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APRESENTAÇÃO

“Quarto Livro das Secas” reúne uma equipe do mais alto
nível para falar sobre seca: Hilgard O’Reilly Sternberg. Edmon
Nimer, Adalberto Serra, Bertha K. Becker, Artur A. P. Filho.
Elmo da S. Amador, Ana Maria de Paiva M. Brandão, Sebastiana Rodrigues de Brito, Luiz Sergio Pires Guimarães, F. Alves de
Andrade, Amílcar Moreira de Azevedo, Maria Angélica Figueiredo Gomes, Aziz Nacib Ab’Sáber, Jayme da Nóbrega Santa
Rosa.

CARLOS AUGUSTO ROSADO
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NOTA EXPLICATIVA
Os trabalhos reunidos nesta obra foram reproduzidos das seguintes fontes:
Documento nº 1 – Não Existe Ainda um Plano para o problema
das Secas – Hilgard O’Reilly Sternberg (Boletim Geográfico 144, maio, junho de 1958).
Documento nº 2 – Circulação Atmosférica do Nordeste e suas
Conseqüências – O Fenômeno das Secas – Edmon Nimer (Revista Brasileira de Geografia, abril, junho de
1964).
Documento nº 3 – Alguns Fatores das Chuvas Nordestinas –
Adalberto Serra (Revista Brasileira de Geografia, janeiro, março de 1966).
Documento nº 4 – Aplicação de Índices Climáticos ao Nordeste
do Brasil – Bertha K. Becker (Revista Brasileira de
Geografia, outubro, dezembro de 1968. Nº 4).
Documento nº 5 – Análise da Precipitação na Região do Cariri
Cearense – Contribuição ao Estudo da Climatologia
Dinâmica no Nordeste Brasileiro – Edmon Nimer, Ar5
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thur A. P. Filho, Elmo da S. Amador (Revista Brasileira de Geografia, janeiro, março de 1971, Nº 1).
Documento nº 6 – Previsão das Secas Nordestinas – Adalberto
Serra (Boletim Geográfico 232, janeiro, fevereiro de
1973 e 233, março, junho de 1973).
Documento nº 7 – Tabela de Percentagens para Previsão das
Secas Nordestinas – Adalberto Serra (Boletim Geográfico 234, março, junho de 173).
Documento nº 8 – Climatologia da Região Nordeste do Brasil –
Introdução à Climatologia Dinâmica – Edmon Nimer
(Revista Brasileira de Geografia, abril, junho de 1972,
Nº 2).
Documento nº 9 – Aplicação do Sistema de Classificação Climática de C. W. Thornthwaite a partir de Estações Selecionadas dos Estados da Paraíba e Pernambuco –
Ana Maria de Paiva M. Brandão (Revista Brasileira de
Geografia, abril, junho de 1977. nº 2).
Documento nº 10 – Conseqüências Sociais da Seca no Nordeste
– Sebastiana Rodrigues de Brito e Luiz Sérgio Pires
Guimarães (Revista Brasileira de Geografia, outubro,
dezembro de 1979. Nº 4).
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Não Existe Ainda Um Plano Para o
Problema das Secas
Prof. HILGARD O’REILLY STERNBERG
Consultor –Técnico do CNG

Com este titulo, a Tribuna da Imprensa, edição de 2 de abril de 1953, publicou importante depoimento do Prof. Hilgard
O’Reilly Sternberg sobre as secas no Nordeste. Trata-se de análise valiosíssima por ser a de um geógrafo de reconhecida autoridade.
O Prof. Hilgard O’Reilly Sternberg é catedrático de Geografia do Brasil na Faculdade Nacional de Filosofia e diretor do
Centro de Pesquisa de Geografia do Brasil da mesma Faculdade,
além de consultor-técnico do Conselho Nacional de Geografia e
presidente da União Geográfica Internacional. Teve participação
ativa no XVIII Congresso Internacional de Geografia, realizado
nesta capital, em agosto de 1956.
O depoimento consta de 10 perguntas, acompanhadas das
respectivas respostas, com segue:
1.ª P. – Pedimos-lhe que caracterize o fenômeno da seca.
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R – O clima do Nordeste se caracteriza pela alternância de
suas estações nitidamente delimitadas, pelo regime pluviométrico: a das chuvas, “inverno”, e a da estiagem “verão”. No Ceará,
por exemplo, 9/10 das chuvas caem normalmente no inverno,
isto é, no primeiro semestre do ano; o restante – apenas 1/10
portanto, – se distribui pelos meses de julho a dezembro. As
atividades agrícolas seguem um calendário ajustado a tais condições. Quanto, porém, as chuvas de inverno forem insuficientes
para o crescimento e maturação das culturas, ou para sustentar
as forrageiras – insuficientes, em suma, para garantir ao homem
sua subsistência – temos declarada a “seca”.
A calamidade não atinge por igual as “serras”, as zonas ao
sopé das chapadas e a superfície ondulada do “sertão”. A chuva
é muito mais abundante e regular nas eminências que se sobrelevam ao sertão; assim, em Guaramiranga, a chuva caída apenas
no primeiro semestre de 1951 – ano de seca – foi superior à média anual do Rio de Janeiro. Nas chapadas areníticas, a água
precipitada se infiltra na rocha permeável e alimenta as fontes
perenes à sua roda.
As serras e as regiões ao pé das chapadas (como o vale do
Cariri) se apresentam, pois, com verdadeiras ilhas de umidade,
condensadoras de gente e tem sido refúgio das populações sertanejas no tempo das secas.
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LIMITE DE PRECIPITAÇÃO

2.ª P. – Qual seria exatamente o limite da precipitação abaixo do qual se manifesta uma seca?
R. – Cumpre esclarecer que a deficiência de precipitação
não é a única causa da seca, sendo pois difícil indicar um limite
critico, de pluviosidade, válido universalmente. E isto por vários
motivos. Por exemplo: certas culturas são mais resistentes que
outras. Ademais, as modificações que a ocupação humana efetua
no solo agrícola podem agravar enormemente os efeitos das deficiências pluviométricas. Podem até criar, em regiões de abundante precipitação, condições de secura no solo tais que o tornem impróprio à lavoura.
Há uma visível deterioração na capacidade das “serras”
nordestinas, deterioração que avança de parelha com a diminuição da capacidade de retenção da água do solo. Pessoas chegadas há dias de Baturité informam que a serra está seca – não é de
admirar.
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“FAZER DESERTOS”
3.ª P. – Quer dizer que é procedente o conceito de que o
homem pode ser um “fazedor de desertos”?
R. – Inteiramente. Não pode, é verdade, influir na circulação da atmosfera e é muito menor do que outrora se pensava a
sua capacidade de modificar o regime pluviométrico. Mas são
de alcance geralmente insuspeitado os efeitos do desequilíbrio
que provoca no regime das águas pluviais depois de estas atingiram a superfície da terra. Regiões que gozam de um clima superúmido podem ser de tal forma degradadas que o seu solo se
apresente grande parte do ano seco e esturricado. Um exemplo
de grande atualidade pode ser encontrado no norte do Paraná,
onde, graças a um desmatamento intensivo e a uma agricultura
pouco racional, fontes centenárias têm secado.
Conforme há pouco mostrava o geólogo Reinhard Maack,
o nível do lençol d’água subterrâneo baixou assustadoramente
em todo o norte no Paraná; as fontes de água de Londrina diminuíram a sua produção de 1 milhão de litros diários, em anos
anteriores, para 550 mil litros em fins de 1948 e, atualmente
para 140 mil litros. Já se perfuraram mais de 100 poços de 150
metros de profundidade ou mais. Mas o abastecimento de uma
população que cresce vertiginosamente, com água do subsolo se
tornará cada vez mais difícil e dispendioso.
10
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Lembra-me um outra região, que tive ocasião de percorrer
há alguns meses, na qual o processo de desertificação chegou a
seu termo. Trata-se de uma área em plena faixa úmida do sudeste dos Estados Unidos, onde, em pouco mais de meio século, o
solo, antes coberto por uma floresta viçosa, foi totalmente – note
bem, totalmente – removido pela erosão. A rocha subjacente,
incapaz de reter as águas precipitadas, é lavada pelas torrentes
brutais que se lançam enconsta abaixo durante as chuvadas. Logo depois, a paisagem se apresenta seca e morta.
Essa transformação violenta que sofreu a Copper Basin (a
ela me refiro) se deve tão somente à completa remoção do revestimento vegetal; no caso, isto se verificou pela ação deletéria dos
gases que se produziram pela ustulação ao ar do minério de cobre que ocorre na região. Resultados absolutamente idênticos
advêm de uma lavoura mal conduzida, aliada às queimadas freqüentes e ao apascentamento excessivo. O que importa é a destruição do manto vegetal.
Citei, de propósito, duas áreas situadas em plena região
úmida, de abundante precipitação. Muito mais fácil, evidentemente, será a desertificação de paisagens que já apresentem uma
natural tendência para secura. O escoamento desimpedido e violento das chuvas que caem durante os invernos nordestinos empobrece, rasga e arrebata o solo, tornando-o cada vez mais incapaz de armazenar a água.
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RENTEÇÃO DAS ÁGUAS
4.ª P. – Então, o problema fundamental do Nordeste se prende à
retenção das águas pluviais?
Não haverá, porém possibilidade de modificar o quadro pluviométrico natural, de maneira a atender melhor as nossas necessidades?
R. – A primeira pergunta pode ser respondida, sem hesitação, pela afirmativa. É ponto pacífico. É bem verdade que não há unanimidade
quanto à melhor forma de reter e aproveitar a água. No que tange à
possibilidade de modificar o regime das chuvas, provocando ou aumentando a sua precipitação nos períodos de estiagem o problema é ainda
bastante controverso e o significado econômico das experiências de
pluviocultura ainda não foi determinado.
Muito embora as promessa de provocação artificial de chuva no
Nordeste tenham sido formuladas entre nós de molde a desmoralizar
um problema que é rigorosamente cientifico, não é desejável barrar, de
um golpe, o caminho para futuras investigações sérias do assunto. É
preciso reconhecer o grande mérito das experiências de Langmuir Schaefer, Vonnegut e outros pesquisadores de renome que trabalham no
Laboratório de Pesquisa da General Electric; atente-se ainda para o fato
de que, em 1951, o próprio governo norte-americano, que vinha seguindo uma política de completo alheamento com relação aos ensaios de
pluviocultura decidiu-se a experimentar a eficiência do processo na área
sob jurisdição do Bonneville Power Administration.
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PROCESSO A USAR
5.ª P. – E quanto aos vários processos para a retenção e o
aproveitamento da água precipitada, poderia o professor indicar,
em linhas gerais, a sua eficiência relativa?
R. – A solução mais insistentemente advogada para a estabilização do regime hidrológico do Nordeste é a solução da engenharia hidráulica, isto é, a construção dos grandes reservatórios superficiais. Seria injusto julgar a açudagem apenas na base
dos resultados até agora alcançados na região. Todos sabemos
que a resolução do problema das secas, no seu aspecto hidráulico, comporta duas fases sucessivas: (a) acumulação e (b) a irrigação. Que a segunda etapa praticamente ainda não foi encetada
é notório e muita vezes se tem levantado contra o fato de se não
aproveitar na irrigação a água contida nos açudes.
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Não há necessidade de repisar a crítica aqui. Quero deixar
claro, todavia, que, no meu entender, os grandes sistemas de
açudagem mesmo quando plenamente aproveitados na irrigação,
constituem uma solução de alcance muito mais restrito do que
geralmente se imagina.
14
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À exceção das vazantes, isto é, das terras que se vão descobrindo à medida que mingua a água no açude, e de uma pequena faixa de terras secas adjacentes, a solução hidráulica, de
per si, é indiferente à sorte das glebas de montante. E, dentre
estas, contam-se algumas das mais aptas para a agricultura, nas
quais vive uma grande parte da população rural do Ceará; o esbanjamento de solo agrícola e de água que se verifica com mais
intensidade justamente ai é uma prova da insuficiência da solução hidráulica.

IRRIGAÇÃO
R. – Para que sejam irrigadas, não basta, porém, que as terras se encontrem a jusante da barragem, isto é, vale abaixo: a
quantidade de água de que se dispõe para os trabalhos irrigatórios limita – é óbvio – a superfície de terras que podem ser beneficiadas. Investigações realizadas pelo próprio DNOCS, indicam
que a água precipitada sobre um quilômetro quadrado apenas dá
para irrigar um hectare de terra, ou seja uma superfície cem vezes menor.
Esse pequeno rendimento das chuvas é explicado pela esmagadora proporção de água que se perde pela evaporação: as
perdas incidem sobre a água (a) enquanto ela se encaminha para
o açude, (b) no reservatório e (c) enquanto é distribuída em canais abertos nos terrenos a irrigar. Verifica-se à luz dos parcos
15
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dados disponíveis, que um grande volume d’água – que pode
atingir uns 9/10 da água precipitada – não atinge o açude; das
águas que chegaram a ser captadas, outros 9/10 poderão ser subtraídos no reservatório e em trânsito pelos canais de irrigação.

A AÇUDAGEM
R. – Nestas condições, seria licito concluir que de cada
100mm de chuva caídos na bacia hidrográfica apenas 1mm seria
efetivamente aproveitado nas terras de irrigação. Admitamos,
porém, que sejam demasiadamente altos os índices de perda
indicados pelos técnicos do DNOCS e reconheçamos que não há
ainda uma soma de pesquisas suficiente para justificar conclusões definitivas; admitamos que a proporção de água das chuvas
perdidas, ao invés de 99% seja de 98, 97 ou apenas 95%.
Ainda assim, não se poderá ocultar o paradoxo que há em
desprezar tão grande parcela de água em região onde ela constitui precisamente o mais poderoso fator limitante para a agricultura. Recente publicação do DNOCS indica, aliás, claramente a
exigüidade da área que se presume possa ser irrigada em futuro
mais ou menos remoto, quando os grandes sistemas de açudagem estiverem concluídos; apenas uns 200.000 hectares, o que
vem a ser menos de uma vez e meia a superfície do Distrito Federal.
16
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Irrigada e colonizada, viria esta área a garantir direta e indiretamente uma população efetiva de cerca de 400.000 pessoas,
não mais. Não pretendo, de modo algum, excluir ou menosprezar o binômio açudagem – irrigação; se lhe aponto as limitações
é apenas para sublinhar o fato de que ao lado dele há necessidade de outras soluções.
A açudagem-irrigação é criticável apenas na medida em
que, polarizando todas as atenções, afasta quaisquer iniciativas
noutros rumos.

REFLORESTAMENTO
6.ª P. – E o reflorestamento?
R. – Nada justifica receitá-lo como remédio para todos os
males. Afinal, há necessidade de terras para a agricultura, campos para a pecuária – uma verdade muito simples que os adeptos
mais exaltados do reflorestamento parecem, por vezes, esquecer.
As matas – graças, sobretudo, à grande capacidade de retenção de água que possui o solo florestal – tendem indubitavelmente a estabilizar o regime hidrológico; entretanto não prestam este beneficio sem, por outro lado, cobrar um assaz pesado
tributo para qualquer região seca, a água transpirada pelas árvores. As florestas, podemos resumir, regularizam, não economizam.
17
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MOTO-BOMBA
7.ª P. – Vem sendo debatida na imprensa a paternidade da
idéia de se empregarem em grande escala, na região das secas,
unidades de motores-bombas. Qual sua opinião sobre o alcance
prático dessa medida?
R. – Parece-me justificada a expectativa em torno da próxima instalação de centenas de moto-bombas nas várzeas de
determinados rios nordestinos, como por exemplo, o Açu; estima-se que a planície aluvial deste rio apresente, em condições
imediatas para irrigação, 18.000 hectares, os quais serão beneficiados pela captação de água dos lençóis subterrâneos.
Não há motivo para descrer do êxito técnico dessa iniciativa, conhecida a competência do diretor do Departamento de
Agricultura do Rio Grande do Norte, Sr. Cristóvão Dantas, é
sabido que graças ao programa do Ponto IV, o empreendimento
tem a assistência direta de um especialista natural da Califórnia,
onde, desde 1880, a agricultura irrigada constitui o espinhaço da
econômica rural. Pareça embora paradoxal, pode-se dizer, que
os perigos surgirão justamente quando os ensaios forem bem
sucedidos.
Um primeiro risco é o de se sacar demasiadamente sobre
as reservas de água sub-superficiais desrespeitando o limite de
segurança, assegurador de um rendimento constante, de um consumo ininterrupto, sem prejuízo da “quantidade” e da “qualida18
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de” do suprimento. Não é raro que um espancamento errado dos
poços ou bombeamento excessivo constitua verdadeira mineração de água, ou seja, a remoção desta em ritmo superior ao reabastecimento do aqüífero.
Concebo que os promotores do programa no Açu saberão
encontrar solução adequada para os problemas de natureza social e jurídica que surgirão de par com os de caráter técnico e econômico; que a região se transforme em vergel feliz, sabiamente
administrada por comissões executivas integradas pelos lavradores já então devidamente esclarecidos e animados de espírito
cooperativista.

AS “SOLUÇÕES-REI”
- Ainda assim, subsistirá certo risco, e este já ultrapassa a
moldura da região. Temo, francamente que, com a nossa tendência de procurar “soluções-rei” (haja visto a agricultura e até
o extrativismo, com seus “produtos-rei”), vejamos nascer uma
nova panacéia no combate à seca – a das moto-bombas. Ora, as
áreas que poderão ser beneficiadas com esta solução, embora
venham a ter grande produtividade, são relativamente pequenas;
por exemplo, dela ficarão excluídas as superfícies onde afloram
as rochas cristalinas, vale dizer que a maior parte da região seca
do Nordeste.
19
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Em conclusão: dada a elevada evaporação dos reservatórios superficiais, é mister explorar tanto quanto possível às possibilidades do armazenamento subterrâneo no entulho sedimentar dos vales nordestinos. A utilização das águas subterrâneas
deve ser cercada das cautelas necessárias e devidamente coordenada com o uso da águas superficiais; recomenda-se, por exemplo, poupar a água no solo para os períodos de secura, recarregando os aqüíferos quando houver abundância de águas superficiais.
Parece-me evidente que a irrigação – baseada, seja nos
grandes sistemas de açudagem, seja na disseminação de motobombas – por mais que se alargue não poderá abarcar toda a
região nordestina. A área por ela beneficiada não passará mesmo
de uma pequena fração desta. Daí se conclui – conforme já o
fazia há mais de trinta anos o Sr. Cristóvão Dantas – pela urgência de se valorizarem os solos que não podem ser beneficiados
por aqueles processos de irrigação.
Um dos caminhos mais fecundos para a agricultura nos
terrenos semi-áridos será, neste sentido, o de reter a água das
chuvas onde cai, provocando a sua infiltração e não deixando
que ela escorra pelas encostas, crescendo de volume, de velocidade, de capacidade destrutiva.
A agricultura conservadorista, na qual a tese que acaba de
ser anunciada assume um papel de importância basilar, não tem
recebido a atenção que merece. Entendo que deva constituir o
20
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eixo de qualquer programa que tenha por objeto prevenir o efeito da seca e valorizar a região nordestina.
O planejamento que ela pressupõe não exclui o açude, o
reflorestamento, o aproveitamento dos lençóis subterrâneos, mas
utiliza uns e outros dentro de um sistema orgânico, estabelecido
após cuidadosa análise regional.

INFILTRAÇÃO
8.ª P. – Como é possível promover a infiltração da água no
solo?
R. – Várias práticas agronômicas se destinam precisamente
a atingir tal objetivo. Não desejo entrar por seara alheia; direi
apenas que tais práticas procuram:
a) agir sobre a própria constituição do solo, de forma a
aumentar a sua capacidade de infiltração, isto é, a rapidez com
que pode absorver a chuva que cai sobre ele;
b) apresar a água em depressões superficiais – mediante
sulcos e cordões segundo as curvas de nível, terraços, etc. – para
que ela possa, a pouco e pouco, embeber o solo; e
c) diminuir a velocidade do escoamento superficial; em igualdade de condições, a permanência mais demorada da água
sobre o terreno (que se pode lograr, por exemplo, com o empre21
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go de faixas de vegetação densa) dá ensejo a que um volume
maior seja absorvido.
A possibilidade de se lograr maior aproveitamento da água
no solo já ficou evidenciada por uma série de observações realizadas no Nordeste, conforme indiquei em recente artigo publicado na Revista Brasileira de Geografia. Assim por exemplo,
com o solo trabalhado de modo a melhor absorver a água das
chuvas, foi possível a certo lavrador recolher em 1951 uma safra
de milho com uma pluviosidade que não chegou em sua fazenda
a 300mm. Nas propriedades vizinhas, as safras se perderam.

