos anos de análise se enquadram na classe A, ou seja, são 

veranicos de menor duração e que, aparentemente, não prejudicam expressivamente a 

produção.  

 A classe C, que corresponde aos veranicos mais intensos, foi a segunda classe 

mais recorrente, quase 30% dos veranicos que acometeram a região superaram os quinze 

dias de duração. Isso evidencia o alto risco que a atividade agrícola sofre nessa região, 

pois, as plantas ficam submetidas a um estresse hídrico de longa duração podendo 

prejudicar por completo a produção. 

A classe B teve a menor ocorrência dentre as três classes, apenas 17,6% dos 

veranicos duraram de onze a quinze dias. Apesar de não ser tão expressiva a incidência 

de veranicos de classe B, quando estes são somados aos de classe C chega-se a um valor 

de 46,7% do total dos veranicos o que retrata que as chuvas que acontecem na região, 

além de serem restritas a um período, são altamente concentradas em alguns dias do ano.  

Essa avaliação demonstra a alta variabilidade intrasazonal da macrorregião 

expressa aqui pelos veranicos e, apesar disso, somente ela não é suficiente, visto que, há 

diferenças significativas entre os municípios que compõem a região. Por isso, para 

espacializar e identificar a vulnerabilidade da agricultura de sequeiro de cada município 
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com relação aos veranicos foram construídos mapas contendo o total de veranicos em 

cada município para os anos de análise e a média de ocorrência de veranicos para cada 

município. 

Os mapas demonstram alguns padrões na distribuição espacial dos veranicos. 

Por exemplo, na Figura 18, o mapa apresenta o total de veranicos de cada município para 

os anos de 2003 a 2013. Como já era esperada, a taxa de veranicos para todos os 

municípios é bastante elevada, porém, os municípios localizados mais ao Sul da região 

(porção mais avermelhada do mapa), especificamente, os municípios de Parambu, Aiuaba 

e Arneiroz apresentam maior recorrência de veranicos.  
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Figura 18 – Mapa com total de veranicos para cada município da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Os municípios de Ararendá, Nova Russas e Quiterionópolis são as localidades 

com menor quantidade de veranicos. Esses municípios estão localizados na porção 

Central e Norte da região, representados no mapa por cores amareladas.  

Apesar de haver uma oscilação na quantidade de veranicos de ano para ano e 

na intensidade dos mesmos, acredita-se que é possível estabelecer uma média para esse 

intervalo de tempo. A partir do total de veranicos de cada município foi feito uma média 

considerando os anos investigados.  

 Considerando a figura 19 é possível verificar que ela assume o mesmo padrão 

da figura 18. Os municípios localizados ao Sul da região apresentam maior incidência de 

veranicos por isso têm média maior, média de 9 a 10 veranicos por ano. Por outro lado, 

os municípios localizados ao Norte possuem menor incidência, portanto, menor média (7 

a 8 veranicos por ano).  
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Figura 19 – Mapa com a média de veranicos para os municípios da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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 Além da preocupação em saber quantos veranicos, em média, ocorreram para 

cada município da região houve a necessidade de investigar o comportamento espacial 

dos veranicos por classe (A, B e C).  

 Como se sabe, os veranicos de classe A são os mais habituais. Na figura 20 é 

possível perceber que à exceção do município de Poranga, localizado ao Norte da região, 

são os municípios do sul da região (Aiuaba, Areniroz e Parambu) que apresentam maior 

quantidade de veranicos de duração de cinco a dez dias.   

 Na comparação das duas imagens (Figuras 20 e 21) fica claro que a mancha 

avermelhada permanece ao Sul da região em estudo, contudo, ela começa a se deslocar, 

subindo um pouco mais em direção ao centro da região. Já as manchas mais claras 

continuam concentradas ao Norte e outra no Centro da região.  
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Figura 20 – Mapa com o total de veranicos classe “A” para os municípios da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Figura 21 – Mapa com o total de veranicos classe “B” para os municípios da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora.
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 Com relação aos veranicos da classe C, superiores a 15 dias, acontece uma 

inversão do que vinha se verificando com as outras classes de veranico.  A maioria dos 

veranicos dessa classe se concentraram nos municípios do Norte da região, Ararendá, 

Ipaporanga e Nova Russas e o outro foco se localiza no centro da região, no município 

de Quiterionópolis. 

 Todavia, é também na porção Norte da região que estão os municípios com 

menor incidência de veranicos classe C, representados no mapa pelas cores mais claras. 

O município de Poranga é o que apresenta menor quantidade desses veranicos classe C, 

seguido de Ipueiras e Catunda (Figura 22). 

 Os veranicos classe C têm maior frequência nos meses de dezembro, janeiro 

e maio, todavia, em anos secos, os meses de março e abril têm grande incidência dos 

mesmos.  
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Figura 22 – Mapa com o total de veranicos classe “C” para os municípios da Macrorregião dos Inhamuns. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora.
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 A descrição realizada neste tópico é o que muitos autores chamam de 

climatologia dos veranicos, que é verificar o comportamento médio dos veranicos, ou 

seja, registrar quantos veranicos ocorreram no período analisado, qual a frequência média 

de veranicos para a região e identificar a distribuição dos veranicos por intensidade.  

 Por isso, acredita-se que apesar de a análise acima ser importante, 

demonstrando certos padrões na distribuição e ocorrência dos veranicos para a região em 

estudo, ela não é satisfatória para explicar a relação existente entre a ocorrência dos 

veranicos e a sua interferência na produção agrícola. Este tema será tratado mais 

especificamente, no próximo tópico.  

6.2 Impacto dos veranicos na produção de milho e feijão17  

  Nessa seção será feita uma associação entre os veranicos, levando em conta 

a intensidade destes, e a produção agrícola de milho e feijão, considerando tanto a 

produção (toneladas) quanto o valor da área plantada (hectares). Essa análise considerou 

toda a Macrorregião dos Inhamuns, não levando em conta a particularidade de cada 

Município, mas, é importante destacar que dentro da região alguns municípios 

apresentam-se com maior relevância na produção desses grãos.  