CONSERVAÇÃO DO SOLO
9.ª P. – Existe alguma área no Nordeste seco em que se
venham aplicando em larga escala os princípios conservadoristas?
R. – Sim, Merece ser citado um ensaio brasileiro dos mais
auspiciosos: os trabalhos agronômicos executados pelas Fábricas Peixe, no município de Pesqueira, em Pernambuco. Visam
eles a criar um parque agro-industrial de características permanentes e conservadoristas, numa zona pastoril de terras pobres e
exploração agrícola deficitária.
Conforme salienta o agrônomo Moacir Brito de Freitas,
um dos técnicos responsáveis pelos experimentos, as conclusões
22
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e os conceitos a que se puder chegar hão de ser aplicáveis com
maior ou menor intensidade, a grandes regiões da caatinga nordestina. Com efeito a área escolhida pelas Fábricas Peixe para o
seu empreendimento – trata-se de uma grande cultura de tomateiros – fica no limite entre o “Agreste” e o “Sertão”.
Agora que já apontei as diretrizes da tese conservadorista,
retomemos, por um instante, a solução da açudagem. E isto para
mostrar, como, não só a eficácia, mas a estabilidade mesma dos
açudes podem ficar seriamente comprometidas quando se não
atenta para aquelas diretrizes. É o que sugere o grande número
de represas arrombadas durante a estação invernosa. É deveras
impressionante o rol de prejuízos produzidos na região seca por
enchentes e aluição de represas.
Vejamos alguns exemplos; em 1947 – ano em que as chuvas inflingiram grande devastação no Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Pernambuco e Bahia – o rio Salgado inundou a cidade
de Lavras da Mangabeira, Ceará, cuja população quedou aterrorizada ante a ameaça de arrombamento do açude das Almas,
próximo à cidade; os moradores de Cruz do Espírito Santo (exMaguari), Paraíba, tiveram de refugiar-se na igreja, único lugar
não invadido pelas águas. No inverno de 1948, houve mais uma
vez vultosos danos no Nordeste, tendo sido aprovada uma lei,
autorizando o DNOCS a reconstruir os açudes destruídos ou
danificados em conseqüência das enchentes de cursos d’água.
Durante o inverno de 1952, arrebentou o açude público do
município de Triunfo, Pernambuco, construído no século passa23
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do, pelo padre Ibiapina; a massa liquida rolando montanha abaixo, destruiu chácaras, inundou campos e causou grandes prejuízos. A aplicação dos métodos de conservação de água e solo nas
vertentes tributárias dos açudes, regularizaria a alimentação destes e impediria que sobre a cabeça dos habitantes de jusante pairasse sempre a ameaça da aluição catastrófica das barragens.

TÉCNICAS A APLICAR
10.ª P. – As técnicas conservadoristas poderão ser aplicadas no “sertão”, em zona de pecuária extensiva, por exemplo?
R. – Há, evidentemente, algumas áreas de “sertão de pedra” onde o solo é demasiadamente raso; para elas, de fato não
vejo solução alguma. Mas, à exceção destes casos extremos, é
de crer que se consiga uma melhoria das pastagens, um incremento da produção forrageira, mediante o uso de dispositivos
especiais que favoreçam a infiltração das águas de chuva.
Uma das técnicas que se pode empregar consiste em espalhar a água sobre as capineiras. De sua eficiência, dá expressivo
testemunho uma noticia divulgada em princípios de março na
revista Time e que diz respeito a um experimento conduzido a
bom termo em região muito mais hostil que o nosso sertão nordestino, local próximo à capital do Jordão, à nordeste do Mar
Morto. O Jordão recebe algumas chuvas, mas estas caem em
24
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precipitações violentas e o solo duro repele a água como um
telhado de ardósia; ao invés de infiltrar-se a água se precipita
pelos uades.
Em fins de fevereiro, reza a noticia, cento e poucos hectares daquelas terras comburidas, que servem de pascigo aos rebanhos de uma população predominantemente nômade, apresentavam viçosa cobertura de gramíneas. À roda, o deserto poeirento
com uns poucos arbustos resistentes. Soldados montavam guarda no capinzal dia e noite, para impedir que fosse invadido e
tosado até as raízes pelas cabras e pelos camelos dos beduínos.
Estes chegavam em bandos, para admirar o campo virente, pois
capim igual não havia crescido ali desde o tempo do Profeta. E
segue a explicação do “milagre”.
Em meados de 1952, um especialista em hidrologia do
Ponto IV havia penetrado no deserto com operários árabes e
maquinaria para movimento de terras. Construíram-se diques
através dos uades e camalhões de terra em forma de “L” a jusante dos diques. Depois, era esperar a chuva cair.
No dia 30 de outubro, o céu se abriu; a água empoçou-se
atrás dos diques, contornou as suas extremidades e foi distribuída sobre o terreno pelos camalhões que a esperavam. Não demorou fosse a água absorvida, saturando o solo. Fora da área preparada, o chão continuava seco como antes.
Pouco depois, começava a crescer o capim. Elementos
descrentes da população local prediziam que haveria de murchar
e morrer, tal como as gramíneas efêmeras que por vezes surgem
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no deserto. Mas aquela vegetação herbácea continuou e, diz a
revista Time, ainda continua a crescer.
Nas áreas seca dos Estados Unidos da América, apela-se
freqüentemente para a técnica de “dispersão de água” (water
spreading) com o objetivo de melhorar as pastagens do gado
bovino e ovino. No Médio Oriente, essa prática fora utilizada
esporadicamente há milhares de anos e desapareceu por motivos
antes sociais que técnicos. E Time conclui:
“Os especialistas do Ponto IV estimam que áreas de desertos podem se tornar produtivas se essa técnica for ressuscitada
na região. Ensaiam, no presente momento, a construção de raspadores de terra puxados por camelos, de modo que os árabes
possam, eles próprios, espalhar a água, praticamente sem despesa alguma além da despendida com a mão-de-obra”.
Não é possível, no âmbito de uma reportagem, focalizar
todos os aspectos da agricultura conservadorista. Muito haveria
que dizer, por exemplo, a propósito do aproveitamento dos recursos vegetais nativos e da introdução de espécies exóticas apropriadas a propósito das barragens submersíveis, etc.

SOLUÇÕES PARCIAIS
– De muitas soluções preconizadas, direi apenas que são
parciais e não inúteis. Falta a sua integração num plano de con26
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junto. Este plano representa o passo inicial para a implantação
da chamada agricultura conservadorista.
A coleta e a análise de informações básicas que sirvam para a elaboração de um tal plano definitivo devem ser reconhecidas como parte absolutamente fundamental do programa de recuperação do Nordeste, a ele se destinando uma fração considerável das dotações previstas pela Constituição. As secas jamais
cederão diante de planos de emergência. Urge acabar com a improvisação em matéria de tamanha relevância econômica e de
que depende o bem estar de tantos de nossos irmãos. Vale a pena citar aqui uma das conclusões de um relatório reunido em três
grossos volumes e publicado em fins de 1950 por uma comissão
nomeada pelo presidente dos Estados Unidos para assentar as
bases de uma ampla política de utilização dos recursos hidrológicos norte-americanos:
“Com relação a cada solicitação de verbas para desenvolvimento de recursos de água cumpre ao Congresso exigir da
repartição interessada uma justificação que demonstra serem
adequadas as informações básicas necessárias para o planejamento da obra em questão. Tais demonstrações da adequação de
informações relevantes deveriam constituir um critério importante para a aprovação ou rejeição dos empreendimentos propostos”.
Para mostrar o quanto carecemos de estudos básicos no
Nordeste, bastará dizer que nos quadros do DNOCS não existe
um só geólogo, desde 1925, quando de lá saiu o Dr. Luciano
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Jaques de Morais, ao findar-se a administração do grande Arrojado Lisboa! E’ pasmoso, não há dúvida. Quanto à Divisão de
Geologia do Departamento Nacional de Produção Mineral (Ministério da Agricultura), encarregada da carta geológica do Brasil, embora superiormente dirigida e contando com funcionários
dedicados, não pode suprir tal deficiência: dispõe de apenas quinhentos mil cruzeiros anuais e uma equipe de quatro geólogos
de campo para um serviço que abrange toda a imensa área do
país.
Creio que já se vai firmando a idéia de que é necessário realizar no Nordeste estudos e pesquisas de ecologia vegetal, de
ecologia animal, de sociologia rural, de economia, etc. Talvez
seja menos conhecida a grande deficiência de estudos básicos no
próprio terreno da engenharia. Apenas a titulo de exemplo, citese a necessidade de uma ampliação e completa reorganização da
rede meteorológica da região; da instalação de uma rede de estações destinadas à mensuração da umidade do solo; de pesquisas
sobre evapo-transpiração em terrenos com vários tipos de vegetação e profundidades de solo; de estudos sobre a capacidade
armazenadora das áreas sedimentárias, etc.
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Circulação Atmosférica do Nordeste e
Suas Conseqüências – O Fenômeno das Secas
EDMON NIMER
Geógrafo do CNG
Como sabemos, a intervalos diversos se abatem sobre o
Nordeste secas calamitosas. Hoje, este fenômeno não é somente
explicável, como ainda previsível. A tal respeito ADALBETO SERRA, eminente meteorologista brasileiro, já publicou diversos
volumes, nos quais os aspectos do fenômeno ficaram bem esclarecidos. Entretanto, seja pelas reduzidas tiragens, ou por outros
motivos que não conheço, essas obras não têm despertado o interesse que seria de desejar, continuando o fenômeno inexplicado para a maioria e os nordestinos sem o almejado “prognóstico
das secas”.
Contudo é possível que muitos leitores por inadaptação a
questões atinentes à Meteorologia não tenham podido compreender exatamente tal fenômeno; assim, parece-me conveniente
resumir aqui seus princípios fundamentais.

29

www.colecaomossoroense.org.br
1 – CIRCULAÇÃO NORMAL
Ao longo de uma linha, aproximadamente paralela ao equador, as massas de ar dos dois hemisférios se contrapõem
constituindo a FIT (Frente Intertropical). A ascensão conjunta
do ar na FIT produz uma faixa de calmas denominada doldrum,
zona de aguaceiros e trovoadas.
Condicionada pelo movimento geral do Sol na eclítica, a
posição dessa frente varia com as estações do ano. Possuindo o
hemisfério Norte maior área continental, ele é em média mais
quente que o hemisfério Sul. Por isso a grande massa de ar frio
deste último conserva a FIT, em média, acima do equador. No
verão norte a referida frente se encontra cerca de 10ºN, atingindo sua posição extrema em setembro, quando o pólo Antártico
está mais frio (Fig. 1 A). No verão sul ela se encontra mais próxima do equador, para alcançar sua posição extrema meridional
em março, devido agora ao intenso resfriamento do pólo Ártico
(Fig. 1 B).
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O centro de ação do Atlântico, responsável pelo tempo
bom no Sul, alcança sua máxima pressão no inverno (junho) e
sua mínima no verão (janeiro).
Sendo assim, a estação chuvosa nordestina ocorrerá de janeiro a abril, durante o movimento extremo para o sul da FIT,
ficando secos os meses restantes, sob o domínio do centro de
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ação do Atlântico, representado ai pela MEA (Massa Equatorial
Atlântica).
Esta massa de ar compõe-se de duas correntes: inferior e
superior, caminhando ambas na mesma direção. A inferior, bastante fresca por se tratar de ar polar velho, encontra-se carregada
de umidade, oriunda da evaporação do oceano ao contacto do
forte vento superficial. A corrente superior se apresenta pelo
contrário muito quente e seca em virtude da forte inversão de
temperatura que a separa da superfície, não permitindo que ambas se misturem; ficando o vapor concentrado na corrente superficial, com uma temperatura tanto mais elevada quanto menor a
altitude.
Ao atingirem as duas correntes suas bordas extremas, no
doldrum ou no litoral do Brasil, a descontinuidade térmica que
se vinha elevando e enfraquecendo, cessa rapidamente, permitindo que se dê uma ascensão violenta das duas camadas do alísio. A primeira, por estar quase saturada, resfria-se segundo o
gradiente adiabático úmido, enquanto a superior segue o adiabático seco. Este fenômeno acarreta queda de temperatura em altitude e forte instabilidade que produz chuvas continuas no litoral.
Isto ocorre principalmente no inverno, quando o alísio é mais
freqüentemente resfriado pela sua mistura com o ar polar marítimo, ficando seco, com exceção apenas das “serras”.
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2 – CIRCULAÇÃO SECUNDÁRIA
Durante a estação chuvosa do interior do Nordeste (“inverno”) não ocorrem chuvas diariamente: estas são interrompidas por períodos de estiagem, tudo subordinado às oscilações da
FIT, que por sua vez depende das oscilações das frentes polares
do Atlântico Norte e Sul, que agem de modo semelhante e sincronicamente, bastando-nos apenas descrever o mecanismo da
última.
Chama-se FPA (Frente Polar Atlântica) à superfície de
descontinuidade térmica que separa os ventos circumpolares de
W e SW dos mais quentes provenientes do centro de ação, de
direções NE e NW. Esta frente se estende, na América do Sul,
desde o Chaco até a ilha Geórgia cortando o litoral no Rio da
Prata.
O recrudescimento do anticiclone frio impele a FPA em
direção ao equador, penetrando em cunha sob o ar tropical quente. A ascensão deste redunda em nuvens, chuvas fortes e condições de formação de gelo e trovoadas no período frontal, seguindo-se tempo frio e seco, que muitas vezes precede as intensas ondas de frio, sob a Alta posterior.
Com o avanço da FPA o centro de ação do Atlântico é deslocado para latitudes mais baixas, isto é, recua; e vai sendo reduzido, para posteriormente ser renovado pelo próprio anticiclone polar quando a FPA se dissolve no tropico, sob o aquecimento geral.
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Na época que nos interessa, verão e outono, mais precisamente de janeiro a março, os avanços da FPA são na maioria das
vezes fracos, não chegando a ultrapassar o trópico. A orientação
da serra do Mar – que é a mesma do litoral sul – no sentido SWNE, dá à frente posição semelhante, não chegando a ultrapassar
a referida serra.
Porém, se o anticiclone polar for vigoroso, a FPA conserva
uma orientação NW-SE, podendo vencer a serra do Mar e caminhar rapidamente até a Bahia.
No primeiro caso ocorrem chuvas continuas no litoral sul;
no segundo, serão escassas no mesmo litoral.
O primeiro caso caracteriza os anos secos; o segundo ocorre com certa freqüência nos anos úmidos.
Veremos a seguir, com alguns pormenores, o mecanismo
da circulação secundária em ambos os casos, entre as latitudes
de 15º a 0º.
Primeiro caso – A FPA em seu percurso para o norte, possui inicialmente uma orientação NW-SE. Sob o efeito da intensa
radiação no continente, ela sofre em seu ramo ocidental uma
diluição, e o ar polar experimenta convecção. Porém, o ramo
oriental prossegue no oceano com orientação SW-NE. Esta nova
posição decorre da preferência da massa polar de caminhar no
oceano; como o litoral sul do Brasil possui orientação SW-NE,
as frentes, nesse caso, tendo pouca energia, tomam ai o referido
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sentido. Com esta disposição a KF (frente fria) caminha do Rio
da Prata ao trópico.
Sob o avanço da FPA, com orientação SW-NE, o centro de
ação do Atlântico é deslocado para noroeste ficando o Nordeste
sob sua ação; assim a pressão se eleva, e os ventos são de E e
SE. Esta situação produz bom tempo e aquecimento no Nordeste, sob a inversão anticiclônica do centro de ação; assim a pressão se eleva, e os ventos são de E e SE. Esta situação produz
bom tempo e aquecimento no Nordeste, sob a inversão anticiclônica do centro de ação, com nebulosidade 3 de cúmulos, sem
trovoadas.
Sendo a orientação da KF, no oceano, de SW-NE, a FIT
adquire orientação semelhante, e, por isso, penetra pelo Maranhão descendo até Goiás; o centro de ação dos Açores penetra
no Amazonas trazendo consigo bom tempo; as chuvas ficam
limitadas a oeste do centro de ação dos Açores sob o efeito das
calmas continentais, terminam as precipitações nos vales do São
Francisco e Jaguaribe (Fig. 2 A).
Após cerca de três dias, período gasto pela KF para caminhar do Rio da Prata ao trópico, ela adquire uma orientação E-W
decorrente talvez da orientação semelhante do litoral do estado
do Rio.
Como no caso que estamos acompanhando, a massa fria é
pouco espessa e não tem energia suficiente para vencer a serra
do Mar de altitude média de 1.500 metros, fica a mesma estacionada nas latitudes compreendidas entre 22º e 23º.
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Nestas condições todo o sistema de circulação é novamente desviado para leste: o centro de ação do Atlântico deixa o
Nordeste, onde a pressão cai. A posição E-W da KF provoca na
FIT orientação idêntica, o que faz com que esta desça para maiores latitudes, uma vez que o centro de ação não mais se lhe
opõe. A dorsal dos Açores que penetra no Amazonas, recua para
o norte enquanto a mEc, comprimida entre a FIT e a FPA, passa
a formar um centro alongado, coberto de calmarias, e que se
estende do Amazonas ao Nordeste. Traz a mesma, chuvas de
oeste, que geralmente não ultrapassam a serra de Ibiapaba, a
leste da qual, no estado do Ceará e no médio vale do São Francisco, há queda de temperatura sob a influência do bordo da
mEa (Fig. 2 B).
Necessário se torna lembrar que somente um grande afastamento do centro de ação propicia o avanço das calmas até o
Ceará. Isto se produz após duas passagens frontais sucessivas no
Sul do Brasil, fato que nos anos secos não ocorre e, mesmo nos
anos de chuvas normais raramente acontece, porque, embora sob
a influência da frente polar, a região do Chaco se tenha resfriado, a intensa radiação no verão logo e faz sentir, restabelecendo
a depressão local, e dificultando assim o suprimento do ar polar
do Brasil.
Como víamos, a FPA, representada pelo seu ramo marítimo, prossegue no percurso para norte até o paralelo de 22º a 23º
aproximadamente. Aí estaciona em média um a dois dias, provocando o retorno de todo o sistema para leste, para em seguida
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sofrer ação de frontólise e recuar com WF (frente quente), que
provoca chuvas persistentes no Sudeste do Brasil, até desaparecer no oceano.
O centro de ação do Atlântico volta a dominar a costa, e
caminha para oeste à medida que a Baixa do Chaco se restabelece. No litoral aumentam a pressão e temperatura, porque a inversão volta a impedir a convecção. A monção se refaz, soprando para o Chaco com a direção NE e NW, retornando toda a
circulação ao quadro normal.
Antes contudo, da circulação se ter normalizado, o ar que
esteve estacionado no trópico, é injetado no centro de ação,
constituindo um reforço do alísio. Este, assim renovado, avança
para a costa do Nordeste sob a forma de frentes tropicais, produzindo as perturbações cognominadas ondas de leste.
Portanto, nos anos secos, o ar polar, geralmente, não alcança as baixas latitudes e só indiretamente refresca o interior
do Brasil. Nesta região o aquecimento do continente o eleva,
sendo transportado pelas correntes de SW da Alta superior para
o norte; isto renova a instabilidade da mEc, cujas trovoadas são,
portanto, mais devidas ao ar frio superior que ao próprio aquecimento superficial que é, contudo, indispensável.
Segundo caso – A massa fria tem mais energia e a FPA
consegue vencer a serra do Mar e progredir para o norte, conservando uma orientação NW-SE, e produzindo perturbações do
tipo KF.
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Para que isso aconteça de dezembro a março, torna-se necessário que haja renovação intensa e freqüente da FPA, com
grandes frentes, que avançam violentamente até a Bahia (paralelo de 15º), sendo logo substituída por novas formações. Sob esta
intensa ação frontogénetica todos os sistemas sofrem atração
violenta para o sul. O centro de ação do Atlântico caminha na
mesma direção propiciando à FIT, com orientação E-W, descer
ao Nordeste, vencer a chapada do Araripe e a parte ocidental da
Borborema, e atingir com suas chuvas o limite PernambucoBahia.
Com os ventos de NW do antigo ar polar do hemisfério
Norte penetrando em cunha, até uma altura de 1.500 metros, sob
os alísios de E do centro de ação do Atlântico, a frente invade o
Pará e a costa do Maranhão ao Ceará, propiciando quedas de
pressão e chuvas até Petrolina (cotovelo do São Francisco)
quando produz os raros aguaceiros da região. O ar mais seco do
anticiclone do hemisfério Norte só fica bem caracterizado no
Pará e Amapá, onde produz bom tempo, queda na temperatura e
aumento de pressão.
Antes, porém, de a FIT ser impelida para o hemisfério meridional, a FPA caminhando no trópico desloca o centro de ação
para leste atraindo, para essa mesma direção a mEc que assim
atinge o Nordeste penetrando de SW para NE, com precipitações que se somam às da baixa FIT, durante 1, 2 e 3 dias, penetrando nos vales do São Francisco e Jaguaribe até a Borborema e
Chapada Diamantina.
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Repito que, se os fenômenos frontogenéticos não forem
muito pronunciados as chuvas da mEc, normalmente a oeste da
serra de Ibiapaba, avançam para leste somente até o Ceará e o
São Francisco, enquanto a FIT em sua caminhada para o sul não
ultrapassa a Borborema e chapada do Araripe.
Com a descida da FIT para o Nordeste, ultrapassando a
Borborema e Araripe, e alcançando o paralelo de 9º, a pressão
desce e ocorrem chuvas esparsas na zona entre a frente e o paralelo de 15º, pois daí é evacuado o centro de ação, enquanto no
Sul do Brasil ele volta a dominar (representado pela massa Tropical Atlântica) em parte constituído de ar polar velho com tempo fresco e escassas chuvas. Ao norte da FIT a pressão sobe sob
a massa fria do hemisfério setentrional, pois tais situações coincidem sempre com as invasões dos northerns nas Antilhas, muito comuns no inverno, de janeiro a março (Fig. 2 C).
Serenada a ação da FPA, a FIT recua para norte e a mEc
para oeste, deixando seco o Nordeste sob o centro de ação que
retorna à sua posição normal.
No primeiro caso o verão de janeiro e março apresenta fracos e raros avanços da FPA e a FIT permanece retida no Atlântico Norte. Neste caso o quadro isobárico se apresenta semelhante ao normalmente verificado em julho, portanto, com elevada pressão nos Açores, dominados por um anticiclone quente,
bastante intenso, o que traz ao Nordeste forte seca (como ocorreu em 1877, 1915, 1919 e 1932), isto é, um mau “inverno”.
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No segundo caso, se o verão de janeiro a março apresentar
intensas e continuas passagens da FPA no Sul do Brasil, acompanhadas por outras nos Estados Unidos, o anticiclone quente
dos Açores é destruído, o que traz mudanças atmosféricas no
Nordeste, com inundações graves (como sucedeu em 1912,
1917, 1924 e 1947), isto é, um bom “inverno”.
Nos anos secos e de chuvas normais o ramo ocidental da
FPA, sob a forma de FPR, raríssimamente penetra pelo interior
do Brasil até às latitudes baixas, e o ramo oriental também raras
vezes consegue atingir o litoral do Nordeste. Já em fins de abril,
estando adiantado o outono, a Baixa do Chaco encontra-se quase
extinta, o que permite, por vezes, ao avanço da FPR até a Amazônia pelo interior e ao litoral do Nordeste pela costa; isto significa que a FPA, em abril, já possui com certa freqüência a orientação NE-SW e posteriormente E-W. Entretanto, nestas condições, o interior do Nordeste já não é tão beneficiado pelas chuvas, porque, estando adiantado o outono, a FIT não atinge tanto
o hemisfério Sul e a ação da mEc é menos notável uma vez que
vai sendo substituída, a leste, pelos alísios.