 É importante perceber a variação da ocorrência de veranicos o longo dos anos 

(Tabela 2), principalmente, tomando como referência o apêndice A, que trata da tipologia 

de cada ano da pesquisa, discutindo se ele foi um ano seco, tendente a seco, normal, tende 

a chuvoso ou chuvoso; pois, com isso é possível observar que anos considerados secos 

foram os que tiveram maior número de veranicos e assim impactaram negativamente a 

produção.  

 

 

 

 

                                                           
17 A produção de milho e feijão é distribuída em todos os municípios do Estado do Ceará, concentrando-se 

em alguns municípios. Os principais municípios produtores de milho estão localizados nas macrorregiões 

do Sertão Central, Sertão dos Inhamuns e Região do Cariri/Centro Sul, já para a cultura do feijão as 

macrorregiões do Litoral Leste/Jaguaribe, Sertão Central, Sertão dos Inhamuns e macrorregião de 

Sobral/Ibiapaba são as maiores produtoras. Por isso a escolha da macrorregião dos Inhamuns (IPECE, 

2014). 
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Tabela 2 –  Padrão de distribuição dos veranicos ao longo do período para a Macrorregião 

dos Inhamuns.  

Ano Classe A Classe B Classe C Total por Ano 

2003 78 11 36 125 

2004 84 31 32 147 

2005 63 25 55 143 

2006 88 13 35 136 

2007 47 20 47 114 

2008 76 47 26 149 

2009 59 9 21 89 

2010 65 24 57 146 

2011 111 41 9 161 

2012 49 18 56 123 

2013 62 20 54 136 
Fonte: FUNCEME. Elaborado pela autora. 

 

O ano de 2003 teve um total de 125 veranicos, valor abaixo da média anual 

de veranicos que é de 133. A maioria deles foi de classe A (78), seguido pela classe C 

(36) e a classe com menor número foi a B (11).  

 A produção tanto de feijão (33.724 toneladas) quanto de milho (150.837 

toneladas) foi acima da média (média do período de análise - feijão 21.126,27 toneladas 

e de milho 80.232,55). Isso pode ser explicado por duas razões, a primeira pelo fato de 

neste ano os produtores terem ampliado a área de produção e a segunda porque a maior 

parte dos veranicos que sobrevieram a região foram de classe A, ou seja, menos intensos. 

 Em 2003 a safra de grãos do Ceará foi a maior desde 1947, segundo o IPECE 

(2003). Esse recorde na produção deveu-se a um aumento nas safras de arroz, feijão e, 

principalmente, de milho. Além das boas condições do clima18 neste ano, outro fator que 

pode ter contribuído para esses bons resultados, na região e no Ceará como um todo foi o 

uso de sementes híbridas.  

 Em 2004, apesar de ter sido considerado um ano chuvoso ou tendente a 

chuvoso em todos os municípios da região a produção agrícola de milho (67.190 

toneladas) e feijão (15.450 toneladas) foi abaixo da média. Essa queda na produção 

aconteceu em virtude do excesso de chuvas no mês de janeiro. A atuação de VCANs neste 

                                                           
18 Ver as condições climáticas para cada ano da série analisada no Apêndice A – Tipologia dos anos 
quanto a pluviometria para os Municípios da Macrorregião dos Inhamuns, na página 134.  
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ano foi intensa e isso motivou o elevado volume de chuvas em janeiro. Essa concentração 

da chuva em apenas um mês foi altamente prejudicial às safras de milho e feijão. 

 A concentração da chuva fica evidente quando observamos que no ano de 

2004 a região do Inhamuns exibiu um total de 147 veranicos, valor acima da média anual. 

Desses 147, 84 foram de classe A, 31 de classe B e 32 de classe C. Os veranicos de classe 

B e C foram muito frequentes, isso explica em parte essa quebra de safra. Segundo o 

IPECE (2004, p.11)  

O fraco desempenho da agropecuária cearense está relacionado às fortes 

chuvas ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro, reduzindo-se no mês de 

março, quando começou a ocorrência de veranicos (1), provocando o 

fenômeno conhecido como seca verde, assim designado por haver a brotação 

da vegetação nativa, porém a produção agrícola fica comprometida, pois as 

culturas perdem rendimento reduzindo a expectativa de produção. A área 

colhida em 2004, 1.275 mil hectares é 8% menor do que a colhida em 2003 

(1.368 mil hectares). O milho e o feijão, principais grãos produzidos pelo 

Estado, registraram as maiores quebras de safras, com quedas de 49,0% e 

37,8%. 

 O excesso de chuvas de janeiro aliado à diminuição do volume de chuva nos 

outros meses e aos prolongados veranicos prejudicou substancialmente a safra de 2004, 

acarretando na significativa queda da produção das culturas de milho e feijão na região. 

 A safra de 2005 também se manteve abaixo da média, sendo que a safra de 

milho (56.193 toneladas) foi a que mais sofreu ficando abaixo da produção do ano de 

2004. Essa redução da safra foi sentida em todo o Estado.  

 A queda de produção resultou, em um primeiro momento, devido a um 

retraimento da área plantada que pode ser explicado por uma apreenssão dos produtores 

visto o baixo desempenho da safra de 2004 e, em segundo lugar, as más condiçoes de 

tempo. O ano de 2005 foi considerado normal ou tendente a seco em quase todos os 

municipios de Macrorregião dos Inhamuns, apenas no município de Poranga foi 

considerado chuvoso.  

 Quando se observa a quadra chuvosa deste ano é possível notar 143 episódios 

de veranicos, onde 63 são de classe A, 25 são de classe B e 55 são de classe C, ou seja, 

além da alta taxa de veranicos o ano de 2005 possui uma grande incidência de veranicos 

classe C, superiores a 15 dias. 
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 Logo, conclui-se que apesar de uma pequena redução na área plantada, foi 

sim a sucessão de veranicos prolongados que prejudicou a safra fazendo com que ela 

fosse menor que a de 2004. Segundo o jornal “O Povo” a safra de grãos em 2005 no Ceará 

ficou 16% menor que em 2004. 

 Em 2006 houve um retorno no crescimento da safra sendo uma das melhores 

da série. Segundo o IPECE (2007) a safra de grãos de 2006 foi recorde para todo o Estado. 