3 – PREVISÃO DAS SECAS
Como vimos, uma ligeira redução de 3º a 4º no percurso da
FIT para o sul basta para trazer uma seca calamitosa no Nordeste.
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Não havendo periodicidade nas escassez de chuvas a previsão de tais fenômenos torna-se indiscutivelmente necessária,
pois além da sua importância para a economia regional do Nordeste, viria assegurar igualmente prognósticos para outras regiões do pais. Isto por si só justificaria uma maior atenção por
parte dos governos estaduais e federal, de nossas empresas públicas e privadas, e um conhecimento mais exato por parte de
nossos geógrafos, para melhor interpretação dos fatos naturais e
humanos.
Como há na atmosfera uma circulação geral, tendente a
mantê-la em equilíbrio de pressão e temperatura, há conseqüentemente estreita relação entre os centros de ação da atmosfera os
quais se movem em perfeito sincronismo cujo conhecimento,
tendo em vista a previsão do tempo, é praticamente possível pela
densa rede de postos de observação situados em pontos estratégicos nos diversos continentes.
Como prognosticar tais fenômenos? Baseado nas observações da circulação atmosférica que acabamos de descrever, eis a
resposta de A. SERRA:
“Tudo se resume, portanto, em prever com antecedência de
3 a 6 meses a pressão nos Açores”, pois que “a pressão ai será
elevada em janeiro trazendo, portanto, seca ao Nordeste quando
em julho do ano anterior forem observadas:
a) Pressões baixas na Groelândia, Islândia, Alasca, Havaí,
Estados Unidos, Índia, Samoa, Buenos Aires e Ilhas Árcades;
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b) Pressões altas em Zanzibar, Port Darwin e Capetown;
c) Temperaturas baixas na Groelândia e Japão;
d) Temperaturas elevadas no Havaí, Índia, Dacar, Samoa e
Santa Helena”.

CONCLUSÃO
O clima seco do Nordeste não provém, como se tornou
tradicional dizer, de ai ocorrer contacto de massas de ar com
regimes de chuvas não coincidentes durante o ano. Tais regiões
de contacto, ao contrário do que alguns dizem, possuem em geral, chuvas bem distribuídas. Citaremos dois exemplos no Brasil
que ratificam esta afirmativa: o setor setentrional que corresponde a uma faixa de choque entre massas de ar do hemisfério
Norte e do hemisfério Sul, e a Região Sul, sob contacto de ar
quente das massas tropical Atlântica e Equatorial Continental e
do ar frio da massa Polar Atlântica. Ambas as regiões possuem,
por isso mesmo, um clima úmido de chuvas regulamente distribuídas.
O caráter seco do Nordeste brasileiro decorre de estar esta
região durante todo o ano sob o domínio do centro de ação do
Atlântico, representado ai pela mEa.
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Apenas no verão e outono, particularmente de janeiro a abril, o centro de ação é afastado do Nordeste permitindo a descida da FIT até a borda setentrional da Borborema e Araripe, e o
avanço da mEc até a serra de Ibiapaba, no máximo – nos anos
secos. Nos anos úmidos o centro de ação se retira inteiramente
do Nordeste, propiciando o avanço para o mesmo da mEc até a
Borborema e Chapada Diamantina, e a descida da FIT ultrapassando o Araripe e parcialmente a Borborema, atingindo o limite
Pernambuco-Bahia. O forte progresso da FIT coincide com o
enfraquecimento do centro de ação dos Açores e conseqüentemente, com o avanço do ar polar setentrional para a faixa equatorial. Este caso, que não se verifica nos anos secos, raramente é
observado nos de chuvas normais, sendo típico dos anos úmidos.
Todos esses fenômenos são passiveis de previsão, tudo dependendo de algum interesse pela questão. Este parece inexistente, uma vez que os estudos de SERRA, publicados em 1947,
continuam esgotados e inaproveitados na prática. Para sua devida aplicação, nem sequer verbas elevadas se tornam imprescindíveis, bastando meras providências administrativas visando a
assegurar comunicações com rapidez, e o cálculo de índices
estatísticos.
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Alguns fatores das chuvas nordestinas
ADALBERTO SERRA
Em prosseguimento a estudos anteriores, já publicados, fizemos um minucioso exame dos dados médios de onze (11)
estações situadas no Atlântico, tendo em vista sua relação com
as chuvas em Fortaleza. Os informes foram colhidos nos quatro
(4) volumes do Word Weather Records, e cobrem o período médio 1870-1950, ou seja, oitenta (80) anos.
Atendendo a que as chuvas nordestinas dependem estritamente, como já demonstramos, da configuração isobárica no
Atlântico Norte, e da sua simétrica no Hemisfério Sul, a rede
escolhida se estende, grosso modo, ao longo de dois (2) meridianos; 60ºW, desde Ivigtut na Groelândia, até Trinidad nas Antilhas, passando por St. John, Bermudas e Havana; e 15ºW, desde
Stykisholm na Islândia, até Santa Helena na Atlântico Sul, passando por Valentia, P. Delgada e Freetown. No extremo sul, a
40ºW, figura a estação do Rio de Janeiro.
O estudo foi feito para valores simultâneos, cobrindo os
cinco (5) meses da estação chuvosa, de janeiro a maio. Na descrição que segue, baseada num total de cinqüenta e cinco (55)
gráficos, cada um com oitenta (80) pontos, expomos as regras
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que permitirão, uma vez conhecidas as condições de pressão a
temperatura nas onze (11) estações citadas, deduzir o total simultâneo da chuva em Fortaleza. Para maior facilidade, todos os
dados estão referidos à normal obtida no volume I do Records
(inicio da série em 1925), com valores em mb e ºC ao nível da
estação, figurando as análises entre parênteses.
O valor de tais regras é ainda fraco, para fins de prognósticos, a menos que fosse obtida uma previsão com trinta (30) dias
de antecedência, da pressão e temperatura médias nos vários
pontos do Atlântico Norte (cremos que tal aviso já é feito pelo
Weather Bureau dos Estados Unidos). Isto permitiria prever o
caráter de cada mês da época chuvosa, informação básica para
qualquer planejamento.

JANEIRO
a) Corte ocidental
IVIGTUT – JANEIRO
a) Maiores chuvas em Fortaleza estão associadas a temperaturas e pressões muito baixas em Ivigtut, respectivamente inferiores a –10º (-2,5) e 995 mb (-3,0); e também a temperaturas
mais elevadas, entre –8º e –7º (-0,5 a +0,5) com pressões abaixo
de 993 mb (-5,0).
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Nos valores acima de 1.000 mb (+2,0) somente a faixa – 6º
a – 4º (+1,5 a +3,5) permite chuvas suficientes.
b) As épocas secas coincidem, nas pressões baixas, inferiores a 995 mb (-3,0), com as faixas de temperatura – 10º a – 8º (2,5 a –0,5) ou 6º a 3º (+1,5 a +4,5), parecendo que não ocorrem
secas com temperaturas muito elevadas: houve um total de 500
mm com temperatura – 1º (+6,5) e pressão 996 mb (-2,0).
As pressões acima de 997 mb (-1,0) indicam seca, sobretudo com temperatura abaixo de – 7º (+0,5) ou acima de – 4º
(+3,5); como já foi visto, a faixa – 6º a – 4º (1,5 a +3,5) se apresenta chuvosa.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
S
C

Normal
S–C
S–C
S–C

Alta
S
S–C
S–C

ST. JOHNS – JANEIRO
a) Maiores chuvas em Fortaleza parecem corresponder a
temperaturas e pressões muito elevadas acima de – 3º (+1,7) e
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1.006 mb (+1,1) ou a temperaturas abaixo de – 4º,5 (+0,2) com
pressões subnormais, de 997 a 1.000 mb (– 7,9 a – 4,9).
b) Tendem à seca as faixas de pressão normal, 1003 a 1005
mb (– 1,9 a – 0,1) com temperatura acima de – 4º (+0,7). É difícil aliás expressar num quadro tais resultados.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
S–C
C

Normal
C–S
S
S

Alta
C
C–S
S

BERMUDAS – JANEIRO
a) Maiores chuvas em Fortaleza estão associadas a temperaturas muito frias, abaixo de 16º (-1,3). Ou então com temperatura acima de 17º,5 (+0,2), mas na faixa de pressões pouco abaixo do normal, de 1011,5 a 1014,5 (-2,6 a +0,4). Pressões e temperaturas supernormais também trazem chuva. De um modo
geral, pressões normais ou pouco acima indicam chuva, salvo
com temperatura superior a 17,5 (+0,2).
b) Quanto à seca acompanha temperaturas 16º,5 a 17º5 (0,8 a +0,2) com pressão inferior a 1014 mb (-0,1); ou temperatu50
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ras 17º,5 a 19º,0 (+0,2 a +1,7) entre 1014 e 1017 mb (0,0 a +3,0)
e acima de 1018 (+4,0), excetuando assim a faixa 1017 a 1018
mb (+3,0 a +4,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
C

Normal
S
C–S
S–C

Alta
C
C–S
C–S

HAVANA – JANEIRO
a) Temperaturas médias em janeiro abaixo de 21º (-1º) estão associadas a chuvas acima de 50mm em Fortaleza; se a temperatura declinar aquém de 20º (-2º), chove mais de 100mm.
Mas em ambos os casos nota-se uma tendência a menor precipitação (40 a 100mm) para pressões de 1017,5 a 1019 mb (-1,2 a
+0,3).
b) Chove ainda acima de 50mm na região de temperatura
normal e pressão subnormal, isto é de 21º a 23º (-1,0 a +1,0) e
1017,5 a 1019 mb (-1,2 a +0,3).
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c) Para temperaturas elevadas, acima de 23º (+1,0), há seca
em Fortaleza com pressão normal ou subnormal; mas chove
acima de 50mm nas mesmas temperaturas se a pressão for elevada, além de 1019 mb (+0,3).
d) Pressões baixas em Havana significam seca para Fortaleza, salvo com temperatura fria.
e) Também pressões altas e temperatura normal indicam
seca.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S–C
C

Normal
S
C
S

Alta
C
S
S

TRINDAD – JANEIRO
a) As maiores chuvas de Fortaleza correspondem a temperaturas em Trindad entre 24,5 e 24º,8 (+0,5 a +0,8). Igualmente
pressões muito altas, de 1014 mb (+1,7) ou de 1011 a 1012 mb
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(-1,3 a –0,3), estas associadas a temperaturas baixas, 23 a 24º (1º a 0º), correspondem a fortes chuvas.
b) A seca parece associada a temperatura elevadas, acima
de 25º ou normais de 24º a 24º,5 (0º 0º,5). São seca também as
faixas de pressão 1012-1012,5 (-0,3 a +0,2) e 1012,8 a 1013,5
(0,5 a 1,3), sendo úmida a faixa em torno de 1012,7 (+0,4).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S–C
C

Normal
C
S–C
S–C

Alta
C
S–C
S

RIO DE JANEIRO – JANEIRO
a) As chuvas correspondem a pressões e temperaturas
normais, ou a pressão baixa com temperatura elevada, e pressão
alta com temperatura baixa.
b) A seca está associada a pressões e temperaturas simultaneamente muito altas ou muito baixas.
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C–S
C
S

Normal
C–S
C
S

Alta
S
C–S
C

b) Corte oriental
STYKISHOLM – JANEIRO
a) Chuvas em Fortaleza parecem associadas a temperaturas
elevadas na Islândia, com média superior a +1º (+2,8), embora
haja exceções. Temperaturas baixas, com pressões em torno da
normal, também acarretam chuvas. Pressões muito baixas, inferiores a 988 mb (-10,0), com temperaturas abaixo de –1º (+0,8)
trazem chuvas. É também chuvosa a faixa de pressões 990 a 994
mb (-8,0 a –4,0), salvo com temperaturas em torno de –1º
(+0,8). Neste caso porém, com pressões de 996 1000 mb (-2,0
a +2,0), ocorrem chuvas.
b) A seca é bem provável em temperaturas abaixo de –1º
(+0,8), com pressões superiores a 1000 mb (+2,0). São secas
também as faixas de pressão em torno de 989 mb (-9,0) e 995
mb (-3,0), com quaisquer temperaturas.
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
S–C
C–S

Normal
S
S–C
C

Alta
C
C
S–C

VALENTIA – JANEIRO
a) Chuvas em Fortaleza estão associadas sobretudo à estreita faixa térmica entre 8º a 9º (+1,0 a +2,0), para pressões de
1005 a 1016 mb (-8,0 a +3,0) e 1018 a 1024 mb (+5,0 a 11,0).
Chove ainda em torno de 1008 mb (-5,0), com temperatura de
5,5 a 7º (-1,5 a 0,0).
b) A seca corresponde aos demais intervalos, ou seja, abaixo de 1015 mb (+2,0), aquém de 7º (0,0) e acima de 9º
(+2,0), ressalvando o último parágrafo de a). São secas ainda a
faixa básica 1012 – 1014 mb (-1,0 a +1,0), exceto de 8º a 9º
(+1,0 a +2,0) e a situada acima de 1020 mb (+7,0), salvo de 8º a
9º (+1,0 a +2,0).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
C–S
S

Normal
C
S–C
S–C

Alta
S
S
S

P. DELGADA – JANEIRO
a) Parecem favoráveis à chuva as faixas de pressão elevada
e temperatura baixa, ou as de temperatura normal e pressão em
torno de 1025 mb ou 1021 mb (+3,0 e –1,0).
b) Traduzem seca as temperaturas acima de 15º (0,0) e as
faixas de pressão em torno de 1016, 1019 e 1023 mb (-6,0, -3,0
e +1,0).
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
C

Normal
C–S
C–S
C–S
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S
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FREETOWN – JANEIRO
a) Chuvas ocorrem sobretudo com temperaturas de 26,7 a
26,9 (-0,7 a -0,5). Temperaturas elevadas, de 27,7 a 28,2 (+0,3 a
+0,8), são favoráveis com pressão abaixo de 1003 mb (0,0), isto
é, normal ou inferior.
b) A seca associada a temperaturas em torno ou acima de
27,5 (+0,1), com pressões superiores a 1003,5 (+0,5). É seca
também a zona de temperaturas baixas, aquém de 26,4 (-1,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
S–C
S–C

Normal
C
C–S
S–C

Alta
S
C
C

SANTA HELENA – JANEIRO
a) São favoráveis à chuva em Fortaleza as temperaturas em
torno de 18º, pouco acima da normal (+0,5). O mesmo se pode
dizer das pressões de valor 945,5 mb (-0,5) e 946,5 mb (+0,5).
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b) A seca é característica de temperaturas muito baixas ou
muito altas, e parte mais acentuada com pressões em torno da
normal, de 946,0 mb (0,0), ou mais acima, de 947,5 mb (+1,5).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
S–C
S

Normal
C–S
C–S
C

Alta
C–S
C–S
S

IVIGTUT – FEVEREIRO
a) Corte ocidental
a) Pressões extremamente baixas, de 988 a 991 mb (-12,0 a
9,0), indicam chuva em Fortaleza, sendo também favoráveis à
faixa 996-998 mb (-4,0 a –2,0) e a de temperatura –9º a –6º (-1,6
a +1,4), com barômetro abaixo de 998 mb (-2,0). Nas pressões
elevadas, acima de 1001 mb (+1,0), chove com temperatura inferior a –8º (-0,6) ou acima de –5º (+2,4).
b) Há uma tendência à seca com temperaturas baixas e
pressões de 991 a 996 mb (-9,0 a –4,0), sobretudo nas faixas
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995-996 mb (-5,0 a –4,0) e 999-1001 mb (-1,0 a +1,0). Temperatura em torno da normal, de –8º a -º5 (-0,6 a +2,4), mas com
pressões elevadas, acima de 1001 mb (+1,0), indicam seca.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
S–C

Normal
S
S–C
C

Alta
C
C
C

ST. JOHNS – FEVEREIRO
a) Chuvas em Fortaleza ocorrem com temperatura inferior
a - 4º (+ 1,3) e pressão aquém de 994 mb (- 10,0); ou abaixo de
- 7º (- 1,7) e 1004 mb (+ 0,3). Pressões normais, de 998 a 1006
mb (- 6,0 a + 2,3), indicam chuva, salvo com temperatura extremamente elevada. Pode-se dizer ainda que chove com pressão
alta e temperatura normal ou acima da normal.
b) Quanto à seca, corresponde a temperaturas elevadas,
superiores a – 2º (+ 3,3) em toda a faixa de pressões, e além de
- 4º (+ 1,3) para as faixas 992 a 997 (- 11,7 a - 6,7) e 1006 a
1010 mb (+ 2,3 a + 6,3).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
C
C

Normal
C-S
C
C–S

Alta
C–S
C–S
S

BERMUDAS – FEVEREIRO
a) Mais uma vez temperaturas frias aquém de 16,5 (- 0,5)
indicam chuva, exceto com pressões muito baixas, inferiores a
1008 mb (- 4,8). Temperaturas de 16,5 a 18,0 (- 0,5 a + 1,0),
desde que associadas a pressões extremamente baixas, menores
de 1007 mb (- 5,8) ou normais de 1012 a 1013,5 (- 0,8 a + 0,7),
indicam chuva. O mesmo se dirá das temperaturas acima de 17,5
(+ 0,5) com pressões 1014 a 1015 mb (+ 1,2 a + 2,2).
b) A seca é governada sobretudo pela temperatura, mas
condicionada à pressão. Ocorre nas faixas 16º a 18° (- 1,0 a
+ 1,0) de pressões 1008-1012 (- 4,8 a - 0,8) e 17,0-18,5 (0,0 a
+ 1,5), com valores acima de 1015 mb (+ 2,2).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
S

Normal
S–C
S–C
C

Alta
S–C
C
C

HAVANA – FEVEREIRO
a) Abaixo do 21º (- 1,5) chove bastante com pressões inferiores a 1017 mb (- 1,3) ou além de 1020 mb (+ 1,7), havendo
seca no intervalo de pressão normal (- 1,3 a + 1,7).
b) De 21° a 22º (- 1,5 a - 0,5) há uma condição de seca abaixo de 1017 mb (- 1,3).
c) de 22°,5 a 24° (0,0 a + 1,5) chove bastante em toda a escala de pressões.
d) Acima de 24° (+ 1,5) há seca.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
C–S

Normal
C
C
C
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Alta
S
S
S
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TRINIDAD – FEVEREIRO
a) Indicam chuva em Fortaleza as temperaturas de 24°,6 a
25°,2 (0,5 a 1,1) sobretudo entre pressões de 1012,3 a 1013,6
(- 0,6 a + 0,7), com totais de 300mm. Igualmente temperaturas
baixas, de 23,0 a 23,8 (- 1,1 a - 0,3), com pressões de 1011,7 a
1013,0 (- 1,2 a + 0,1), traduzem chuva. Pressões elevadas em
geral, de 1013,3 a 1014,5 (0,4 a 1,5), indicam pluviosidade intensa, salvo com temperaturas acima de 25° (+ 0,9).
b) Quanto à seca corresponde a pressões em torno de
1013,0 (+ 0,1) ou a temperatura de 24,0 a 24,6 (- 0,1 a + 0,5),
mas a situação não é bem definida.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta. . . . . . . . .
Normal. . . . . .
Baixa. . . . . . .

Baixa
C
C
C

Normal
C
S
S
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Alta
C–S
C–S
C–S
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RIO DE JANEIRO – FEVEREIRO
a) Pressões altas indicam geralmente chuva, salvo com
temperatura muito elevada. Também pressões baixas e temperatura elevada acarretam pluviosidade intensa.
b) A seca esta mais associada a pressões e temperaturas
baixas ou muito elevadas, como já foi dito.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
S

Normal
C
C
C–S

Alta
S
S–C
C

b) Corte oriental
STYKISHOLM – FEVEREIRO
a) Chuvas em Fortaleza ocorrem com pressão muito baixa,
inferior a 992 mb (- 9,9). É também chuvosa a faixa de 995 a
1000 mb (- 6,0 a - 1,0), com temperatura acima de - 3° (- 1,0).
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Chove igualmente em torno de 1002 mb (+ 1,0) e 1008 mb
(+ 7,0), no primeiro caso com temperatura baixa ou normal, e no
segundo normal ou alta.
b) A seca em Fortaleza coincide com temperatura elevada,
acima de 1° (+ 3,0) e pressão muito baixa, inferior a 992 mb
(- 9,0). São também secas a faixa de 995-1000 mb (- 6,0 a - 1,0)
com temperatura baixa, a de 1004 mb (+ 3,0) e a de pressão alta,
acima de 1010 mb (+ 9,0), mas com temperatura baixa.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
C–S
C

Normal
C
S–C
C

Alta
C
C
S

VALENTIA – FEVEREIRO
a) Chuvas intensas parecem associadas a temperaturas elevadas acima de 8° (+ 1,0), para pressões abaixo de 1012 mb (1,0); e acima de 9° (+ 2,0) para pressões além de 1015 mb (+
2,0). Nas pressões superiores a 1020 mb (+ 7,0) chuvas pesadas
são associadas a temperaturas frias, abaixo de 6° (- 1°). Mas em
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pressões aquém de 1020 mb (+ 7,0) temperaturas normais ou
baixas são geralmente perigosas, trazendo seca. Podem ser consideradas mais chuvosas as pressões nas faixas de 1001 a 1004
mb (- 12,0 a - 9,0) e 1009 a 1012 mb (- 4,0 a - 1,0) com quaisquer temperaturas, ou 1015 a 1017 mb (+ 2,0 a + 4,0) com valores acima de 7° (0,0).
b) A seca corresponde, em geral, a temperatura abaixo do
normal, nas faixas de pressão 1005 a 1008 (- 8,0 a - 5,0) e 1015
a 1020 (+ 8,0 a + 7,0) bem como à faixa térmica 8° a 9° (+ 1,0 a
+ 2,0) em pressões superiores a 1017 mb (+ 4,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta. . . . . . . . .
Normal. . . . . .
Baixa. . . . . . .

Baixa
C
S
S–C

Normal
S
C–S
S–C

Alta
C
C
C

P. DELGADA – FEVEREIRO
a) Chove bastante em Fortaleza aquém de 14° (0,0), salvo
na faixa de pressão 1024 mb (+ 4,0).
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Chove ainda com temperatura e pressão elevadas, acima
de 15° (+ 1,0) e 1022 mb (+ 2,0), parecendo favoráveis à chuva
pressões em torno de 1013 e 1018 mb (- 7,0 e - 2,0) com temperaturas quaisquer.
b) A seca esta ligada a temperaturas altas com pressão baixa ou em torno das faixas desfavoráveis de 1021 (+ 1,0) e 1016
mb (- 4,0); ou de 1024 mb (+ 4,0) com temperatura baixa, como
foi dito acima.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C–S
C
C

Normal
C
C–S
C–S

Alta
C
S
S

FREETOWN – FEVEREIRO
a) Chuvas ocorrem em função de ambas as coordenadas.
Assim pressões e temperaturas normais, de 1003,0 e 28,0 (0,0 e
0,0) são favoráveis o mesmo sucedendo com ambas pouco abaixo ou pouco acima da normal: 1002,5 e 27,5 (- 0,5 e - 0,5) ou
1003,5 e 28,5 (+ 0,5 e + 0,5).
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Chove igualmente com pressão muito alta, superior a
1005,0 (+ 2,0)
b) A seca ocorre nas mesmas condições de dupla dependência sobretudo com pressão baixa e temperatura elevada:
1002,0 e 29,0 (- 1,0 e + 1,0); ou pressão alta e temperatura baixa: 1004,0 e 26,5 (- 1,0 e - 1,5).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C–S
S–C
S

Normal
C
C
C

Alta
C
C
S

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
C

Normal
C–S
S
C–S

67

Alta
C–S
C
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BERMUDAS – MARÇO
a) As condições se assemelham às de fevereiro, com acentuada dependência. Chuvas ocorrem com temperatura abaixo de
16,2 (- 1,1) salvo nas pressões mínimas, inferiores a 1007 mb (5,0). Chove muito, igualmente, com tais pressões baixas (- 5,0)
em temperaturas acima de 1°,6 (- 1,3). Aliás, temperaturas elevadas, acima de 18,3 (+ 1,0), são favoráveis à chuva em toda a
faixa de pressões.
Outra região de muita pluviosidade se verifica nas temperaturas 16,5 a 18,0 (- 0,8 a + 0,7) entre 1007 a 1018 mb (- 5,0 a
+ 6,0).
b) Quanto à seca mais intensa, corresponde a temperatura
de 18,0 a 18,5 (+ 0,7 a + 1,2) salvo com pressões altas, acima de
1017 mb (+ 5,0). Uma seca relativa (chuvas de 200mm) ocorre
em 16,0 a 16,5 (- 1,3 a - 0,8) nas pressões 1006 e 1013 mb (- 6,0
a + 1,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
S

Normal
S
S–C
C
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Alta
C
S–C
S–C
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HAVANA – MARÇO
a) Com temperatura abaixo de 23° (- 0,5) chove regularmente em Fortaleza (100 a 400 mm), salvo para pressões de
1017 mb (- 0,2).
b) De 23° a 23°,5 (- 0,5 a 0,0) há uma faixa de seca relativa em Fortaleza (100 mm), para toda a escala de pressões.
c) de 24° a 26° (+ 0,5 a + 2,5) chove bastante, salvo em
torno de 1017 mb (- 0,2), abaixo de 1015 mb (- 2,2) ou acima de
1019,5 mb (+ 2,3).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
C

Normal
S
C–S
C–S

Alta
C –S
S–C
S–C

SANTA HELENA – FEVEREIRO
a) As chuvas parecem associadas sobretudo a pressões em
torno de 946,0 mb (+ 0,7) ou a temperaturas entre 18°,0 e 18o,5.
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O setor de pressões muito altas e temperatura elevada é
também chuvoso, o mesmo se podendo dizer das pressões muito
baixas, em torno de 944,0 mb (- 1,3).
b) A seca é mais provável com temperatura elevada e pressão normal (0,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S–C
C

Normal
S–C
C
C–S

Alta
C
S
S

IVIGTUT – MARÇO
a) Chuvas pesadas se verificam em Fortaleza com pressões
baixas, inferiores a 1003 mb (- 1,6), e temperatura menor que
– 3° (+ 1,7), sendo mais intensas na faixa – 10° a – 4° (- 5,3 a +
0,7). Temperaturas acima de - 3° (+ 1,7) indicam chuva somente
na faixa 999-1003 (- 5,6 a 1,6) e seca, como adiante veremos,
com pressões menores (- 5,6); são também chuvosas a faixa de
altas pressões 1011-1014 (+ 6,4 a + 9,4) sob quaisquer tempera70
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turas, e a faixa térmica – 4º a 2° (+ 0,7 a 2,7) para pressões altas,
acima de 1007 mb (+ 2,4).
b) A seca ocorre parcialmente com pressão baixa e temperatura elevada: menor de 998 mb (- 2,6) e maior de – 2° (+ 2,7),
mas se define sobretudo nas pressões logo acima da normal, de
1004 a 1001 mb (- 0,6 a + 6,4) com temperatura baixa ou elevada, excetuando a faixa citada em a), de – 4° a – 2° (+ 0,7 a 2,7).
Pressões extremamente altas, acima de 1015 mb (+ 10,4)
indicam seca.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C–S
S
C

Normal
C–S
C
C

Alta
C–S
C–S
S

ST. JOHNS – MARÇO
a) Chuvas intensas em Fortaleza ocorrem com pressões
abaixo da normal, 1005,0 mb (0,0), em quaisquer temperaturas
salvo de - 3° a - 2° (- 0,5 a + 0,5) quando os totais se reduzem.
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Chove muito também com pressão elevada e temperatura baixa
ou alta, e algo menos com temperatura normal.
b) Quanto à seca, parece mais ligada a temperaturas e
pressões extremamente altas, ocorrendo também na faixa 10061007 mb (+ 1,0 a + 2,0).
TRININDAD – MARÇO
a) Chuvas intensas em Fortaleza correspondem as faixas
de temperaturas 24°,5 a 24º,8 (0,1 a + 0,2) e 25°,4 a 26°,0 (+ 0,8
a + 1,4). Na primeira deve-se excluir a região em torno da pressão 1013,2 (+ 0,7) que corresponde a menores chuvas. Em todos
os casos, pressões baixas, aquém de 1012,0 (- 0,5), indicam
chuva regular, de 100 a 500 mm.
b) As regiões mais secas correspondem a temperaturas de
25,0 a 25°,3 (0,4 a 0,7) ou à faixa de pressões já citada, de
1013,3 (0,5 a 0,8), entre as temperaturas de 24°,0 e 25°,5 (- 0,6 a
+ 0,9).
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S–C
C

Normal
C–S
S–C
C–S
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Alta
C
C
C
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RIO DE JANEIRO – MARÇO
a) Chuvas ocorrem com temperaturas baixa, inferior a 24,5
(- 0,5) e também nas faixas de pressão e temperatura pouco acima do normal, ou de pressão baixa com temperatura elevada.
Temperatura de 25°,5 (+ 0,5) ou 26°,5 (+ 1,5) e pressões de
1006,2 mb (+ 0,6) são favoráveis em geral.
b) A seca corresponde sobretudo às temperaturas normais,
de 25°,0 (0,0) ou às muitas elevadas, acima de 27°,5 (+ 2,5).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
C

Normal
C
S–C
C

Alta
C–S
C–S
C–S

STYKISHOLM – MARÇO
a) Chuvas em Fortaleza ocorrem com temperatura em tôrno da normal, de – 3° a + 2° (- 2,0 a + 3,0), sobretudo nas pressões baixas, inferiores a 1003 mb (- 3,0). Pressões altas, na faixa
73

www.colecaomossoroense.org.br
1012-1015 mb (+ 6,0 a + 9,0) acarretam chuva em quaisquer
temperaturas.
È também chuvosa a faixa térmica de 0° a 2° (+ 1,0 a
+ 3,0), em pressões superiores a 1011 mb (+ 5,0).
b) A seca está associada a temperaturas baixas, aquém de
- 5° (- 4,0) ou altas, acima de 2° (+ 3,0), sob pressões inferiores
a 1003 mb (- 3,0). Temperatura acima de 2° (+ 3,0), mesmo com
altas pressões trazem seca. São secas também as faixas 1004 a
1011 mm (- 2,0 a + 5,0), e 1016 mb (+ 10,0) com temperatura
normal ou baixa, aquém de - 2° (- 1,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C–S
S
S

Normal
C
S–C
C

Alta
C–S
S
S

VALENTIA – MARÇO
a) Chuvas intensas em Fortaleza estão associadas, de um
modo geral, a temperaturas em torno da normal, de 6°,5 a 8,5
(- 0,5 a + 1,5). As faixas de pressão 1005 a 1011 mb (- 8,0
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a - 2,0) e 1014 a 1017 mb (+ 1,0 a + 4,0) em temperatura inferior a 9° (+ 2,0), são chuvosas, o mesmo sucedendo à de 10201024 mb (+ 7,0 a + 11,0), em toda a gama de temperaturas.
b) Temperaturas baixas ou muito altas, isto é, aquém de
6,5 (- 0,5) ou acima de 9° (+ 2,0), correspondem em geral à seca, sobretudo com pressões abaixo de 1005 mb (- 8,0) ou entre
1011 e 1020 mb (- 2,0 a + 7,0). Pressões de 1018 a 1020 mb
(+ 5,0 a + 7,0) são desfavoráveis, salvo com temperatura normal
de 7°,5 a 9°,5 (+ 0,5 a 2,5).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S–C
S
S

Normal
C
C
C

Alta
C
S
S

P. DELGADA – MARÇO
a) Chuvas intensas ocorrem com temperatura baixa, sobretudo em pressão elevada, ou com alta temperatura e valores médios de 1022 mb ou 1013 mb (+ 1,0 ou - 8,0).
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b) A seca é condicionada, sobretudo pela pressão, nas faixas de 1008, 1015, 1017 mb (- 13,0, - 6,0, - 4,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
S–C

Normal
C
C–S
S–C

Alta
S–C
S
S–C

FREETOWN – MARÇO
a) Chuvas ocorrem com pressão normal ou pouco acima, e
temperatura baixa ou normal, inferior a 28,5 (+ 0,5). Chove
também com pressão e temperatura elevadas, acima de 1004,3 e
28,5 (+ 1,3 e + 0,5) ou com pressão baixa e temperatura normal.
b) A seca é característica de pressões e temperaturas muito
baixas, ou da faixa termal elevada, acima de 28,5 (+ 0,5), com
pressão normal (0,0).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
S

Normal
C
C
C

Alta
C
S
S–C

SANTA HELENA – MARÇO
a) As chuvas estão decididamente associadas à faixa térmica de 18,2 a 19,2 (- 0,5 a + 0,5), em pressões abaixo de 945,5
mb (0,0). Temperaturas elevadas, acima de 20°,0 (+ 1,3) também indicam chuva em toda a faixa de pressões. O mesmo se
pode dizer do setor de pressão alta e temperatura baixa.
b) A seca corresponde sobretudo às temperaturas em torno
de 19,7 (+ 1,0), com pressões abaixo de 946,5 mb (+ 1,0). Temperaturas baixas e pressão normal ou baixa também indicam
seca, o mesmo se podendo dizer da reta que passa nos pontos
946,0 mb e 18,0 (+ 0,5 e - 0,7), 946,5 e 18,5 (+ 1,0 e - 0,2) e
947,0 mb com 19,0 (+ 1,5 e 0,3).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
S

Normal
C–S
C–S
C–S

Alta
C
C–S
C

IVIGTUT – ABRIL
a) Pressões inferiores à normal, 1009 mb (0,0), trazem
chuva em temperaturas baixas, aquém de – 3° (- 2,4), ou normais além de – 1° (- 0,4). Pressões acima de 1013 mb (+ 4,3)
são favoráveis, e o mesmo se dirá da faixa térmica – 1° a + 1°
(- 0,4 a + 1,6) em valores básicos acima de 1010 mb (+ 1,3).
b) A seca é caracterizada nas pressões inferiores a 1009
mb (+ 0,3) por uma faixa térmica inclinada, delimitada em torno
de – 3° e 1002 mb (- 2,4 e - 6,7) e seguindo até 0° e 1009 mb
(+ 0,6 e + 0,3), com pontos intermediários definidos em – 2° e
1004 mb (- 1,4 e - 4,7) e - 1° e 1006 mb (- 0,4 e - 2,7), todos
desfavoráveis à chuva. Pressões normais ou pouco acima de
1010 e 1013 mb (- 1,3 a + 4,3) com temperaturas superiores a 3°
(+ 3,6) também trazem seca, mas, como dissemos antes, a faixa
térmica - 1° a + 1° (- 0,4 a + 1,6) indica chuvas.
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
C

Normal
C
S–C
S

Alta
C–S
S
C

ST. JOHNS – ABRIL
a) Para temperaturas entre 0,5 e 4° (- 1,1 e + 2,4) pode-se
esperar chuvas intensas na faixa de pressões 1000-1008 mb
(- 6,6 a + 1,4) e igualmente para pressões acima de 1008 mb
(+ 1,4) na faixa térmica 0,5 a 3° (- 1,1 a + 1,4).
b) A seca está associada a temperaturas elevadas, acima de
5° (+ 3,4) para pressões abaixo de 1008 mb (- 1,4); e acima de
3°,5 (+ 1,9) para pressões superiores àquele limite.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S–C
C
S–C

Normal
C
C
C
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Alta
S
C–S
S
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BERMUDAS – ABRIL
a) As chuvas de Fortaleza parecem associadas a temperaturas normais ou pouco abaixo em Bermudas. Para a faixa de 17,5
a 20,5 (- 1,1 a 1,0) entre pressões 1009 e 1013 mb (- 0,6 a + 1,2)
chove bastante. Deve-se porém excetuar o intervalo 18 a 19° (0,6 a + 0,4) sob as mesmas pressões que apresenta chuva reduzida.
b) Nas pressões elevadas, acima de 1013,5 mb (+ 1,7)
chove com temperaturas 17 a 18° (- 1,6 a - 0,6) ou acima de 20°
(+ 1,4).
c) A seca em Fortaleza corresponde a intenso frio em
Bermudas, abaixo de 16,5 (- 2,1) com pressões normais ou altas;
há seca igualmente abaixo de 18,5 (- 0,1) com pressões baixas.
Além da faixa citada em a) são secos o intervalo 19-20° (+ 0,4 a
+ 1,4) com pressão acima de 1013 mb (+ 1,2), bem como as
temperaturas elevadas, além de 22° (+ 3,4) com pressão baixa.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S–C
S–C
S