A produção de milho na região dos Inhamuns ficou abaixo da produção de 2003 (em 2003 

foram 150.837 toneladas e em 2006 foram 141.968 toneladas), em contrapartida a 

produção de feijão foi recorde com um total de 42.061 toneladas, quase o dobro da 

média19.  

 Apesar de ter sido um ano considerado tendente a seco ou normal para todos 

os municípios da região ele teve chuvas melhor distribuídas ao longo do período chuvoso. 

Houve ao todo 136 veranicos, valor superior à média de veranicos por ano que é de 133, 

porém, como a maioria foi de baixa intensidade não comprometeu a produção agrícola 

(classe A – 88, classe B – 13, classe C – 35).  

 Outro fator que pode ter contribuído para essa safra é o sensível aumento da 

área plantada em relação ao ano anterior. Além disso, o uso de sementes híbridas também 

contribuiu para essa melhora, isso pode ser comprovado na citação a seguir, onde o 

IPECE (2007, p. 10) afirma que, para todo o Estado do Ceará:  

Entre os principais fatores que contribuíram para a obtenção desta safra recorde 

de 2006 estão as boas distribuições espacial e temporal das chuvas, com 

regularidade e sem grandes intensidades entre os meses de março e maio, 

aliadas às boas condições climáticas. Contribuíram também com esta safra a 

distribuição de sementes de algodão, feijão e milho, com destaque para o milho 

híbrido, por meio do Programa Hora de Plantar, o qual alcança cerca de 30,0% 

dos agricultores do Estado. 

 O ano de 2007 não teve um padrão tão regular entre os municípios da região 

em relação à chuva, para a maioria dos municípios o ano ficou entre seco, tendente a seco 

ou normal, mas, para dois municípios (Poranga e Aiuaba) as chuvas foram acima da 

média.  

 Neste ano sobreveio à região 114 veranicos dos quais 47 foram de classe A, 

20 de classe B e 47 de classe C. Com base nessa distribuição pode-se perceber que as 

                                                           
19 Média relativa aos anos de análise.  
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poucas chuvas que caíram na região foram muitíssimo concentradas, pois, 58% (soma 

dos veranicos classe B e C) dos veranicos foram superiores aos 10 dias de duração. 

 A produção deste ano foi a pior até então (milho 39.933 toneladas, feijão 

13.530 toneladas) e quando comparada ao ano anterior (2006) fica ainda mais evidente a 

queda de produção. Esse quadro de quebra de safra de grãos não ficou restrito à região 

dos Inhamuns, se estendeu por todo o Ceará.  

 A distribuição irregular das chuvas (as chuvas foram concentradas em 

fevereiro e abril) levou a uma redução na safra de grãos do Estado em torno de 50% 

(IPECE, 2008), estimulada, principalmente, pela redução da produção de milho visto que 

ele representa o principal produto desta categoria (representa mais de 60% da produção 

de grãos). 

 A colheita de 2008 (feijão 35.682 toneladas, milho 137.746 toneladas) foi 

considerada boa, superando em muito a de 2007. Efetuou-se um leve aumento da área 

plantada em relação ao ano antecedente.  

 Em relação às chuvas o ano de 2008, para a maior parte dos municípios que 

integram a região, foi chuvoso ou tendente a chuvoso, porém, as outras categorias também 

aparecerem (normal, tendente a seco e seco).  

 Ao todo foram registrados 147 veranicos, porém, a grande maioria foi de 

classe A (76), seguido dos de classe B (47), e apenas 26 foram de classe C. Este ano foi 

atípico aos outros, porque geralmente os veranicos de classe C são mais recorrentes que 

os de classe B.  

 Apesar da alta frequência de veranicos, as culturas não ficaram expostas a 

longos períodos de estiagem, por isso, não houve problemas de quebra de safra, ao invés 

disso, a safra de 2008 de grãos para o Estado do Ceará foi quase duas vezes maior que a 

de 2007 e apenas 1% menor que a de 2006 (IPECE, 2009). Já na região a safra de milho 

foi cerca de três vezes maior e a de feijão duas vezes e meia maior que a safra de 2007.  

 Em 2009 as chuvas foram muito rigorosas, a maioria dos municípios 

registraram chuvas muito acima da média (ano considerado chuvoso). O excesso de 

chuvas foi contínuo em todos os meses da quadra chuvosa por isso, neste ano foram 

verificados apenas 89 veranicos, sendo 59 de classe A, 9 de classe B e 21 de classe C.  
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 Como se sabe o excesso de chuvas é também prejudicial à produção, tanto ou 

mais que a escassez de água. Por isso, neste ano a produção de milho (77.183 toneladas) 

e feijão (15.137 toneladas) voltou a cair.  

 Segundo as informações fornecidas pelo Boletim do Agronegócio Cearense 

de 2009 elaborado pelo IPECE (2010), apesar de a fronteira agrícola ter se ampliado em 

quase 3,3% houve uma perda na produção de grãos de 30,97%. Para eles essa queda na 

produção de cerca de 24,6% em relação ao ano de 2008 

[...] foi reflexo de uma irregularidade temporal e espacial das condições 

climáticas ocorridas no Estado, com regiões em que as precipitações ficaram 

abaixo da média histórica, onde aconteceram veranicos e outras em que houve 

maiores quantidades de chuvas causando enchentes. O excesso de chuvas em 

algumas regiões danificou muitas estradas prejudicando assim o escoamento 

da produção (IPECE, 2010, p. 7). 

 Por esse relato é possível perceber que, como dito no capitulo 2, o clima atua 

como um trans-put ao longo de todo processo produtivo, influenciando desde a produção 

até a distribuição dos produtos agrícolas.  

 No ano seguinte, 2010, a produção de grãos na região continuou em declínio 

(feijão 4.975 toneladas e milho 10.911 toneladas). Um dos fatores que levou a essa baixa 

na produtividade foi o prognóstico de seca lançado pela Funceme. Isso gerou uma 

expectativa negativa por parte dos produtores que reduziram, na região dos Inhamuns, a 

área de plantação de milho em quase -77% e a de feijão -71% em relação a 2009.  

 Assim como previsto pela Funceme, a maioria dos municípios experimentou 

um ano com chuvas próximas ou bem abaixo da média na região. Além da seca, a 

concentração das chuvas em poucos dias no ano agravou ainda mais esse quadro, já que, 

neste ano somaram-se 146 veranicos, onde 65 foram de classe A, 24 de classe B e 57 de 

classe C. 