Normal
S
S–C
S–C
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Alta
C
S
S
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HAVANA – ABRIL
Neste mês os anos mais secos em Fortaleza estão associados:
a) A temperatura 24 - 24°,5 (- 0,9 a - 0,4) e pressões 10161017 mb em Havana (0,0 a + 1,0).
b) A pressões em torno de 1015 mb (- 1,0) com temperaturas abaixo de 25° (0,0).
c) A pressões abaixo de 1014 mb (- 2,0). Chove porém abundantemente.
d) Com temperaturas superiores a 25° ou seja acima da
normal (0,0).
e) Sob temperaturas 23 a 24° (- 1,9 a - 0,9).
f) Com pressões elevadas, acima de 1017 mb (+ 1,0) ou
subnormais, entre 1014 e 1015 mb (- 2,0 a - 1,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
C–S

Normal
C
C
C–S
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Alta
C
C
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TRINIDAD – ABRIL
a) Chuvas intensas em Fortaleza estão desde logo associadas a pressões elevadas em Trinidad, acima de 1013,0 mb (+
0,6). Quanto à temperatura, a inclinação das linhas exige seja
definida igualmente com a pressão: chove bastante nos setores
24,0 a 25,0 (- 1,4 a - 0,4) entre 1012 e 1013 mb (- 0,4 a + 0,6),
bem como sob 25° a 26o (- 0,4 a + 1,6) e com pressões 1011 a
1012mb (- 1 a – 0,4). Por fim sob 26,0 a 26,5 (+ 0,6 a + 1,1)
com pressões 1012 a 1013 mb (- 0,4 a + 0,6).
b) Quanto à seca, mais se caracteriza sob pressões baixas
com temperatura elevada e numa linha inclinada, de coordenadas: 25,0 (- 0,4) 1013,0mb (+ 0,6); 26,0 (+ 0,6) e 1012 mb (0,4). Por fim, 27,0 (+ 1,6) e 1011,0 mb (- 1,4).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
S

Normal
C
C–S
C
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C
C
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RIO DE JANEIRO – ABRIL
a) Chuvas ocorrem sobretudo em temperatura normal ou
elevada, sendo mais favorável a de 23°,5 (0,0).
b) A seca corresponde a temperaturas elevadas com pressão muito baixa, ou à pressão normal com temperatura baixa.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
S–C

Normal
C
C
C

Alta
C
C
S

STYKISHOLM – ABRIL
a) Nas pressões abaixo de 1010 mb (0,0) pode-se considerar chuvoso em Fortaleza, o núcleo térmico de - 2° a
+ 4° (4,0 a + 2,0), excetuando, para pressões de 1005 a 1010 mb (- 5,0
a 0,0), a faixa em torno de 1° (- 1,0). São também chuvosos os
intervalos de pressões 1012-1013 mb (+ 2,0 a
+ 3,0) e
1014-1017 mb (+ 4,0 a + 7,0) o primeiro entre 1 e 5° (- 1,0 e +
3,0).
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b) Nas pressões inferiores a 1010 mb (0,0) indicam seca as
temperaturas muito baixas, aquém de – 2° (- 4,0). Tendem igualmente a seca as faixas de pressões 1011 mb (+ 1,0) com
temperatura muito reduzida ou muito alta, e de 1014 mb (+ 4,0),
nesta excetuadas as temperaturas de 2° a 3° (0,0 a + 1,0).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
S

Normal
C
S–C
C

Alta
C–S
C
C

VALENTIA – ABRIL
a) Chuvas ocorrem com pressões abaixo de 1012 mb
(- 1,0) ou seja subnormais, para temperaturas normais, na faixa
de 9 a 10° (0,0 a + 1,0). Nas pressões acima de 1016 mb (+ 3,0)
chove com temperaturas normais ou elevadas de 8,5 até 11°,5
(- 0,5 a + 2,5). De 1010 a 1014 mb (- 3,0 a + 1,0) ocorrem chuvas com temperaturas baixas, aquém de 8°,5 (- 0,5).
b) A seca se verifica sobretudo para temperaturas baixas
inferiores a 8° (- 1,0), mas sob pressões menores que 1009 mb
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(- 4,0); ou então na faixa 1015-1017 mb (+ 2,0 a + 4,0) para
temperaturas abaixo de 10° (+ 1,0).
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
S

Normal
C
S
C

Alta
C–S
C
C–S

FREETOWN – ABRIL
a) Chuvas ocorrem com temperatura normal ou inferior,
sendo porém mais intensas em torno de 26°,5 (- 1,5).
b) A seca é característica de temperaturas acima de 29°,0
(+ 1,0) e também das faixas de pressão em torno de 1002 mb
(- 1,0) e 1003 mb (0,0) nestes casos com temperatura acima de
27° (- 1,0).
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
C

Normal
C–S
S
C
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Alta
S
S
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P. DELGADA – ABRIL
a) De um modo geral, a faixa normal de temperaturas é favorável à chuva, excetuando-se as zonas de pressão adiante citadas. As pressões baixas, de 1016 a 1019 mb (- 5,0 a - 2,0) e as
de 1020 1022 mb (- 1,0 a + 1,0) são favoráveis à chuva em
quaisquer temperaturas.
b) A seca é mais caracterizada nas médias em torno de
1022,5 (+ 1,5) e 1015,5 (- 5,5). É igualmente desfavorável às
chuvas o setor de altas pressões, nas temperaturas de 14°,5 a
15°,5 (- 0,5 a + 0,5).
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
C

Normal
S
C
C–S

Alta
C
C–S
S–C

SANTA HELENA – ABRIL
a) Chuvas em Fortaleza parecem associadas às pressões da
faixa 846,5-947,0 (+ 0,3 a + 0,8), excetuando o intervalo térmico 18°,0 a 18°,5 (- 0,3 a + 0,2). De um modo geral, temperaturas
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em torno de 17°,8 (- 0,5) ou 19,0 (+ 0,7) são favoráveis, o mesmo se podendo dizer do setor de pressão e temperatura elevadas.
b) A seca é mais favorável, como foi dito acima, no intervalo 18,0-18,5 (- 0,3 a + 0,2) sob pressões 946-947,0 mb (90,3 a
+ 0,8). Temperaturas muito baixas também favorecem a estiagem.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S–C
S
C

Normal
C–S
C–S
S–C

Alta
C
C
C

IVIGTUT – MAIO
a) É chuvosa a faixa de pressões baixas entre 1006 e 1007
mb (- 5,8 e - 4,3) salvo sob temperaturas elevadas, acima de 6°
(+ 1,5). Permanecem chuvosos também o setor normal, de 1010
a 1012 mb (- 1,8 a 0,2) e as faixas térmicas 3,5 a 4° (- 1,0 a 0,5)
com pressões acima de 1010 mb (- 1,8) e 5,5 a 7° (+ 1,0 + 2,5)
para pressões de 1014 a 1016 mb (+ 2,2 a + 4,2).
b) São secas as faixas de 1001 a 1005 mb (- 1°,8 a – 6,8) e
1008 a 1010 mb (- 3,8 a - 1,8), bem como as de temperatura
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acima de 6° (+ 1,5) com pressões baixas, ou entre 4° e 5°,5
(- 0,5 a + 1,0) para valores acima de 1012 mb (+ 0,2).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S–C
S–C
S

Normal
C–S
C
S

Alta
C–S
S
S

ST. JOHNS – MAIO
a) Neste mês as temperaturas elevadas, superiores a 8°,5
(+ 2,4) correspondem a chuvas intensas, ocorrendo o mesmo
acima de 6o,5 (+ 0,4) para pressões maiores que 1011 mb
(+ 3,0). Dois núcleos forte chuva surgem ainda para temperaturas e pressões baixas ou temperatura baixa com pressão normal
e elevada.
b) A seca corresponde às faixas de 6°,5 a 8° (+ 0,4 a + 2,0)
nas pressões inferiores a 1010 mb (+ 1,8) e 5°,5 a 6°,5 (- 0,6 a
+ 0,4) acima daquele limite básico (+ 1,8). São também secas as
faixas de pressões em torno de 1005 e 1009 mb (- 3,0 e + 1,0).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
C

Normal
S–C
S
S

Alta
C
C
C

BERMUDAS – MAIO
a) Parecem favoráveis à chuva a faixa de temperatura
normal, entre 21 a 23° (- 0,3 a + 2,7), pressões normais ou baixas; acima de 1014,5 mb (+ 2,0) são chuvosos os setores 20 a
21° (- 1,3 a - 0,3) e 22 a 23° (+ 0,7 a + 1,7), mas seco o de 21 a
22° (- 0,3 a + 0,7).
b) Temperaturas baixas, aquém de 19,5 (- 1,8) ou elevadas,
acima de 24° (+ 2,7), parecem favoráveis à chuva.
c) As regiões de seca correspondem às faixas 20-21° (- 1,3
a - 0,3) para pressões inferiores a 1014 mb (+ 1,5), e ao setor
acima de 23° (+ 1,7) para pressões 1012 a 1015 mb (- 0,5 a
+ 2,5).

89

www.colecaomossoroense.org.br
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
C

Normal
S
S–C
S–C

Alta
S
S
C

HAVANA – MAIO
As condições de seca ocorrem:
a) Para temperaturas na faixa 26 a 26°,5 (0,0 a + 0,5), salvo com pressões muito altas, acima de 1016 mb (+ 1,6) ou em
torno de 1014,5 mb (0,0).
b) Para pressões muito baixas, aquém de 1013 mb (- 1,5)
exceto com temperaturas além de 26°,5 (+ 0,5).
c) As condições de chuva estão mais ligadas ao valor da
temperatura: entre 24,5 e 26° ou acima de 26°,5 (- 1,5 a 0,0) ou
além de + 0,5.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
C

Normal
C
S
S
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Alta
C
C
C
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TRINIDAD – MAIO
a) Grandes chuvas correspondem a temperaturas baixas ou
à zona de pressão e temperaturas normais. Pressões altas são
favoráveis, em geral.
b) Parecem mais associadas à seca o setor de pressão baixa
e temperatura elevada e a faixa 1012,5 a 1013,0 mb (+ 0,3 a +
0,8) salvo em temperaturas inferiores a 25,5 (- 0,7).

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C–S
C

Normal
C
C
S

Alta
C
S–C
S

RIO DE JANEIRO – MAIO
a) Chuvas ocorrem na faixa de normalidades básica ou
térmica, e também sob pressão alta, salvo se esta for muito elevada e com temperatura normal.
b) A seca é típica de pressões em torno de 1008,0 mb
(- 1,6) ou da temperatura 22°,5 (+ 0,7).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta. . . . . . . . .
Normal. . . . . .
Baixa. . . . . . .

Baixa
C
C–S
S

Normal
C–S
C
C–S

Alta
C
S
S

STYKISHOLM – MAIO
a) Chuvas em Fortaleza correspondem, nas pressões de
1010 mb (- 4,0) à faixa térmica normal, entre 5° e 7° (- 1,0 a +
1,0). São geralmente chuvosas a faixa de pressões 1011-1013
mb (- 3,0 a - 1,0) em todas as temperaturas e a de 1015-1017 mb
(+ 1,0 a + 3,0) para valores abaixo de 3° (- 3,0).
b) A seca em Fortaleza corresponde a temperaturas baixas,
aquém de 4,5° (- 1,5) ou altas, acima de 7° (+ 1,0), em ambos os
casos com pressões inferiores a 1009 mb (- 5,0). São secas ainda
as faixas 3 a 5° (- 3,0 a - 1,0) e acima de 7° (+ 1,0), para pressões superiores a 1013 mb (- 1,0).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
S

Normal
S
C–S
C

Alta
C–S
C–S
S

VALENTIA – MAIO
a) Chuvas fortes tendem a ocorrer com temperatura normal
ou superior, mas dependendo sobretudo da pressão. Assim é que
são chuvosos os setores em torno de 1010 mb (- 5,0) com temperatura além de 10º (- 1,0), e de 1015 mb (0,0) também acima
de 10° (- 1,0), e finalmente a zona de 1019 mb (+ 4,0), além de
11° (0,0).
b) São secas, pelo contrário, as faixas de temperatura baixa, aquém de 10° (- 1,0) de um modo geral, e sempre desfavoráveis em quaisquer temperaturas ou valores da pressão em torno
de 1013 mb (- 2,0) e 10108 mb (+ 3,0).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
C
C–S

Normal
C
C–S
C

Alta
C
C–S
C

P. DELGADA – MAIO
a) Temperaturas baixas são favoráveis à chuva, com pressão inferior a 1022 mb (+ 1,0). Para pressões superiores, dão
chuva as temperaturas normais, de 16 a 17°,5 (0,0 a + 1,5) ou as
muito elevadas com pressões altas.
b) A seca se verifica com temperaturas próximo a 26,7
(- 0,8) e nas bem elevadas, acima de 28,5 (+ 1,0), salvo com
pressão muito baixa.

TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
S
C
C

Normal
C
C
C
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Alta
C
C–S
C–S
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FREETOWN – MAIO
a) Chuvas ocorrem sobretudo com temperaturas normal, de
27,5 (0,0) ou em torno de 26,0 (- 1,5). É chuvosa a faixa de
pressão 1003,8 (+ 0,8).
b) A seca se verifica com temperaturas próximo a 26,7
(-0,8) e nas bem elevadas, acima de 28,5 (+ 1,0), salvo com
pressão muito baixa.
TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
C
C

Normal
C–S
C–S
C–S

Alta
S
S
C

SANTA HELENA – MAIO
a) As chuvas são mais prováveis com pressão e temperatura normais ou com temperatura elevada mas pressão baixa. O
setor térmico de 17° (0,0) permanece chuvoso, em geral.
b) A seca é típica de temperatura e pressão baixas, sendo
característica também da faixa 948,0 mb (+ 1,0) ou da temperatura 17°,5 (+ 0,5) com pressão acima da normal 947,0 mb (0,0).
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TEMPERATURAS
PRESSÃO
Alta
Normal
Baixa

Baixa
C
S
S

Normal
S
C
C
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Alta
S
C–S
C
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APLICAÇÃO DE ÍNDICES CLIMÁTICOS
AO NORDESTE DO BRASIL
BERTHA K. BECKER
É o Nordeste do Brasil uma região subdesenvolvida, sujeita a um clima semi-árido, onde secas periódicas elevam o grau
de miséria e o êxodo rural. Para o planejamento regional do
Nordeste brasileiro a cargo da SUDENE, entidade governamental, coloca-se o problema da identificação de sua zona seca.
A delimitação dessa zona foi efetuada após observações
realizadas nos anos de seca 1930/32, quando se estabeleceu o
chamado Polígono das Secas, pelo qual a zona semi-árida do
Nordeste seria delimitada pela isoieta de 600mm, sempre que
desta para o interior se encontrasse a isoieta de 300mm. A lei
previa a modificação desse limite, caso em outras áreas ocorressem, posteriormente, condições similares. Com efeito, várias
foram as alterações impostas à zona originalmente tida como
seca, ampliando-se cada vez mais o polígono, o que prova a arbitrariedade e inoperância do critério adotado.



Comunicação apresentada ao XX Congresso Internacional de Geografia –
Londres, 1964.
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Reconhecemos a impossibilidade de estabelecer a delimitação de uma zona climática, baseada apenas em um elemento
isolado do clima – no caso a precipitação – e observado durante
um curto lapso de tempo. Absurdo maior é tentar delimitar a
zona assolada pela seca por este critério, visto que a seca é um
fenômeno que se caracteriza por sua irregularidade no tempo e
no espaço.
Confundiu-se, assim, “zona seca”, onde a escassez e a irregularidade das chuvas são uma constante e “zona sujeita a
seca”, onde a escassez de chuvas é fenômeno esporádico. Para
evitar tal confusão, prejudicial ao perfeito equacionamento dos
problemas, torna-se necessário defini-las e delimitá-las.
Com tal propósito, aplicamos à região os índices climáticos de LANG, CAPOT-REY E BIROT, em que são usados os dados
disponíveis nas normais climatológicas de 30 anos, organizadas
pelo Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura.

1 – CONVENIÊNCIAS E INCOVENIÊNCIAS DOS
ÍNDICES APLICADOS
Índices de LANG (fig. 2) _____P__ (fator chuva)
T
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O índice LANG é bastante sugestivo para mostrar a variação da umidade média no Nordeste, onde distinguimos o seguinte gradiente:
mais de 70 – faixa superúmida
70 – 50 – faixa úmida I
50 – 40 – faixa úmida II
40 – 30 – faixa de transição semi-úmida
30 – 20 – faixa de sertão hipoxerófito
menos de 20 – faixa do sertão hiperxerófito
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Sua fórmula, entretanto, indica uma relação média anual
semelhante à indicada pela fórmula de DE MARTONNE. Não especifica a maneira pela qual se distribuem as chuvas durante o
ano, o que é fundamental para o Nordeste, onde há grande variação nos regimes de chuvas. A consideração da relação média,
exclusivamente, pode exagerar a umidade de certas localidades.
Assim, dois pontos com precipitação semelhante podem apresentar o mesmo índice, embora um se caracterize por uma distribuição regular das chuvas e o outro por uma estação seca muito forte, o que lhe acentua a aridez.

Precipitação
(mm)

Barra. . . . . . .
São Caetano.

Temperatura
(C°)

722
997

26,2
22,5
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Unidade
relativa
(%)

62
77,4

Evaporação
(mm)

1 882
1 028

Índice
Lang

27,5
27,5
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Outra falha inevitável do índice é a de não poder indicar
diretamente a evaporação, senão sugeri-la através da temperatura. As falhas que o índice de LANG acarreta podem ser exemplificadas em algumas localidades serranas. Aqui os índices são
mais elevados (úmidos) que os das regiões de sopé, devido, por
um lado ao aumento das precipitações e por outro, à diminuição
da temperatura. Em alguns casos, porém, é exclusivamente à
diminuição da temperatura que se deve o índice elevado, como
se pode verificar no quadro que se segue:
Altitude
(m)
Barra. . . . . . . . . . . .

Morro do Chapéu

68
997

Temperatura Precipitação Evaporação
média anual
(%)
(mm)
(°C)

27,5
19,0

885,1
746,3

1 590.9
1 371.0

Índice
Lang

32
39

Considerando, portanto, que o balanço médio anual não é
suficientemente expressivo para o Nordeste, e que a exclusiva
utilização da temperatura nem sempre conduz a resultados satisfatórios, ensaiamos aplicar uma fórmula que emprega a evaporação, como a de CAPOT-REY, embora sejam precárias tais medidas, efetuadas, como são entre nós, com evaporímetros Piche.
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ÍNDICE DO CAPOT-REY (FIG. 4)
_100P_ + _P_
E
e_
2

P = total anual das precipitações (mm)
E = total anual da evaporação (mm)
P = precipitação do mês mais úmido
e = evaporação do mês mais úmido
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CAPOT-REY formulou seu índice para o Saara, onde a presença de um só mês úmido é suficiente para modificar as condições de aridez, refletindo-se imediatamente na vida vegetal, razão pela qual introduziu a relação precipitação/evaporação do
mês mais úmido.
No Brasil, pelo que se pode observar, a amplitude dos valores é muito maior que no Saara. Lá os valores variam de 25.4 a
0.09, enquanto que aqui variam de 230 (Ilhéus) a 10 (Ibiapinópolis). O valor mínimo observado no NE (10) corresponde, no
Saara, ao limite superior das savanas e estepes.
São as seguintes as nuances da aridez que reconhecemos
com o índice de CAPOT-REY, no Nordeste:
Mais de 120 – faixa superúmida
120 – 70 – faixa úmida I
70 – 50 – faixa úmida II
50 – 40 – faixa de transição semi-úmida
40 – 30 – faixa de sertão subúmido
30 – 20 – faixa do sertão hipoxerófito
menos de 20 – faixa do sertão hiperxerófito
Tendo sido elaborado para uma região árida, o índice de
CAPOT-REY assinala, de melhor forma que o de LANG, os diferentes graus de aridez no Nordeste. Distingue, assim, uma nuance de aridez entre a faixa de transição semi-úmida e a do sertão
hipoxerófito, não observada no índice de LANG e a que denomi104
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namos “sertão subúmido”. Este engloba áreas que, em LANG,
estão contidas na transição semi-úmida (agreste, sertão sudoeste
da Bahia), e no sertão hipoxerófito (sertão do Ceará).
Coincidem os índices de CAPOT-REY e LANG na delimitação das faixas superúmidas e úmidas na zona litorânea. No interior, pelo índice de CAPOT-REY, essas faixas abrangem área maior, em detrimento da faixa semi-úmida, que é bem mais estreita.
É que dado o regime pluviométrico do sertão, com uma estação
chuvosa bem marcada, que atinge em certos sítios uma pluviosidade anual não desprezível, o uso da relação precipitação/evaporação do mês mais chuvoso exagera a umidade dessa
área em relação à zona chuvosa do litoral, onde a pluviosidade é
maior, melhor distribuída e, por conseguinte, menos concentrada. Quanto maior a concentração das chuvas mais exagerada é a
umidade. Daí as discordâncias que se verificam em relação ao
índice de LANG. Comparem-se Teresina a Salvador e Sobral a
Natal. (Fig. 5)
Embora corrigindo um pouco o balanço médio anual, pela
introdução da relação precipitação/evaporação do mês mais úmido, a fórmula de CAPOT-REY continua a mascarar a estação
seca de parte do sertão, que registra umidade exagerada em relação ao litoral. Assim, como a de LANG, ela não esclarece o modo
pelo qual as chuvas se distribuem no correr do ano, oferecendo
apenas uma visão média da variação da umidade. Para corrigir
essa visão média anual, a avaliação da intensidade do período
seco parece ser mais importante do que a observação do mês
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mais úmido, para o que recorremos a fórmulas que ressaltam a
estação seca, como a de BIROT e de CURE.
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ÍNDICE DE BIROT (Fig. 6)
Im (Índice mensal) = _PxJ_
T
(aridez estável) = soma dos
Im <10

P = precipitação mensal (mm)
J = Número de dias de chuva no
mês
T = Temperatura média em
centígrados do mesmo mês.
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Através do índice de aridez estival, elaborado para Portugal, PIERRE BIROT (1945) procura exprimir a intensidade e a duração da estação seca e a medida em que ela afeta as reservas de
água acumulada nos solos. Da quantidade de água presente, dependem a maturidade dos solos e a vida das plantas. Considerando que o prolongamento da crise seca pode ser fatal a certo
número de espécies, relaciona o índice ao revestimento vegetal.
Com este objetivo, BIROT leva em conta o número de dias
de chuva em cada mês. Pelo índice mensal (Im), estabelece que,
para a região mediterrânea, desde que haja pelo menos um mês
de verão com índice inferior a 10, atinge-se o limite critico, abaixo do qual passa a dominar a vegetação característica adaptada à escura. O valor mensal 10 representa, assim, o limite da
aridez; todo mês, com índice inferior a 10, é considerado árido.
Em Portugal os valores variam de 10 a 50. No Nordeste
variam de <0 a 80. As localidades com índice inferior a 0 não
possuem estação seca (∑), e Ibianópolis, onde se registra o valor
mais elevado (maior aridez) possui em todos os meses índices
(Im) inferiores a 10, o que vale dizer que todos os meses são
áridos.
O valor 10, tornado como limite superior da aridez mensal
em Portugal, parece abaixo para o Nordeste, o que explicaria os
valores excessivamente úmidos da encosta do planalto e do Recôncavo.
Expressando, para o Nordeste, a intensidade da estação seca, e não propriamente a semi-áridez, o índice de BIROT fornece,
108

www.colecaomossoroense.org.br
no entanto, elementos precisos para a compreensão e a retificação do grau de aridez das diferentes áreas, observado nos mapas
de LANG e CAPOT-REY. Assim, as regiões sujeitas a uma estação
seca muito marcada, como trechos do Piauí, do oeste e sul da
Bahia, do norte de Minas, que nos outros índices assinalam um
grau de umidade equivalente à da zona litorânea. A semi-aridez
do sertão cearense, especialmente de Sobral explica-se, assim,
como decorrência da longa estação seca.
Em contrapartida, apresentam um grau de umidade muito
maior aquelas regiões que, apesar de assimilarem pluviosidade
anual baixa, a recebem de maneira uniforme. Isto significa que
as baixas precipitações são compensadas por umidade diária
constante, o que deve ser levado em conta na avaliação do grau
de aridez.
É o que se verifica, principalmente nas regiões elevadas. O
agreste, a encosta do planalto baiano, Morro do Chapéu, co umidade excepcionalmente elevada, comprovam a importância do
relevo na condensação diária da umidade. O recuo e o encurvamento das faixas úmidas na foz do São Francisco, se já configurados nos outros índices, tornam-se flagrantes no índice de BIROT, especialmente se confrontados com a região do planalto
baiano onde avançam as faixas úmidas; comprova-se que, na
ausência de um relevo, a pluviosidade se restringe, tangenciando
apenas a orla litorânea. A pequena umidade diária explica a presença da vegetação do agreste em áreas de escassa precipitação,
ao passo que a longa estação seca responde pela caatinga em
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áreas de pluviosidade anual mal elevada, como o norte mineiro e
o sudoeste baiano.
Ao contrário dos índices anteriores, que elevam a umidade
do sertão em relação ao litoral, o índice de BIROT eleva a umidade da zona litorânea e das regiões elevadas, em relação ao sertão.

II – MÓDULOS DE ARIDEZ NO NORDESTE
Corrigindo os valores médios anuais (índice de LANG e CAcom a intensidade da estação seca (índice de BIROT),
elaborou-se um novo mapa representativo dos diferentes graus
médios de aridez no Nordeste, a que chamamos “módulos”, por
representarem a média dos três índices citados, calculados sobre
a média de um longo número de anos (Fig. 7). De um modo geral, concordam os índices na delimitação das faixas úmidas e da
região mais seca, ocorrendo maior discordância na delimitação
das faixas de transição. Nestas foi realizado maior número de
correções.

POT-REY),

110

www.colecaomossoroense.org.br

111

www.colecaomossoroense.org.br

112

www.colecaomossoroense.org.br
A disposição das faixas de diferentes teor de umidade
sugere influências de massas de ar diversas e da disposição do
relevo, (Fig. 8).
A) As zonas “superúmidas e úmidas” (70<40 LANG, 12050 CAPOT-REY), ocorrem tanto na porção leste, quanto na oeste,
da região em estudo. A leste, acompanham o litoral do Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte de Alagoas, seguindo a disposição da Borborema, assim como no litoral sul da
Bahia seguem a do planalto baiano. Resultam da ação dos ventos oceânicos sobre um relevo com disposição paralela à costa.
No baixo São Francisco a ausência de relevo costeiro explica o
avanço das faixas mais secas até a costa. O mesmo ocorre na
porção norte-oriental do Rio Grande do Norte, onde a Borborema já se apresenta muito esbatida. Assim, a presença do relevo
costeiro, ao invés de impedir as chuvas de alcançarem o sertão,
como se tem dito, permite, pelo contrário, que elas avancem um
pouco mais para o interior. Não fosse a ascensão das massas de
ar assim forçadas, a condensação da umidade ainda existente
não mais se efetuaria.
A oeste, as faixas úmidas longitudinais indicam as posições mais freqüentes ocupadas pela CIT em seu avanço pelo
continente no verão-outono. Levando em conta, porém, a maior
intensidade da estação seca, que vigora nestas áreas, não parece
licito equiparar a umidade de Teresina e de Pirapora à de Tapacuri, na zona litorânea canavieira, como mostram os mapas de
CAPOT-REY e LANG, o que nos leva a exclui-las da faixa úmida.
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B) Zonas mais secas (<30 LANG, <30 CAPOT-REY e >50
BIROT). As linhas seguem a direção dos paralelos, sugerindo
uma posição periférica dessa área ao regime de chuvas de verão
dominante no sul e no oeste, o regime de outono do noroeste, e o
regime de outono-inverno no litoral leste.
Além de escassas, caracterizam-se as precipitações por
grande irregularidade na distribuição anual, e na distribuição de
ano para ano. A irregularidade decorre da soma de influências
de duas massas ou de sua omissão, o que explica a variação da
seca no espaço e no tempo.
Pode-se distinguir duas nuances nessa zona: o sertão hiperxerófito e o sertão hipoxerófito.



O sertão hiperxerófito (<20 LANG <CAPOT-REY e > 60 BIROT) é a região de
semi-aridez critica.
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1) O Sertão hiperxerófito – O litoral setentrional do Rio
Grande do Norte é uma das áreas de semi-aridez critica. Por sua
posição, permanece fora do alcance das influências das chuvas
de leste e no limite extremo da influência da CIT, da qual recebe
fraquíssimas precipitações. As elevações litorâneas, cuja presença em outros trechos provoca precipitações abundantes, estão
ausente nesse litoral, cujo relevo baixo e plano favorece à evaporação e à aridez.
Coincide, por outro lado, a semi-aridez mais acentuada
com depressões intermontanas, ou zonas de sotavento, tais como:
a) depressão que se estende por parte do sertão da Paraíba
e do Rio Grande do Norte, o que corresponde à depressão periférica entre a Borborema e o Apodi. Soledade (Ibiapinópolis),
que acusa nos três índices a aridez mais acentuada do sertão
nordestino, situa-se no limite exterior dessa mancha semi-árida.
A distribuição das chuvas demonstra a sua posição periférica à
ação de diferentes massas de ar.
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O semestre chuvoso é ainda o de outono-inverno, porém o
máximo de chuvas ocorre em março (nítida influência da CIT) e
não em maio ou junho, como no litoral (influência dos alíseos de
sudoeste), enquanto o mínimo também se antecipa para setembro. Por outro lado, as precipitações de dezembro, iguais às de
janeiro, e o aumento sensível das precipitações em outubro, sugerem também uma influência do regime de verão.
O mesmo se verifica em Cruzeta, onde a influência da CIT
é mais nítida: a concentração no outono é maior e as precipitações de dezembro são menores que as de janeiro.
b) Zona semi-árida do médio-baixo São Francisco. Ai se
observa igualmente a posição periférica ao regime de chuvas de
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verão do sul e oeste, e a de outono/inverno do litoral, que se
acentua para leste.
Corresponde, também, essa área critica do sertão, a uma
depressão intramontana isolada das chuvas dos alíseos pelo relevo do norte baiano, e isolada das chuvas da CIT pela porção
norte da Chapada Diamantina e pelo alinhamento orográfico que
delimita, ao norte, o Estado de Pernambuco.

Da mesma forma que as áreas deprimidas concorrem para
a acentuação da aridez, a presença de serras e chapadas repercute imediatamente na elevação da umidade. As serras do Martins,
Triunfo, Teixeira, são ilhas de umidade dentro do sertão, não
tendo sido melhor configuradas por falta dos dados meteorológicos necessários.
Malgrado a circulação atmosférica irregular e inconstante,
que rege o clima das áreas de aridez acentuada, apresentam elas
certas características constantes como precipitação sempre deficientes, umidade relativa sempre baixa, temperatura sempre ele117
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vada e evaporação sempre intensa. Talhadas, que são, em rochas
cristalinas, decorrem daí solos rasos, pedregosos, e como resposta a essas condições climáticas e edáficas, ai se desenvolve a
caatinga mais enfezada. Por todos esses índices, pode-se caracterizar esta região efetivamente como “zona seca’, ou “sertão
hiperxerófito”.
2) Sertão hipoxerófito – Corresponde mais ou menos à zona de 30-20 dos índices de LANG e CAPOT-REY, salvo a encosta
oriental do planalto baiano, exposta aos ventos oceânicos, onde
a umidade diária atenua a aridez. Incluem-se no sertão hipoxerófito somente as encostas abrigadas dos vales que recortam esse
planalto.
A grande distância do centro de ação das massas, a ausência de elevações vizinhas e a posição dos vales ao abrigo dos
ventos, explicam o caráter árido dessa região, onde, entretanto, a
aridez é menos acentuada do que nas regiões mais deprimidas
que constituem o sertão hiperxerófito ou zona seca.
C) As Zonas de transição situam-se entre a zona central e
as zonas úmidas de leste e de oeste, a partir das quais a umidade
decresce progressivamente. Podem-se distinguir a zona de transição semi-úmida e o sertão subúmido.
1) zona de transição semi-úmida (40-30 LANG, 50-40 CAPOT-REY). Sua delimitação no litoral coincide, aproximadamente, com a dos três índices. No interior, a presença de estação
seca acentuada nos leva a restringir a zona úmida II, recuando
seu limite para oeste, em favor da zona de transição semi-úmida.
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Nessa zona fica bem ressaltada a importância do relevo sobre o
regime de chuvas e a influência deste sobre a vegetação. Na
fachada litorânea o maior número de dias de chuvas, decorrente
da presença da Borborema e do planalto baiano, explica respectivamente a presença do agreste e da “mata de cipó”, numa área
em que os totais pluviométricos já são relativamente baixos.
No interior, uma estação seca muito intensa é favorável à
presença do cerrado que bem poderia aí ser explicado como decorrência do clima. Esporadicamente ocorre dentro da zona de
transição semi-úmida, a caatinga que, a nosso ver, pode estar
vinculada, não só aos afloramentos cristalinos, como à ocorrência de secas periódicas que seriam fatais ao desenvolvimento de
espécies do cerrado.
2) À zona de transição semi-úmida segue-se a que chamamos de “sertão subúmido” (40-30 no índice de CAPOT-REY). Ela
engloba trechos menos úmidos do agreste (evaporação muito
forte), assim como trechos menos secos do sertão (sopé das serras e chapadas expostas aos ventos úmidos). Tal é o caso do
sertão cearense, ao pé da Ibiapaba e do Araripe.
Sendo assim, deve ser incluída no sertão subúmido, parte
da encosta oriental do planalto baiano que, como vimos acima,
também recebe maior umidade diária, à exceção das vertentes de
sotavento.
Dentro do sertão subúmido baiano ressalta uma área mais
úmida; é um verdadeiro “brejo”, situado na altitude aproximada
de 600m, que se encontra nas vertentes expostas daqueles vales
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que têm orientação favorável aos ventos oceânicos. Subindo a
encosta, a umidade decresce progressivamente; as partes mais
elevadas do planalto, dada a intensa evaporação decorrente da
ação de ventos já abastante secos, têm umidade muito menor,
assim como a sua vertente ocidental. É o que se verifica em
Morro do Chapéu, situado num topo elevado (900), e em Caetité, situada a sotavento do planalto. A vegetação característica do
sertão subúmido é a caatinga, em suas formas menos rudes.
Convém notar que somente algumas porções do sertão subúmido estão compreendidas na região de clima Bsh, segundo a
classificação de KÖPPEN, o que prova a dificuldade de estabelecer exatamente os limites da região semi-árida.

III – ZONA SECA E ZONA SUJEITA A SECA
Pelos módulos estabelecidos no Nordeste, consideramos
como “zona seca” o sertão hiperxerófito. Os módulos, entretanto, não são suficientemente expressivos para caracterizar a aridez, porque não deixam transparecer a irregularidade das chuvas
de ano para ano, principal característica do clima sertanejo, que
é mascarada pelas normais climatológicas. Por outro lado, os
índices não consideram os desvios negativos em relação às normais. Uma tentativa para corrigir essa inconveniência é a aplicação dos índices aos “anos de seca” que ocorreram entre 1912 e
1942 (período para o qual foram elaboradas as normais), e a
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comparação dos resultados à média anteriormente obtida. O mapeamento de cada um dos anos de seca, permite observar não só
o desvio em relação à normal, como as diferenças de uma seca
para outra e, portanto, a irregularidade das chuvas no tempo e no
espaço.
Dada a precariedade dos dados meteorológicos, só foi possível aplicar o índice de LANG, e assim mesmo só para os anos
secos de 1919 a 1932, os únicos para os quais se dispõe de observações completas.
Confrontando-se os dois mapas, conclui-se que:
a) a zona normalmente seca (índice <20) é sempre atingida
pela seca;
b) modificam-se os limites da zona seca, de modo desigual
em cada ano. Em 1919, por exemplo, foram atingidos, além do
sertão hiperxerófito, o sertão subúmido do Ceará e do agreste, e
mesmo parte do sertão do Piauí, incluindo na zona de transição
semi-úmida. A zona litorânea ao sul do Recôncavo, o centro-sul
da Bahia e o norte de Minas apresentaram, pelo contrário, excepcional umidade. Em 1932 o decréscimo de umidade foi geral
em toda a região, ampliando-se a “zona seca” até o sul da Bahia.
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Foram castigados mais duramente em 1919, os sertões do
Ceará e do Piauí, e em 1932, o vale do São Francisco e a zona
limítrofe e entre a Bahia e o Piauí, que apresenta módulo muito
122

www.colecaomossoroense.org.br
mais úmido. Comprova-se dessa forma, a variação da seca em
intensidade e extensão.
c) não é zona normalmente seca a que apresenta maiores
contrastes de ano para ano. O decréscimo da umidade não é ai
tão violento, caindo os índices de <20 a <10. Aquelas zonas que
normalmente apresentam módulo mais úmido, como o sertão do
Ceará, o sertão do Piauí e o sertão baiano, especialmente na sua
porção noroeste, é que estão sujeitas aos maiores contrastes pluviométricos de ano para ano. Os índices ai caíram de <40 a <20,
e <30 a <10.
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d) a ocorrência esporádica da seca pode influir na acentuação da aridez local, favorecendo a presença da caatinga em áreas
de clima A (classificação de KÖPPEN).
A observação do mapa da seca de 1919, sugere uma atuação muito forte dos alíseos que, varrendo a porção norte da regi124
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ão, infletiram-se para o sul, para aí, deslocando a CIT, e forçando o estacionamento das massas polares. Explica-se, assim, a
redução da umidade no litoral acima do recôncavo e no sertão ao
norte do São Francisco, e a excepcional umidade da parte sul.
Em 1932, a redução geral da umidade e a extensão da aridez para oeste sugerem forte penetração dos alíseos, que empurraram a CIT muito para o interior e impediram o avanço das
massas polares.