 Um fato com relação ao tamanho dos veranicos chamou atenção neste ano. 

As sequências de dias secos dos veranicos de classe C foram muito extensas, quase todos 

os municípios tiveram veranicos com duração superior aos 30 dias. O veranico mais longo 

persistiu por 54 dias e ocorreu no município de Crateús que é um dos maiores produtores 

da região, tanto de milho quanto de feijão.  

 As culturas ficaram expostas a prolongado estresse hídrico, pois, a falta de 

chuva somada à alta insolação fazem com que estas percam muita água levando a uma 
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diminuição da atividade metabólica da planta que pode levar até a morte das mesmas. 

Esse quadro se apresenta como o oposto do que ocorreu em 2009, onde o excesso de 

chuvas é que levou ao não vingamento das plantas.  

 Isso demonstra a alta variabilidade climática da região e do Estado como um 

todo, visto que assim como nos outros anos, esse quadro se prolongou para todo o Ceará 

e a safra de grãos ficou 57% menor que em 2009 (IPECE, 2011), ano que já tinha 

apresentado resultados insatisfatórios.  

 Na contramão desses dois últimos anos, o ano de 2011, se apresenta como o 

ano de safra recorde de milho (184.955 toneladas) e feijão (46.447 toneladas). Essa alta 

na produção se deve, em primeiro lugar, a uma expectativa boa dos produtores com 

relação à quadra chuvosa de 2011, visto que a Funceme indicou no seu prognóstico que 

o ano de 2011 teria grandes chances de ser um ano com chuvas em torno ou acima da 

média.   

 Com esse indicativo os produtores ampliaram a área de plantação e essa área 

tanto para o milho quanto para o feijão foi 150% maior que 2010, sendo menor apenas 

que a área do ano de 2003.  

 Para a maior parte dos municípios da região as chuvas ficaram próximas à 

média. Algo intrigante foi que, quando se observou os veranicos, percebeu-se uma grande 

incidência deles, com um total de 161, no entanto, a maioria foi de classe A (111), do 

restante 41 foram de classe B e apenas 9 foram de classe C.  

 Isso demonstra que a alta incidência de veranicos por si só não define a 

qualidade de uma safra, sobretudo, na região em questão, onde há elevadas taxas de 

veranicos. É muito mais a intensidade em dias de duração que vai interferir na 

produtividade dos gêneros agrícolas.  

 É importante destacar ainda que a safra de grãos do Estado no ano de 2011 

superou a marca recorde de 2006 em cerca de 14% e em relação à safra de 2010 o 

crescimento da safra de 2011 foi de 289,8% (IPECE, 2011). 

 Em 2012 a previsão feita pela Funceme considerou que as configurações 

oceânicas indicavam que a quadra chuvosa ficaria mais próxima da média com grandes 
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chances de ficar abaixo da média histórica. Isso levou a um receio dos produtores que, 

como em outros anos, reduziram a área plantada em relação ao ano de 2011. 

 Apesar da estimativa da Funceme apontar para um ano com chuvas em torno 

da média normal para o Estado, nos Inhamuns as chuvas ficaram bem abaixo da média 

histórica.  

 Ao todo foram 123 veranicos, distribuídos em: 49 de classe A, 18 de classe B 

e 56 de classe C. A alta taxa de veranicos do tipo C por si só é um fator preocupante, pois, 

acarreta em longas sequências de dias secos e, foi justamente isso que ocorreu em 2012. 

Em todos os municípios transcorreram sucessões de dias secos superiores há 40 dias, o 

maior veranico deste ano durou 77 dias no município de Quiterionópolis. 

 Essas oscilações do clima expressas mais fortemente na variabilidade das 

chuvas fizeram com que a produção caísse. A produção de milho (6.847 toneladas) e de 

feijão (3.272 toneladas) foi a pior da série analisada, quando comparada ao ano de 2011 

fica ainda mais evidente essa queda.  

 A safra de grãos de 2012 no Ceará foi 82% menor que a safra de 2011. 

Analisando a conjuntura climática e agrícola deste ano o IPECE (2012) constatou que, o 

total de chuvas foi superior ao de 2010 (outro ano com chuvas abaixo da média para o 

Estado), porém, as perdas agrícolas de 2012 foram superiores, pois, neste ano a 

distribuição das chuvas foi mais irregular. 

 A instabilidade pluviométrica foi tão severa que chegou a comprometer toda 

a safra de alguns municípios do Estado. Na região, três municípios perderam toda sua 

produção de milho: Crateús, Ipaporanga e Novo Oriente, destes municípios dois, Crateús 

e Novo Oriente, posicionam-se entre os maiores produtores tanto de milho quanto de 

feijão na região.  

 A seca continuou a persistir no ano de 2013, assim como no ano anterior a 

Funceme previu que haveria 40% de chances de as chuvas ficarem abaixo da média e essa 

previsão se confirmou. Em todos os municípios da Macrorregião dos Inhamuns as chuvas 

foram escassas, contudo o volume de chuvas de 2013 foi superior ao de 2012.  
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 Em virtude dessa previsão e das grandes perdas de 2012 houve uma intensa 

redução da área de cultivo de milho (60.050 hectares) e feijão (43.002 hectares), a maior 

retração vista no período.  

 Apesar de em 2013 ter ocorrido mais veranicos (136 ao total) que em 2012, a 

continuidade de dias secos foi menor que em 2012. Dos 136 veranicos 62 foram de classe 

A, 20 de classe B e 54 de classe C. Mesmo que tenha havido neste ano um elevado número 

de veranicos classe C, diferentemente, do ano de 2012 esses veranicos não foram tão 

prolongados (a maioria foi inferior aos 40 dias de duração).  

 A elevação do total de chuvas e a menor sequência de dias secos fez com que 

houvesse uma sensível elevação da produção em relação ao ano de 2012. A safra de milho 

foi de 8.795 toneladas e a de feijão 3.389 toneladas.  

 O contexto climático de 2012 e de 2013 foi muito semelhante produzindo um 

reflexo também semelhante na produção. Essa leve melhora na produção foi sentida em 

todo o Estado, onde a produção de grãos foi apenas 4,1% maior que a de 2012 (IPECE, 

2014).  

 Nos gráficos 7 e 8 fica nítida a grande oscilação da produção de grãos na 

região. Dos 11 anos de observação, 7 tiveram safras comprometidas e 4 foram de boas 

safra, com um ano de safra recorde (2011). Isso demonstra que há uma enorme 

variabilidade da produção agrícola de grãos que não é exclusividade da Macrorregião dos 

Inhamuns mas, é comum em todo o Estado.  
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Gráfico 7 – Produção de Feijão na Macrorregião dos Inhamuns de 2003 a 2013. 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora. 

 

Gráfico 8 – Produção de Milho na Macrorregião dos Inhamuns de 2003 a 2013. 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora. 

 

 No gráfico 9 é possível observar a oscilação da produção anual de milho e 

feijão de cada município da região, onde nota-se que houve uma flutuação da produção 

semelhante a que foi vista para toda a região. É evidente também, que alguns municípios 

guiam a produção, são eles: Novo Oriente, Crateús, Tauá e Parambu. 
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 Essa variabilidade da produção está diretamente ligada a dependência do 

clima, mais especificamente a pluviometria. Ou seja, o sucesso da safra consiste, 

essencialmente, da regularidade das chuvas e é justamente essa dependência que torna a 

produção agrícola tão variável de ano para ano, pois, a região apresenta como 

característica mais marcante de seu clima a alta variabilidade pluviométrica. 
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Gráfico 9 – Produção por Município de feijão (A) e milho (B) para os anos de 2003 a 2013. 

(A) 

 
(B) 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora.
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6.2.1 Análise de correlação e regressão 

 Ao observar a ocorrência de veranicos por classe (A, B, C e total) com a 

quantidade produzida de milho e feijão foi possível constatar que, graficamente, existia 

alguns padrões na distribuição dos mesmos. Os veranicos do tipo A e C apresentavam 

uma disposição que acompanha a produção, já os outros veranicos (B e Total) não 

apresentaram um padrão (Gráficos 10 e 11).  

 Pode-se observar nos gráficos, que tanto para a cultura de milho quanto para 

a cultura de feijão quando há um aumento do número de veranicos classe A ocorre 

também uma elevação na produção. Já o contrário acontece com os veranicos de classe 

C, quando eles aumentam há uma diminuição no volume da produção.  
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Gráfico 10 – Distribuição da ocorrência de veranicos (Classe A, B, C e Total) e comportamento da produção de Milho. Período de 2003 a 2013. 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora. 
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Gráfico 11 – Distribuição da ocorrência de veranicos (Classe A, B, C e Total) e comportamento da produção de Feijão. Período de 2003 a 2013. 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. Elaborado pela Autora.
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 Os gráficos apresentados para a cultura de milho e feijão são praticamente 

iguais.  Para todos os outros anos em que houve aumento nos veranicos de classe A 

coincidiu com anos de alta na produção tanto de milho como de feijão, com exceção do 

ano de 2004, que apesar de ter tido uma alta ocorrência de veranicos classe A e poucos 

veranicos B e C teve uma produção abaixo do esperado, visto que a chuva neste ano se 

concentrou apenas em fevereiro e os veranicos de classe C, apesar de não muito 

frequentes foram muito intensos, ou seja, tiveram muitos dias de duração.  

 Por outro lado, em anos onde houve uma maior frequência de veranico classe 

C houve queda na produção. A exemplo disso os anos de 2010, 2012 e 2013, onde há um 

aumento do número de veranicos classe C coincidem com a queda abruptas de safras. O 

contrário disso também é verdadeiro, no ano 2011, por exemplo, a produção recorde 

ocorre quando há uma pequena quantidade de veranicos classe C. Para as outras classes 

de veranicos (B e Total) não foi visível nenhuma relação com base nos gráficos.   

 Para averiguar a relação entre as variáveis, produção e veranicos, foi feito o 

cálculo de correlação de Pearson, que mede o grau de associação entre duas variáveis, 

chamada de correlação simples ou linear.  

 Para os veranicos de classe A e C obteve-se uma correlação estatisticamente 

significativa a 1%. Para os outros tipos de veranicos não foi encontrada relação 

significativa como apresenta a Tabela 2. 

  

Tabela 3 – Coeficiente de correlação de Pearson entre os veranicos e a produção de feijão 

e milho. 

Variáveis Feijão Milho 

Veranico A 0,319* 0,197* 

Veranico B 0,049 0,053 

Veranico C -0,386* -0,323* 

Veranico Total 0,121 0,046 

Nota: *coeficiente significativo estatisticamente a 1%.  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 Os veranicos A têm relação positiva com a produção, ou seja, quando ocorrem 

com maior frequência há uma elevação na produção. Por outro lado, o veranico classe C 
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tem uma relação negativa com a produção, assim, quando a quantidade de veranicos C é 

maior, o volume da produção de milho e feijão tende a diminuir.  

 Como a correlação apenas mede o grau de relacionamento entre as variáveis 

foi necessário fazer uma análise de regressão, para assim estabelecer a relação de 

dependência entre elas. Ou seja, quantificar o impacto dos veranicos na produção. 

 Das hipóteses levantadas todas confirmaram-se significativas. Um aumento 

de 1% dos veranicos classe A gera um crescimento médio na produção de milho de 0,6% 

e de feijão de 0,55%, já para o veranico classe C um aumento de 1% gera uma queda 

média na produção de milho correspondente a 0,7% e de feijão de 0,5% (Tabela 3).  

 

Tabela 4 – Resultados da Regressão em Painel por Efeitos Aleatórios para a produção de 

milho e feijão, sob veranico “A” (modelo 1) e veranico “C” (modelo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Modelo de regressão robusto quanto à heterocedasticidade. *coeficiente significativo estatisticamente 

a 1%. Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Modelo 1 Modelo 2 

 

 

Milho 

Log VA 0,602* - 

Log VC - -0,704* 

Constante 2,906* 3,441* 

Wald ² 26,44* 39,52* 

 

 

Feijão 

Log VA 0,556* - 

Log VC - -0,518* 

Constante 2,515* 2,974* 

Wald ² 26,33* 70,9* 
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 Essa relação positiva entre o aumento dos veranicos A e a produção tanto de 

milho quanto de feijão ocorre, porque, o veranico A é aquele menos intenso, com duração 

de 5 a 10 dias. Assim, uma alta frequência de veranicos desse tipo pressupõe que exista 

uma regularidade de chuvas entre um e outro veranico, favorecendo a safra. 