CONCLUSÕES
Da aplicação de índices ao NE Brasil, conclui-se que:
1) As fórmulas que observam os elementos climáticos, apenas em seus totais anuais, são insuficientes para a caracterização da semi-aridez;
2) Apresentam melhores resultados as fórmulas que consideram:
a) a evaporação (CAPOT-REY)
b) a distribuição das chuvas durante o ano, visando à
determinação da estação seca (BIROT), pois que esta altera as condições de aridez e repercute sobre a
vida vegetal.
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3) Não obstante os inconvenientes apresentados, os índices
fornecem elementos para distinguir diferentes graus de aridez na
região, configurando-se, assim, o sertão subúmido, o sertão hipoxerófito e o sertão hiperxerófito.
4) Sendo moderada a semi-aridez nordestina, “zona seca”
é somente a área que apresenta aridez mais acentuada permanentemente, ou seja, o sertão hiperxerófito, em cuja delimitação
coincidem aproximadamente os resultados dos três índices.
5) Se a aplicação dos índices permite a delimitação da zona normalmente seca, o mesmo não acontece quanto à da “zona
sujeita à seca”. Sua delimitação exige a observação da “freqüência dos anos de seca” para que se registrem as diferentes situações em que ocorre o fenômeno. É o que se evidencia nos mapas
relativos aos anos secos de 1919 e 1932. Embora com a aplicação de apenas um índice, os resultados obtidos demonstram a
conveniência de serem procedidas as pesquisas nesse sentido,
que se poderão traduzir, igualmente, por alterações na delimitação das zonas de transição.
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Análise da precipitação na região
do Cariri cearense
Contribuição ao estudo da climatologia dinâmica
no nordeste brasileiro
_____________________________________

EDMON NIMER
ARTHUR A. P. FILHO
ELMO DA S. AMADOR

INTRODUÇÃO
O presente estudo, realizado no Setor de Climatologia da
Divisão de Pesquisas Sistemáticas da Fundação IBGE, nos fora
sugerido pelo Setor Nordeste da Divisão de Pesquisas Regionais
e aprovado pelo Departamento de Geografia dessa Fundação.
Sua execução é parte do relatório sobre os Centros Dinamizadores do Cariri – executado pelo Setor Nordeste – tendo em vista
um convênio firmando entre o IBGE e a SUDENE.
Entretanto, por considerarmos:
– que os resultados da pesquisa especifica sobre as precipitações pluviométricas na região do Cariri cearense
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–

podem contribuir no sentido de um melhor conhecimento das condições climáticas do Brasil, em geral, e
da Região Nordeste, em particular, conforme a corrente de investigação climatológicas necessária à geografia brasileira;
que o método de pesquisa por nós utilizado se constitui
em mais uma experiência, que acreditamos bem sucedida, dentro do espírito geral de análise dinâmicas que
norteia os modernos estudos de Climatologia;

128

www.colecaomossoroense.org.br

129

www.colecaomossoroense.org.br
– que este espírito deve orientar as investigações de todos
os especialistas que pretendem tomar parte num programa de pesquisa na Climatologia brasileira, programa esse tão necessário, ao qual se deve ajuntar métodos de investigação brasileiros, que pela natureza tropical e pelas
dimensões continentais de seu território necessitará, certamente, de diferentes métodos regionais.
julgamos conveniente publicar este trabalho na Revista Brasileira de Geografia, a qual, pela sua natureza e finalidades deverá,
certamente, melhor atingir os objetivos que nos propusemos
acima.
Neste artigo as condições climáticas da Região do Cariri
cearense não trataremos de suas condições térmicas, uma vez
que, tratando-se de uma região de clima quente, de latitudes
baixas, não possui por isso mesmo, importante variação de temperatura no decorrer do ano e sua variabilidade através dos anos
é de pouca significância, não chegando a influir sobre as atividades humanas. Nesta pesquisa focalizamos exclusivamente a
pluviosidade, tendo em vista que, tratando-se de uma região
tropical, de clima semi-árido sob latitudes equatoriais, a variação e variabilidade climática incide apenas sobre o regime de
pluviosidade. Este condiciona e em certos casos chega até mesmo a determinar as atividades humanas, como ainda possui
grande participação direta nas relações e interações sociais dos
grupos e comunidades a ele vinculados.
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Para a presente pesquisa escolhemos três postos pluviométricos localizados nas três “categorias” regionais consideradas.
São eles: Cariaçu (localizado no Cariri “úmido”), Farias Brito
(Cariri “seco”) e Jati (Cariri de “transição”). As informações
sobre os índices de chuvas foram extraídas do volume I da coleção “Dados Pluviométricos Mensais” elaborados pela SUDENE,
tendo como fonte de informação o DNOCS, DA, DNOS e EME.
Para estes três postos selecionamos os dados de 24 anos consecutivos, referentes ao período de 1934 a 1957, por se tratar de
um espaço de tempo cujas tabelas de dados estão completas nas
três localidades.

VARIABILIDADE DA PLUVIOMETRIA ANUAL
Tratando-se de região tropical de clima semi-árido a Região do Cariri possui uma pluviosidade extremamente irregular,
ou seja, a altura da precipitação anual flutua, grandemente, através dos anos.
Da análise dos diagramas da pluviometria anual (figs. 1. 1,
1.2 e 1.3) destacamos os seguintes aspectos principais:
1 – Altura da precipitação anual.
A variabilidade da pluviometria constitui o fato mais importante do regime de chuvas no Cariri. Entretanto os índices de
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precipitação de 700 – 900mm, se não constituem os índices padrões são, no entanto, os mais freqüentes em Caririaçu e Farias
Brito (7 em 24 anos). Os índices de 900 – 1 100mm e
1 100 –
1 300mm ocupam o segundo plano (ambos com 5 em 24 anos,
em cada localidade). A seguir, os índices de 500 – 700mm (5
anos em Caririaçu e 3 anos em Farias Brito). Outros índices são
muito raros e, apenas em 1 ano, ocorreu índice superior a
1
700mm e, em nenhum ano, foi inferior a 500mm.
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No entanto, em Jati este quadro se modifica ligeiramente.
Nesta localidade, não obstante seu caráter de “transição” (Cariri
de “transição”) os totais de precipitação anual são, geralmente,
inferiores aos totais de Caririaçu (Cariri “úmido”) e de Farias
Brito (Cariri “seco”). Em Jati a altura da precipitação anual apresenta um padrão definido que oscila entre 500 – 700mm (11
em 24 anos), enquanto que os índices de 700 – 900mm ocorreram em 6 anos, os de 300 – 500mm em 5 anos, os de 900 – 1
100 em 2 anos e nenhum ano superior a 1 100mm. Portanto, a
altura da precipitação anual do Cariri Cearense pode ser considerada elevada, levando-se em conta os índices muito inferiores
verificados em outras regiões semi-áridas do globo e, até mesmo, de outras áreas semi-áridas da própria região Nordeste do
Brasil.
2 – Desvio anual da precipitação
Esta importante variabilidade pluviométrica resulta em notáveis desvios anuais. Durante esses 24 anos, o mais elevado
total de precipitação sobre Caririaçu se deu em 1934, quando
somou 1 740,1 mm, com um desvio positivo em relação à “normal” de 79% . Nesta mesma localidade, dois anos depois (1936),
registrou-se o mais baixo índice desta localidade: 517,9mm,
com desvio negativo de 41%, o que estabelece uma diferença de
1 168,2mm em relação ao máximo de 1934.
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Desvios semelhantes a estes não são raros. Se observarmos
os referidos diagramas (figs. 1.1, 1.2 e 1.3), encontraremos outros exemplos igualmente importantes. Em Farias Brito, por
exemplo, em 1947, o total anual subiu a 1 740,3mm, com desvio
positivo de 67% em relação à “normal”, enquanto que nesta
mesma localidade, em 1942 as chuvas alcançaram apenas
593,4mm, com desvio negativo de 43%, o que significa, uma
diferença de 1 146,7mm em relação ao ano de 1947. Porém, se
levarmos em conta o mais baixo índice registrado desde 1912,
verificaremos que o menor total anual se deu em 1960, ocasião
em que, na localidade de Farias Brito, ele atingiu apenas
88,6mm, com desvio negativo de 92%, o que da uma diferença
de 1 651mm entre este mínimo e o máximo de 1947.
Em Jati, localidade cujos totais são geralmente inferiores,
os desvios possuem a mesma importância das outras localidades.
Ai, em 1952, registrou-se o máximo de 1 064,9mm, com desvio
positivo de 66%, enquanto que no ano anterior era assinalado o
baixíssimo mínimo de 327,0mm, o que compreende uma amplitude de 737,0mm.
Chamamos atenção que, nas três localidades, a diferença
pluviométrica entre os maiores desvios positivos e negativos são
superiores aos índices de precipitação média (“normal”) de
cada uma dessas localidades.
Ainda sobre os desvios pluviométricos anuais devemos acrescentar que, embora os menores desvios, para as três localidades, desde 1934, sejam positivos, os desvios negativos são
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ligeiramente mais freqüentes: Caririaçu e Jati tiveram 14 desvios negativos contra 10 positivos, enquanto Farias Brito teve 13
negativos contra 11 positivos.
A grande maioria destes desvios, quer positivos, quer negativos, caracterizam-se por apresentarem totais pluviométricos
bem diferentes de suas “normais”.
Em Caririaçu e Farias Brito foram registrados totais semelhantes à “normal” em apenas 2 anos e, em Jati, 4 anos, conforme os números abaixo:
Caririaçu
1943. . . . . . . . . . . 977,3 mm
Normal: 965,3 mm
1950. . . . . . . . . . 970,3 mm
Farias Brito
1948. . . . . . . . 1.072,4 mm
Normal: 1.039,0 mm
1949. . . . . . . . 1.082,4 mm
Jati
1934. . . . . . . . . . . 612,3 mm
1941. . . . . . . . . . . 620,8 mm
Normal: 641,0 mm
1949. . . . . . . . . . . 665,4 mm
1956. . . . . . . . . . . 644,0 mm
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A observação dos diagramas permite, ainda, mais três conclusões importantes:
a)

b)

c)

a flutuação das precipitações dos totais anuais apresenta, praticamente, as mesmas tendências nas
três localidades, ou seja, seu ritmo, embora variável, foi quase sempre simétrico: quando subia em
uma localidade também subia em outra, quando
descia em uma localidade apresentava a mesma
tendência nas outras. Esta tendência se apresentou
em quase 100% ao longo de 24 anos. Somente em
Jati esta simetria não se verificou com a mesma
freqüência;
esta simetria indica que essas três localidades estão, quase com igual freqüencia, sujeitas aos mesmos e simultâneos fenômenos dinâmicos de perturbação atmosférica, estando, pois, integradas na
mesma região climática. Somente Jati, pela sua
posição sensivelmente mais meridional, apresenta,
neste particular, algumas defasagens;
a flutuação pluviométrica nos três diagramas nos
permite reafirmar a inexistência de sua periodicidade ou ciclo, não sendo possível, por isso, a previsão destas oscilações através de diagramas deste
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tipo, ao contrário do que tem sido precipitadamente divulgado por alguns estudiosos.

REGIME ANUAL
Outro aspecto importante a ser considerado nessa região
diz respeito à maneira pela qual as precipitações se distribuem
ao longo do ano.
1 – Concentração mensal
Em nenhuma outra região do Brasil o regime anual de
chuva é tão concentrado quanto na região semi-árida do Nordeste. Neste particular o Cariri cearense não se constitui em exceção. De fato, a maior parte de suas chuvas se precipitam em
apenas 3 meses. Ao longo daqueles 24 anos os índices de maior
freqüência de 70-80% (7 vezes em Caririaçu, 10 vezes em Farias
Brito e 11 vezes em Jati). Seguem de perto os índices de 60-70%
(7 vezes em Caririaçu, 7 vezes em Farias Brito e 10 vezes em
Jati). Portanto, constituem concentração padrão os valores de
60-80% (14 vezes em Caririaçu, 17 vezes em Farias Brito e 21
vezes em Jati). Concentração de 50-60% é muito rara (fig. 2.25


Nesta pesquisa consideramos padrão qualquer expressão estatística, cujo
índice de freqüência de determinado fenômeno for >50%.
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– Caririaçu 1942, 2.44 – Farias Brito 1948 e 2.27 – Jati 1942).
Concentração superior a 90% também ocorreu, embora seja ainda mais rara: 1 vez em Caririaçu (fig. 2.49 – 1950) e 1 vez em
Farias Brito (fig. 2.68 – 1956).
Esse três meses são, na maioria das vezes, consecutivos,
ou seja, 16 vezes em 24 anos, em média. Desses três meses consecutivos, destaca-se o trimestre de fev-mar-abr, com 11 vezes
em Caririaçu, 12 vezes em Farias Brito e 8 vezes em Jati, o que
significa uma situação padrão (figs. 2.49, 2.51 – 1950). Em plano secundário aparece o trimestre jan-fev-mar., com 4 ocorrências em Caririaçu, 6 em Farias Brito e 3 em Jati (figs. 2.61 e
2.62 – 1954 e 2.39 – 1946).
A concentração em mar-abr-mai., é raríssima, ocorrendo
apenas 1 vez em Farias Brito (figs. 2.47 – 1949), isto porque, em
maio, na maioria das vezes, verifica-se um brusco declino pluviométrico, quando, comumente, inicia-se a estação seca.
Como se pode observar, as chuvas se concentram, na maioria das vezes, de meados do verão a meados do outono. Entretanto, são comuns os exemplos de máxima concentração trimestral constituída por meses intercalados: média de 8/24. Nesses
casos, contudo, o trimestre chuvoso dificilmente foge dos meses
de verão-outono, porém abarca, pelo menos, um mês na primavera ou no inverno.
Nesse caso especifico, referente à época de ocorrência da
estação chuvosa, podemos dizer que o regime de chuvas do Cariri cearense, como em tôda a região semi-árida das latitudes
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equatoriais do Nordeste do Brasil, é bastante regular, uma vez
que, embora sejam muito irregulares os totais pluviométricos da
estação chuvosa, esta se dá, como vimos, quase sempre nos meses de verão-outono, mesmo nos anos cuja estação chuvosa se
constitui numa simples força de expressão (figs. 2.54 – 1951 –
Jati).
Por tudo isso, o mês geralmente mais chuvoso no Cariri
cearense é março e, secundariamente, fevereiro e abril. Entretanto isto não significa que as máximas absolutas, devam, necessariamente, coincidir com esses meses. Em Jati, por exemplo, a
máxima absoluta mensal durante esses 24 anos se deu em dezembro de 1952, quando as chuvas subiram a 450,2mm (fig.
2.57). contudo, os exemplos de máximas absolutas de Caririaçu
e Farias Brito caracterizam melhor este caso: o máximo de Caririaçu foi atingido em fevereiro de 1956, com índice de 770,5mm
(Fig. 2.67), seguido por março de 1934 (629,1mm) e março de
1957 (521,0mm). O máximo de Farias Brito foi alcançado, também, em fevereiro de 1956, com índice de 997,1mm (Fig. 2.68),
seguido por março de 1947 (758,4mm) e março de 1955
(509,0mm).
Neste ponto chamamos a atenção para o seguinte: os maiores índices mensais estão estreitamente relacionados com os
anos de maiores totais. Este fato torna-se mais marcante no caso
de Jati, conforme a tabela abaixo:
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JATI
Os maiores totais mensais
1.º - 450,0 mm – dez.
2.° - 380,0 mm – mar.
3.° - 292,0 mm – mar.

– 1952 – 1.064,9 mm – 1.º
– 1947 – 1.023,2 mm – 2.º
– 1944 – 784,0 mm – 6.°

F. BRITO
1.º - 997,1 mm – fev.
2.° - 758,4 mm – mar.
3.° - 509,0 mm – mar.

– 1956 – 1.646,6 mm – 2.°
– 1947 – 1.740,3 mm – 1.°
– 1955 – 1.373,3 mm – 4.°

CARIRIAÇU
1.° - 770,5 mm – fev.
2.° - 629,1 mm – mar.
3.° - 521,0 mm – mar.

– 1956 – 1.254,5 mm – 4.°
– 1934 – 1.729,3 mm – 1.°
– 1957 – 1.213,4 mm – 6.°

Esperar por esta simetria relativa é muito natural, uma vez
que a importância dos índices de pluviometria anual depende,
principalmente, da importância dos valores pluviométricos da
estação chuvosa.
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2 – Estação seca
Outra característica fundamental do regime anual de chuvas no Cariri cearense refere-se à existência de uma estação seca.
Ao lado de uma precipitação fortemente concentrada, notável não apenas em termos relativos (% em relação ao total
anual) mas, também, muitas vezes em valores absolutos (índices
em mm), estende-se sempre uma estação seca, cuja duração e
intensidade se caracterizam por uma excepcional variabilidade.
Duração
A análise dos diagramas ombrotérmicos demonstra que,
embora a estação seca possua duração muito variável, há um
predomínio de anos em que a seca dura 7 ou 8 meses. Esta freqüência caracteriza mesmo uma situação padrão: 14/24 anos em
Caririaçu, 15/24 em Jati e 18/24 em Farias Brito. O segundo
nível de freqüência pertence aos anos com 9 e com 6 meses:
2/24 (9 meses) e 3/24 (6 meses) em Caririaçu, 3/21 e 3/24 em



Para a determinação de seca adotamos o critério de GAUSSEN e BAGNOULS. Os referidos autores, com base em trabalhos de ecologia vegetal,
consideram seco aquele mês cujo total das precipitações em milímetro é igual
ou inferior ao dobro da temperatura média em graus Celsius. (P. – 2 T).
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Farias Brito, enquanto que em Jati é de 5/24 (9 meses) e 2/24 (6
meses).
Portanto, o regime de seca, com sua duração, ratifica o que
ficou preliminarmente evidenciado pela análise dos diagramas
da altura anual das precipitações (Figs. 1.1, 1.2 e 1.3) quando,
naquela oportunidade ficou sugerido o caráter mais seco de Jati
(Cariri “de transição”) em relação a Caririaçu (Cariri “úmido”) e
a Farias Brito (Cariri “seco”) e com efeito, pela duração da estação seca, Jati se destaca como a localidade de clima mais
seca, enquanto Caririaçu se apresenta com clima de caráter seco
mais atenuado, por três motivos:
a)

b)

c)

o índice padrão de duração da seca em Caririaçu é
menos freqüente do que em Jati: 14/24 contra
15/24, respectivamente;
enquanto Caririaçu registra 5 meses secos em
4/24 anos (fig. 2.19 – 1940) e 1 vez em 4/24 (Fig.
2.37 – 1946), em Jati a estação seca de menor duração foi de 6 meses, ocorrendo esta apenas 2 vezes (Fig. 2.42 – 1947);
Enquanto em Caririaçu a estação seca mais prolongada foi de 9 meses, ocorrendo em 2/24 (Fig.
2.13– 1938), em Jati a ocorrência de 9 meses secos, além de ser maior (5/24) há ainda o registro
de 10 meses secos em 2/24 (Fig. 2.15 – 1938).
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Outra conclusão importante, resultante desta abordagem
comparativa, refere-se à posição climática de Farias Brito. Se a
análise comparativa dos totais anuais de chuvas não permite,
como vimos, estabelecer uma diferenciação entre Caririaçu e
Farias Brito, o mesmo não se verifica após a análise comparativa
da duração dos períodos secos. Co efeito, desta análise concluise que Farias Brito é mais seco do que Caririaçu por dois motivos:
a)

b)

o índice padrão de duração da seca em Farias Brito é maior do que o de Caririaçu: 15/24 contra
13/24;
enquanto em Caririaçu chegou a se registrar 4 meses secos, em Farias Brito a estação seca de menor
duração foi de 6 meses.

Outra conclusão resulta da comparação entre Farias Brito e
Jati: as condições climáticas de Jati são de aridez mais acentuada do que as de Farias Brito, uma vez que, enquanto em Farias
Brito a estação seca de maior duração não ultrapassou 9 meses
(3/24), em Jati, além da ocorrência de 9 meses ser maior (5/24),
houve ainda a freqüência de 2/24 relativa à estação seca de 10
meses.
Por essas abordagens comparativas fica evidente que essas
três localidades, representativas do que se convencionou chamar Cariri úmido (Caririaçu), Cariri de transição (Jati) e Cari146
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ri seco (Farias Brito), possuem condições climáticas que podem
ser muito variáveis de um ano para outro.
Em Caririaçu durante 3 anos as condições climáticas foram
semi-úmidas (4 e 5 meses secos); durante 3 anos foram de semiaridez branda (6 meses secos); durante 14 anos foram de semiaridez mediana (7-8 meses secos); durante 2 anos foram de semi- aridez forte (9 meses secos).
Em Farias Brito durante 3 anos as condições foram de semi-aridez branda (6 meses); durante 18 anos de semi-aridez mediana (7-8 meses) e durante 3 anos de semi-aridez forte (9 meses).
Em Jati durante 2 anos as condições climáticas foram de
semi-aridez branda, durante 15 anos de semi-aridez mediana e
durante 7 anos de semi-aridez forte.
Desta flutuação decorre que, ao lado dos anos de seca de
duração padrão, existem anos cuja seca se prolonga por um pe

A qualificação das condições climáticas se insere no seguinte critério classificatório :
semi-úmido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 5 meses secos
“ aridez branda. . . . . . . . . . . . .
6 “
“
“
“ mediana. . . . . . . . . . . . 7 – 8 “
“
“
“ forte. . . . . . . . . . . . . . . 9 – 10 “
“
“
“ muito forte. . . . . . . . . .
11 “
"
desértica
...................
12 “
“
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ríodo bem mais longo ou mais curto que aquele de duração padrão. Tais situações constituem, na expressão das populações
regionais, os chamados “anos das grandes secas” ou de um “mau
inverno” e os “anos chuvosos” ou de um “bom inverno”.
A exemplo da variabilidade da pluviometria anual, a flutuação da durabilidade da estação seca nas três localidades é
completamente irregular.
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A seqüência de anos padrões pode ser, tanto interrompida
por um “ano chuvoso”, como aconteceu em Caririaçu em 1942,
em Farias Brito em 1946 e em Jati em 1947, como por um “ano
de grandes secas”, como ocorreu em Caririaçu em 1950, em
Farias Brito em 1939 e em Jati em 1936. Pode, ainda, ocorrer
uma seqüência de “anos chuvosos”: Caririaçu 1945-1946, Farias
Brito 1946-1947, Jati 1954-1955, ou ainda, uma seqüência de
“anos de grandes secas”: Caririaçu 1938-1939, Farias Brito
1953-1954 e Jati 1950-1951. É possível, ainda, que um “ano de
grandes secas” seja imediatamente sucedido por um “ano chuvoso”, ou vice-versa: Caririaçu 1939 (8 meses secos) – 1940 (5
meses secos); Jati 1947 (6 meses secos) – 1948 (9 meses secos).
Por tudo isso reafirmamos, mais uma vez, a ausência de
periodicidade ou ciclo deste fenômeno, motivo pelo qual a necessária previsão dos “anos chuvosos” e dos “anos das grandes
secas” – principalmente estes últimos, pela sua maior repercussão social – transcende o campo de pesquisa da climatologia,
situando-se, pois, no campo da Meteorologia Dinâmica.