 A relação negativa entre os veranicos classe C e a produção ocorre devido ao 

longo período de estresse hídrico a que as plantas ficam submetidas. Os veranicos C são 

os de maior duração, acima de quinze dias de duração, logo, quando ocorre apenas um 

veranico C a planta já tem passado por metade de um mês sem ter água para as suas 

necessidades (germinação, enchimento de grãos, fotossíntese, etc.). 

 Esses valores demonstram que, como esperado, a cultura do milho é mais 

sensível aos veranicos, pois, como se sabe o milho é uma das plantas com mais alto 

consumo diário de água. A cultura de feijão necessita de 300 a 400mm de chuva, bem 

distribuídas, para ter uma boa produção, o milho por sua vez demanda de 350 a 500mm.  

 Essa sensibilidade da cultura do milho fica clara em anos como de 2012 e 

2013 que como vimos a produção de milho diminui drasticamente, chegando a ser 

inexistente em alguns municípios da região no ano de 2012. 

 Essa mesma relação negativa e significativa foi encontrada por Menezes 

(2006), porém, em seu estudo Menezes relacionou os maiores veranicos de sua série 

histórica com a quebra de safra de milho e feijão.    

 Essa análise de regressão feita aqui analisou isoladamente a ação dos 

veranicos A e C sobre a produção de milho e feijão, porém, em uma análise anual, deve-

se considerar que a produção está exposta aos três tipos de veranicos A, B e C e assim 

podem interferir conjuntamente na produção levando a resultados diferentes daqueles 

obtidos na análise individual. 

 Logo, considerou-se necessário fazer uma nova regressão utilizando os três 

tipos de veranicos para assim observar como e quanto cada veranico impacta a produção, 

nessa situação.  

 Na tabela 4 constam os resultados da regressão para o milho. Percebe-se uma 

significativa diminuição da interferência positiva do veranico A, nessa situação, um 
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aumento de 1% dos veranicos A geram uma elevação de apenas 0,29% na produção de 

milho. 

 O veranico classe B continua não apresentando relação significativa e o 

veranico C apresenta também uma diminuição na sua influência sobre a produção, onde 

o aumento de 1% nos veranicos classe C produz uma queda média de -0,64% na produção 

de milho. 

Tabela 5 – Resultados da Regressão em Painel por Efeitos Aleatórios para a produção de 

milho sob veranico “A”, “B” e “C”. 

 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T Probabilidade 

 

VA 

 

0,297* 

 

0,106 

 

2,8 

 

0,005 

 

VB 

 

-0,047 

 

 

0,098 

 

-0,48 

 

 

0,634 

 

 

VC 

 

 

-0,642* 

 

 

0,105 

 

-6,08 

 

 

0,00 

 

 

Constante 

 

3,251 

 

0,072 

 

45,09 

 

0,00 

Unidades 

Cross-Section 

16 Nº Observações 176 Wald ² 93,26 

Nota: Modelo de regressão sem problema de heterocedasticidade. *coeficiente significativo 

estatisticamente a 1%.  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 O mesmo foi feito para a cultura de feijão e assim como no milho houve 

mudança nos coeficientes. O coeficiente do veranico classe A apresentou uma diminuição 

maior que a do C. 

 Nesta situação, um crescimento de 1% nos veranicos classe A gera um 

aumento médio de 0,34% na produção de feijão e um crescimento de 1 % nos veranicos 

classe C gera uma queda média de -0,44% na produção de feijão. 
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Tabela 6 – Resultados da Regressão em Painel por Efeitos Aleatórios para a produção de 

feijão sob veranico “A”, “B” e “C”. 

 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T Probabilidade 

 

VA 

 

0,339* 

 

0,114 

 

2,97 

 

0,003 

 

VB 

 

-0,057 

 

0,072 

 

-0,80 

 

 

0,426 

 

VC 

 

 

-0,448* 

 

 

0,072 

 

-6,16 

 

 

0,00 

 

 

Constante 

 

2,756 

 

0,077 

 

35,46 

 

0,00 

Unidades 

Cross-Section 

16 Nº Observações 176 Wald ² 102,4 

Nota: Modelo de regressão sem problema de heterocedasticidade. *coeficiente significativo 

estatisticamente a 1%.  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

  

 Fica claro com o que foi exposto que a dependência da produção ao fator 

climático, expressa pelos veranicos, requer, portanto, a elaboração de modelos que 

prevejam a ocorrência desses veranicos e assim, possibilite um maior planejamento da 

produção para assim, diminuir seus impactos negativos.  

 Além disso, foi percebida a necessidade de considerar os impactos dos 

veranicos de forma conjunta, Tabela 6, dado que esse modelo apresentou maior ajuste do 

modelo (maior coeficiente de determinação), ou seja, melhor capacidade de explicar o 

comportamento da produção de milho e feijão. 
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Tabela 7 – Ajustes das Regressões em Painel por Efeitos Aleatórios para a produção de 

feijão sob veranico “A”, “B” e “C”. 

Lavoura Modelo com veranico A Modelo com veranico 

C 

Modelo com 

veranicos A, B e C 

Feijão 0,1016 0,1494 0,1851 

Milho 0,0387 0,1041 0.1107 

Fonte: Elaborado pelo Autora. 

 

 Apesar de o ajuste do Modelo com veranicos A, B e C ter sido maior que nos 

modelos que consideravam os veranicos isolados o valor ainda pode ser considerado 

baixo, isso ocorre porque a pesquisa analisou apenas a pluviometria, expressa nos 

veranicos, como único elemento a interferir na produção agrícola, porém, outros 

elementos como área plantada, área colhida, pragas, desastres naturais etc. que também 

interferem na produção não foram considerados. 

 Porém esse baixo valor de ajuste não elimina ou desqualifica o modelo, visto 

que ainda há uma influência significativa da pluviometria na produção, porém, fica claro 

a necessidade de em estudos futuros acrescentar outros elementos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante das análises e dos resultados expostos nesta pesquisa ficou 

comprovado que os municípios da Macrorregião dos Inhamuns, no período de análise, 

foram frequentemente acometidos por veranicos, independentemente de ser ano chuvoso 

ou seco. 

 Essa alta frequência de veranicos na região evidenciou que o comportamento 

intrasazonal da pluviometria é tão ou mais inconstante que a intranual. Essa irregularidade 

pluviométrica é expressa pelos veranicos, onde, para a região a maior quantidade foi de 

veranicos classe A (menos intensos), seguido pelo veranico C (mais intensos) e com 

menor número de episódios a classe B.  

 Todos os municípios da região apresentaram altas taxas de ocorrência de 

veranicos, porém, Parambu, Aiuaba e Arneiroz (Sul da região) foram os mais submetidos 

a eles. Já os municípios de Ararendá, Nova Russas e Quiterionópolis foram os menos 

atingidos por veranicos. 

 Os veranicos classe A foram registrados, principalmente, nos municípios do 

Sul da região, Parambu, Aiuaba e Arneiroz; a excessão é Poranga que se localiza ao Norte 

da região. Em Ararendá e Quiterionópolis houve a menor incidência dessa classe de 

veranico. 

 A classe B teve maior número de episódios nos municípios de Arneiroz, 

Parambu, Tauá e Crateús, sendo Nova Russas o município com menor incidência. Os 

veranicos de classe C foram frequentes em Ararendá, Ipaporanga, Nova Russas e 

Quiterionópolis.  

 Essa análise da climatologia dos veranicos é importante porque demonstra os 

padrões de distribuição espacial dos mesmos, classificando e mapeando os municípios 

que se apresentam mais vulneráveis a ocorrência de veranicos. Porém, ela é insatisfatória 

para explicar e quantificar a interferência dos veranicos na produção. 

 Desta forma, foi analisado o comportamento da pluviometria para cada ano e 

percebeu-se que, mesmo quando há ocorrência de ano não seco, nota-se a variabilidade 

temporal das chuvas, ou seja, a quantidade de chuva é importante para a agricultura, mas 
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a sua distribuição no tempo, ao longo da quadra chuvosa é, também, um fator 

determinante de boas safras. Assim, a distribuição regular dessa chuva ao longo da quadra 

chuvosa é um dos fatores determinante para uma boa safra. 

 Ainda na observação dos anos agrícolas, foi identificado que havia certa 

relação entre os veranicos classe C e a quebra de safra. Assim, para constatar essa relação 

e quantificá-la, foram realizados cálculos de correlação e regressão. 

 Com isso, foi possível constatar que apenas os veranicos A e C tinha relação 

significativa com a produção, enquanto o veranico A apresenta relação positiva o veranico 

C tem relação negativa com a produção. Portanto, o veranico desde que com curta 

duração, é um fator positivo e necessário a produção. 

 A análise de regressão em painel confirmou o que foi constatado na 

correlação, apenas os veranicos A e C têm influência significativa na produção, onde o 

veranico A impacta positivamente e o C negativamente.  

 Em um primeiro momento essa regressão foi feita isoladamente para cada tipo 

de veranicos e houve uma superestimação dos valores, principalmente, para o veranico 

A. Quando realizada a regressão com os três tipos de veranicos a influência dos veranicos 

A e C foram menores, mas, o veranico C continuou influenciando (negativamente) mais 

a produção que o A.  

 Por fim, percebeu-se que a cultura do milho é mais vulnerável aos veranicos 

classe C, e consequentemente, mais dependente da pluviometria que a cultura de feijão. 

Por isso, houve perca de toda a produção de milho em alguns municípios em anos onde a 

frequência de veranicos foi intensa.  

 Esses resultados contribuem para a compreensão do impacto diferenciado dos 

tipos de veranicos sobre a produção agrícola, visto que os veranicos menos intensos 

produzem um impacto positivo ao contrário do que se esperava a priori. Além disso, para 

perceber o impacto diferenciado dos veranicos sobre cada cultura, tendo em vista que 

algumas são mais sensíveis ao estresse hídrico que outras. 

 Outra contribuição importante foi perceber que mesmo a pluviometria sendo 

bastante importante para a garantia de uma boa safra ela não é o principal e único fator 
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preponderante, outros fatores como insolação, área plantada, ventos, pragas, desastres 

naturais etc. são também fatores importantes na definição da produção agrícola. 

 Outra importante contribuição foi a quantificação do impacto que os 

veranicos, de fato, causam as culturas, pois, na grande maioria dos trabalhos sobre o tema 

não houve essa mensuração, o que acaba por não esclarecer o real impacto dos veranicos 

na produção.  

 A partir dessas contribuições pode-se pensar agora em aprimorar esses 

resultados para responder outros questionamentos como: 

 Esses resultados se repetiriam em áreas com outros tipos de solo e clima? 

 Qual a influência dos outros elementos como: insolação, área plantada, tipo de 

solo etc. na produção? 

 Como seria a interferência dos veranicos na produção de outras culturas?  

 Qual a época ideal do ciclo da planta para ocorrência de veranicos curtos para 

aumentar a produção agrícola? 

 Esses são alguns questionamentos que surgiram durante a pesquisa, mas que 

por diversos motivos ainda não foram respondidos e surgem como reforço para estudos 

futuros. 

 Além desses questionamentos surgiu algumas sugestões para tentar reduzir 

os impactos dos veranicos prolongados (classe C) como mapear os meses de maior 

ocorrência dos mesmos e planejar irrigação para esse período mais seco ou procurar cobrir 

o solo com folhagens para diminuir a evapotranspiração, ou mesmo, procurar outras 

formas de manejo do solo para tentar minimizar esses impactos.  

 Essas sugestões também são ideias que podem ser testadas e surgir como 

estudo experimental para ver a eficiência de cada uma e tentar outras como mudar até 

mesmo o calendário agrícola para tentar evitar os meses que mais ocorrem esses veranicos 

prolongados, tendo em vista que para região de estudo eles tem predominância nos meses 

de dezembro e janeiro, talvez adiar a plantação seja uma solução. 

 Sendo assim, fica clara a importância de estudos que investiguem os efeitos 

dos veranicos sobre a produção agrícola, visto que, esses causam enormes perdas na 
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agricultura que acabam por prejudicar o abastecimento e encarecer os preços dos 

alimentos.   

  Acredita-se ainda que é preciso, também, buscar formas de prever os 

veranicos para minimizar seus impactos e produzir estudos relacionando qual impacto 

das mudanças climáticas e do aquecimento global para o aumento no número de veranicos 

e o impacto disso na produção agrícola para que a segurança alimentar das sociedades 

seja garantida. 
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APÊNDICES A – CLASSIFICAÇÃO EM ANOS-PADRÃO PARA OS 

MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO DOS INHAMUNS NO PERÍODO DE 

2003 A 2013. 
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Fonte: FUNCEME. Elaborado pelo Autor (a). 
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APÊNDICES B – GRÁFICO COM ÁREA PLANTADA DE MILHO (A) E 

FEIJÃO (B). 

(A) 

 

(B) 

 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. Elaborado pelo Autor (a). 
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APÊNDICES C – TABELA COM A PRODUÇÃO DE FEIJÃO (TONELADAS). 

Produção de Feijão (Toneladas) 

Município/ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aiuaba – CE 1150 481 869 2212 909 2179 1606 525 3000 274 137 

Ararendá – CE 674 582 404 634 274 490 186 57 399 99 66 

Arneiroz – CE 487 178 365 490 205 1269 540 188 1181 23 18 

Catunda – CE 1728 610 653 2001 574 1950 822 1172 2599 339 307 

Crateús – CE 6016 2788 3045 6236 1905 2442 1060 104 6880 507 541 

Independência – CE 1517 1125 1029 2328 512 2557 1816 235 3984 146 90 

Ipaporanga – CE 1920 385 611 1230 440 855 288 64 1575 95 144 

Ipueiras – CE 2222 1444 1201 1825 554 1395 751 685 1806 309 327 

Monsenhor Tabosa - CE 1332 686 437 1753 735 2338 406 70 2792 12 192 

Nova Russas - CE 1069 698 523 970 362 885 340 90 820 202 126 

Novo Oriente - CE 3190 809 1403 2827 863 1017 787 120 5175 521 263 

Parambu - CE 5163 1821 3141 6875 2201 5943 2988 1076 4101 165 329 

Poranga – CE 577 456 366 459 116 544 219 70 538 105 77 

Quiterianópolis - CE 802 396 1444 1962 759 2086 706 207 1630 66 71 

Tamboril - CE 2343 1160 701 2709 1015 3385 711 105 4297 144 400 

Tauá – CE 3534 1832 2295 7550 2106 6347 2145 207 5670 265 301 

TOTAL 33724 15451 18487 42061 13530 35682 15371 4975 46447 3272 3389 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. 
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APÊNDICES D – TABELA COM A PRODUÇÃO DE MILHO (TONELADAS). 

Produção de Milho (toneladas) 

Município/ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aiuaba - CE 4250 1742 4595 8176 3753 7923 4229 1379 8148 871 750 

Ararendá - CE 4088 4090 1905 4725 2016 4678 2304 399 5932 1075 276 

Arneiroz - CE 1316 830 898 1266 437 2567 1013 209 2780 48 33 

Catunda - CE 1176 767 1295 4299 1110 3130 1947 1700 5348 589 542 

Crateús - CE 34850 14426 6038 29651 4161 13460 10494 317 35580 0 1123 

Independência - CE 9301 4934 3033 15091 1440 14392 9879 508 19036 100 44 

Ipaporanga - CE 5325 1260 1188 4515 1151 2294 837 37 6722 0 216 

Ipueiras - CE 5149 4908 3203 4160 2414 6378 2020 1198 4624 1575 1710 

Monsenhor Tabosa - CE 4591 2680 1085 4439 1943 5733 1413 173 8831 21 480 

Nova Russas - CE 3646 2131 1672 3651 1002 3380 1735 275 2834 476 160 

Novo Oriente - CE 16040 6218 4257 20000 3819 9714 8233 82 33839 0 310 

Parambu - CE 22208 6104 8228 8196 3748 15548 11793 2900 11057 425 819 

Poranga - CE 1279 641 521 785 132 1018 484 114 928 92 108 

Quiterianópolis - CE 9803 3707 6196 9816 2409 8907 6463 688 5247 185 382 

Tamboril - CE 7607 1519 1697 7193 2203 8322 1474 122 10109 485 731 

Tauá – CE 20208 11233 10382 16005 8195 30302 12865 810 23940 905 1111 

TOTAL 150837 67190 56193 141968 39933 137746 77183 10911 184955 6847 8795 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. 
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APÊNDICES E – ESCOLHA DO MODELO PARA O MILHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
a
 indica que o modelo de efeitos fixos é preferível ao modelo para dados agrupados; b indica que o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de dados 

agrupados; 
c
 indica que o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de efeitos fixos.  Fonte: Autor (a). 

 

 

 

 

 

 

Modelo Regressão dados 

agrupados ou Modelo de 

Efeitos Fixos 

Regressão dados agrupados 

ou Modelo de Efeitos 

Aleatórios 

Modelo de Efeitos Fixos ou 

Modelo de efeitos Aleatórios 

F Sig ² Sig ² Sig 

Modelo VA 2,19 a 0,001 6,59 b 0,005 1,17 c 0,279 

Modelo VC 2,36 0,004 8,72 0,002 0,89 0,346 
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APÊNDICES F – ESCOLHA DO MODELO PARA O FEIJÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
a
 indica que o modelo de efeitos fixos é preferível ao modelo para dados agrupados; b indica que o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de dados 

agrupados; 
c
 indica que o modelo de efeitos aleatórios é preferível ao modelo de efeitos fixos.  Fonte: Autor (a). 

 

Modelo Regressão dados 

agrupados ou Modelo de 

Efeitos Fixos 

Regressão dados agrupados 

ou Modelo de Efeitos 

Aleatórios 

Modelo de Efeitos Fixos ou 

Modelo de efeitos Aleatórios 

F Sig ² Sig ² Sig 

Modelo VA 4,16 a 0,000 38,9 b 0,000 0,01 c 0,908 

Modelo VC 4,74 0,000 50,7 0,000 0,01 0,936 