Época de ocorrência da estação seca
Essa estação seca incide, principalmente, nos meses de inverno-primavera, ou seja, de junho a novembro. Quando a seca
se restringe a essas estações, ela é relativamente curta, determinando os “anos chuvosos” (1934 – Figs. 2.1 e 2.2). Entretanto,
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em Farias Brito e, notadamente, em Jati, a seca quase sempre
começa em fins de outono (maio) e prolonga-se até o inicio do
verão (dezembro). Ocorre, ainda, que a estação chuvosa, que tão
bem caracteriza o período de meados do verão (janeiro) a meados do outono (abril), pode-se retardar até fevereiro, tornando
seco o mês de janeiro, ou mesmo começando sem retardo,pode
terminar precocemente, tornando seco o mês de abril. Estas duas
situações distintas ocorrem em todo o Cariri cearense, porém é
mais freqüente em Jati. Para a primeira situação temos, dentre
outros, os seguintes exemplos: Caririaçu e Jati 1950 (Figs. 2.49
e 2.51) e Farias Brito 1944 (Fig. 2.32). Pode ainda acontecer que
as duas ocorram no mesmo ano. De fato, em determinados anos
a estação chuvosa, além de antecipar, tem, também, seu término
retardado. Quando assim acontece a estação seca torna-se muito
longa, determinando, conseqüentemente, os anos mais secos.
Este último localidade (Fig. 2.15 – 1938).
Portanto, enquanto os meses do inverno e primavera são
aqueles sobre os quais é maior a incidência de seca, os meses de
fevereiro-março-abril são os que registram a menor incidência.
Durante estes meses (quase sempre os mais chuvosos) só excepcionalmente há deficiência de chuvas que determine um caráter
seco. A tabela abaixo registra com precisão o número de vezes
que houve incidência de secas para cada mês, de 1934-1957 (24
anos):
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JA
Caririaçu 7
Jati
10
F. Brito 8

F MR AB MA
- 1 12
3 1
4 18
- 1
3 15

JN
21
24
23

JL
24
24
24

AG
24
24
24

S
22
24
24

O
20
23
22

N
18
17
22

D
15
13
11

Outro caráter importante do regime anual de chuvas no
Cariri cearense, como de resto em todo o sertão semi-árido do
Nordeste do Brasil, refere-se às passagens da estação seca para a
estação chuvosa e vice-versa. Estas passagens se fazem geralmente de modo muito brusco, o que torna a estação chuvosa
numa espécie de “estouro” das monções, semelhante, de certa
forma, ao que se verifica na Índia. Ao contrário, porém, do que
lá se verifica, no Cariri, a chegada da estação chuvosa é geralmente menos brusca do que seu término. De qualquer modo,
tanto o inicio como o término da estação chuvosa se caracterizam pela maneira espetacular, tanto mais, quanto maior o volume d’água precipitada na estação chuvosa. O ano de 1956 (Figs.
2.67, 2.68 e 2.69) constitui-se num dos magníficos exemplos
deste fenômeno: em Caririaçu, enquanto janeiro recebeu 7,2mm
de precipitação, em fevereiro as chuvas subiram ao espetacular
índice de 770,5 mm, manteve-se elevada em março-abril e desceu a 8,4mm em junho e a zero em julho; em Farias Brito, enquanto em janeiro a precipitação foi de apenas 37,0 mm, em
fevereiro o índice subiu a 997,0mm, manteve-se elevado em
março-abril, com 254,2mm, e caiu a zero em maio (inicio da
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estação seca); em Jati, embora a estação chuvosa não acusasse,
neste ano, índices tão notáveis, nem por isso deixou de registrar
um fortíssimo aclive pluviométrico entre janeiro e fevereiro e
um não menos notável declive entre abril e maio.
No exemplo acima pode parecer que a chegada da estação
chuvosa seja mais brusca que a chegada da estação seca. No
entanto, este fato, como dissemos, é menos freqüente, sendo
mais comum às situações de declive mais abrupto, o qual, exemplificamos a seguir com o ano de 1947 (Figs. 2.40, 2.41 e
2.42). Neste ano, em Jati, enquanto os meses de março e abril
acusaram um total de 380,0 e 162,0mm, em maio a estação seca
iniciou-se como apenas 4,0mm, atingindo a zero no mês seguinte. Em Caririaçu o declive foi ainda mais notável: enquanto a
pluviosidade subiu em março e abril a 392,5 e 384,4mm, em
maio a estação seca se iniciou sem nenhuma chuva, ou seja, com
índice zero. Em Farias Brito o declive foi ainda maior: enquanto
março e abril registraram 758,4 e 294,5mm, em maio as chuvas
desceram a quase zero.
Aqui chamamos atenção para o seguinte fato: não obstante
haver, como vimos, uma correspondência simétrica, embora
não necessária, entre os totais pluviométricos do trimestre mais
chuvoso e o total do ano, o mesmo não se verifica entre os totais
pluviométricos do trimestre mais chuvoso e a duração do período seco. De fato, a observação dos diagramas embrotérmicos
nos oferece numerosos exemplos que, embora o trimestre mais
chuvoso tenha sido dos maiores, a estação seca naquele mesmo
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ano foi das mais prolongadas e rigorosas. O posto pluviométrico
localizado em Caririaçu nos dá, em 1947, um magnífico exemplo desta assimetria (Fig. 2.40). Conseqüentemente não há nenhuma tendência simétrica entre os totais pluviométricos anuais
e a duração da estação seca. Em Caririaçu, por exemplo, embora
a altura pluviométrica do ano atingisse, em 1942, um de seus
índices mais baixos (651,2 mm), a estação seca, nesse ano, foi
uma das mais curtas (5 meses). Ao contrário, nessa mesma localidade, embora em 1956 a altura pluviométrica do ano atingisse
um de seus índices mais elevados (1.254,5 mm), a estação seca,
nesse ano, foi uma das mais longas (8 meses). Em Farias Brito e
em Jati encontramos numerosos exemplos semelhantes a esses.
Intensidade da seca
Outro aspecto da estação seca no Sertão semi-árido do
Nordeste, do qual o Cariri cearense não constitui exceção, diz
respeito a sua intensidade.
Em nenhuma outra região do Brasil a seca possui caráter
tão intenso quanto no Nordeste. No Cariri, em quase 100% dos
anos, a estação seca tem pelo menos 1 mês que não registra sequer um dia de chuva (zero de precipitação). A proporção média
é a seguinte: para 7 meses secos há 3 meses de precipitação zero
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(Caririaçu 6,9/3,1, Farias Brito 7,4/3,7, Jati 7,7/3,0). Esta média, no entanto, tem apenas o objetivo de dar uma idéia a respeito da incidência de meses com ausência absoluta de chuva, uma
vez que não existe a mínima relação proporcional entre a duração da estação seca e o número de meses sem chuva. Existem
anos, nos quais, não obstante a estação seca ser relativamente
curta, como a que ocorreu em 1947, não se registra 1 dia sequer
de chuva em quase todo os meses secos (Figs. 2.40, 2.41 e 2.42).
Por outro lado, em determinados anos, embora a estação seca
seja das mais longas, esta se caracteriza por apresentar algumas
chuvas em todos ou quase todos os meses, como ocorreu em
1937, quando houve algumas precipitações em 5 meses dos 7
meses secos em Farias Brito; em 7 meses dos 8 meses secos em
Caririaçu e em todos os 7 meses secos em Jati. Tal situação atenua a intensidade da seca, desde que essas precipitações não
sejam extremamente fracas, uma vez que não apenas molham o
solo ressequido, como ainda reabastecem os lençóis subterrâneos, impedindo o desaparecimento dos olhos d’água das encostas dos vales, conforme informações de seus lavradores. Este
fenômeno é tanto mais importante nas “serras” e suas cercanias,
pelo efeito orográfico, atuando no sentido de aumentar o volume
das águas de precipitação.



Não se trata de uma proporção padrão. Esta não pode ser determinada, uma
vez que não existe nenhuma relação entre estes fenômenos.
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Se por um lado, em certos anos, a estação seca se caracteriza pela sua extrema secura, onde, ao lado da sua longa duração, todos, ou quase todos os meses não possuem 1 dia sequer
de chuva, como ocorreu em 1957, ao contrário, em cerca de
50% dos anos há, pelo menos, 1 mês em plena estação seca, cuja
precipitação se eleva de modo considerável, embora mantenha a
relação P<2T (Figs. 2.13, 2.14 e 2.15 - 1938). Entretanto, pode
ocorrer que essas precipitações sejam relativamente abundantes.
Nesses casos, a estação seca é bruscamente interrompida por
uma curta estação chuvosa, voltando a serem secos os meses que
se seguem imediatamente, como se deu em 1942, para citar um
único exemplo (Figs. 2.25, 2.26 e 2.27).
Essas chuvas, em meio à estação seca, embora incidam algumas vezes no solstício de inverno, têm ocorrência mais freqüente no equinócio de primavera. Não raras vezes elas se combinam no mesmo ano. O ano de 1953 nos ofereceu um magnífico exemplo, embora muito raro, de um aumento brusco de chuvas, em plena estação seca no solstício de inverno e duas vezes
na primavera (Figs. 2.58, 2.59 e 2.60). Nesse ano, em Jati e Farias Brito, as chuvas de inverno (junho) e do inicio da primavera
(setembro) não chegaram a interromper a estação seca, porém,
as de fins da primavera (novembro) foram suficientemente abundantes para interromper a estação seca. Enquanto isso, no
mesmo ano, na localidade de Caririaçu essas mesmas chuvas
seccionaram a estação seca por três vezes, transformando-a em 4
períodos secos de curta duração (Fig. 2.58).
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Essa precipitações, mormente aquelas que interrompem a
estação seca, devem, certamente, constituir-se em grande beneficio às atividades humanas, principalmente aquelas diretamente
ligadas à utilização do solo agrícola. Aquelas chuvas na primavera são chamadas, pela população regional, de “chuvas do caju”, pelo fato de sua ocorrência ser importante para a maior floração do cajueiro.
Chamamos ainda atenção para o seguinte fenômeno: nem
sempre a curva da precipitação da estação chuvosa (de meados
de verão e meados do outono) se faz por uma única subida e
descida. Com muita freqüência esta curva desce em determinado
mês do verão (Figs. 2.43 e 2.44 – 1948), ou, até mesmo, no outono (Figs. 2.10 e 2.12 – 1937). Pode ainda ocorrer que esta
queda seja tão forte que chegue a interromper a estação chuvosa,
determinando um período seco de um mês, como se verificou
em 1936 (Figs. 2.7 e 2.9), 1941 (2.24), 1942 (2.27) e 1944
(2.33), para citar alguns exemplos. Este fato é mais freqüente em
Jati (possivelmente devido a sua posição mais meridional) e
muito raro em Caririaçu (influência orográfica).

CONCLUSÕES GERAIS
1 – O Cariri cearense é uma região de insuficiência de
chuvas. Esta insuficiência decorre muito mais da irregularidade ou variabilidade anual do que de seus índi158
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ces pluviométricos padrões: se por um lado, seus índices padrões de altura da precipitação anual são dos
mais elevados, tratando-se de uma região de clima semi-árido, em contrapartida os desvios e a flutuação, a
que essa precipitação está sujeita, são dos maiores do
mundo.
2 – Agravando essa deficiência, decorre que aqueles totais,
quer nos anos de desvios positivos, quer nos anos de
desvios negativos, caracterizam-se pela sua espetacular
concentração em 3 ou 4 meses. Com efeito, no Cariri
cearense, como em toda a região semi-árida do Nordeste do Brasil, a estação chuvosa irrompe, de certa
forma, semelhante ao “estouro das monções” do sudeste e sul da Ásia, embora no Nordeste o volume de água
precipitada seja muito inferior, bem como a duração
dessa estação.
3 – Embora os totais pluviométricos da estação chuvosa
sejam de notável variabilidade, quando comparados de
um ano para outro, sua incidência se verifica, quase
sempre, de meados do verão a meados do outono. Sobre este especifico fenômeno, podemos dizer que o regime anual de chuvas no Cariri cearense é regular,
constituindo-se, pois, num aspecto positivo de seu clima.
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4 – Ao lado de uma precipitação fortemente concentrada,
estende-se sempre uma estação seca, cuja duração e intensidade se caracterizam por uma excepcional variabilidade. Em alguns anos ela, além de ser muito longa, a
ponto de transformar a estação hídrica em 3 ou até 2
meses de duração, é ainda muito intensa, caracterizando-se pela quase total falta de precipitação e, até mesmo, pela absoluta ausência de 1 dia sequer de chuvas.
Nesses casos ficam determinados os “anos das grandes
secas” ou de um “mau inverno”. Em contrapartida, em
outros anos a estação úmida se prolonga por 6 ou 7
meses (até mesmo a 8 meses em Caririaçu), em detrimento da estação seca, ou ainda, embora a estação
chuvosa mantenha-se curta, a estação seca se caracteriza por apresentar algumas precipitações consideráveis
que, em certos casos, chega a secionar a estação seca
por 1 ou 2 vezes. Nesses casos ficam determinados os
“anos chuvosos” ou “anos de bom inverno”.
5 – Tanto a flutuação (ou desvio) da pluviometria anual,
como da durabilidade e intensidade da estação seca no
Cariri cearense (como de resto, em todo o Sertão semiárido do Nordeste do Brasil), são completamente irregulares, não havendo sequer a mínima tendência de periodicidade ou ciclo, não sendo possível, por isso, a
previsão destes fenômenos através de diagramas clima160
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tológicos. A previsão dos “anos chuvosos” e dos “anos
das grandes secas”, inerentes a essas situações, transcende o campo da pesquisa de Climatologia, situandose no campo da Meteorologia Dinâmica.
6 – No Cariri cearense, tanto em relação aos índices pluviométricos anuais e da estação chuvosa, como ainda em
relação à duração e intensidade da seca dos três postos
representativos dos chamados Cariri “úmido”, Cariri
“seco” e Cariri de “transição”, a localidade de Caririaçu (Cariri úmido) é a que apresenta a mais fraca condição de semi-aridez, enquanto Jati se constitui naquela
de secura mais acentuada. As condições de maior aridez de Jati, em relação a Caririaçu e Farias Brito, está
diretamente ligada à posição dessas localidades em relação à Convergência Intertropical (CIT). Este sistema
de perturbação atmosférica, promotor de instabilidade
do tempo e chuvas, geralmente acompanhadas de trovoadas, tem sua posição média mais perto de 5°N do
que do equador geográfico. Porém, em sua oscilação
pendular, ela atinge o Nordeste do Brasil mais freqüentemente entre meados do verão e meados do outono
(quando então se verifica sua estação chuvosa) e rara

A esta descontinuidade equatorial deve-se a maior parte das chuvas no norte
da região semi-árida do Nordeste.
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mente no inverno-primavera (época da estação seca).
Ora, ocupando a localidade de Jati uma posição mais
meridional (7°41’) do que Caririaçu (6°55’) e Farias
Brito (7°02’), é evidente que ela será menos freqüentemente beneficiada pelas chuvas trazidas por aquele
sistema de direção geral norte.
A esse fator dinâmico soma-se a influência de fatores locais. Enquanto o posto pluviométrico de Jati está
localizado no fundo do vale do Riacho do Jardim, numa altitude de 470 metros, Caririaçu, localizado sobre
a Serra de São Pedro, a 710 metros de altitude, tem,
por sua situação orográfica, agravada a instabilidade do
tempo nas ocasiões de chuvas generalizadas por toda a
região, além de receber algumas chuvas orográficas,
quando a região permanece com tempo relativamente
estável. As condições de maior aridez de Farias Brito,
em relação a Caririaçu, não pode ser uma decorrência
de fatores dinâmicos, uma vez que essas localidades
estão muito próximas entre si em latitudes semelhantes. Entre estas duas localidades as diferenciações só
podem encontrar resposta na influência orográfica, segundo os mesmos processos explicados acima, uma
vez que Farias Brito está situado a uma altitude de 320
metros no fundo do vale do Riacho Romão.
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Dessas diferenciações se conclui que, no Cariri cearense, o
reconhecimento por parte de sua população de uma divisão ecológica e fisionômica expressa nas denominações cariri úmido,
cariri seco e cariri de transição, não decorre, necessariamente,
de uma diferenciação climatológica. Entre as três localidades
representativas daquelas três categorias reconhecidas na região
do Cariri, apenas em Caririaçu encontra correspondência climatológica, não que o clima de Caririaçu seja úmido, mas, das três
localidades, ela é a que possui condições de semi-aridez menos
acentuada. Entretanto o mesmo não se verifica entre Farias Brito
e Jati. Embora Farias Brito esteja localizada no chamado cariri
seco e Jati no cariri de transição, o fato é que em Jati as condições de semi-aridez do clima são bem mais acentuadas que em
Farias Brito. É possível que a análise comparativa das condições
de semi-aridez entre outras três localidades do Cariri cearense
situadas igualmente em áreas denominadas “cariri úmido”, “cariri seco” e “cariri de transição”, encontre uma correspondência exata em categorias climáticas. Mas os resultados decorrentes desta pesquisa, utilizando postos pluviométricos de Caririaçu, Farias Brito e Jati, não deixam dúvidas que tal correspondência não é absoluta. É muito provável que afloramentos de
lençóis d’água ligados à inclinação das camadas de rochas e as
diferenças de capacidade de absorção de água por parte dos estratos do subsolo possuam, nesse caso, um papel muito importante. Este papel geológico, aliás, tem sido considerado para
explicar os afloramentos de lençóis d’água na encosta setentrio163
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nal da Chapada do Araripe, provenientes da precipitação naquela alta chapada. É muito provável que tais fatos tenham um papel muito importante no sentido de tornar Jati – que climatologicamente é a mais seca – em cariri de transição, uma vez que
esta localidade está situada no sopé da encosta setentrional daquela chapada.
7 – A flutuação da pluviometria anual, do regime de chuvas e da durabilidade e intensidade da seca apresenta,
praticamente, as mesmas tendências nas três localidades, ou seja, seu ritmo embora se caracterize por uma
notável variabilidade, foi quase sempre simétrico:
quando os totais pluviométricos subiam numa localidade, o mesmo se verificava nas outras; quando a seca
se intensificava em uma localidade, também se intensificava nas outras. Somente em relação a Jati, a mesma
tendência não se verificou com igual freqüência. Esta
simetria indica que essas três localidades estão, com
freqüência semelhante, sujeitas aos mesmo e simultâneos fenômenos dinâmicos de perturbação atmosférica,
estando, pois, integradas na mesma região climática.
Terminaremos esta exposição sumária sobre a precipitação
pluviométrica no Cariri cearense, chamando atenção para o método aqui aplicado. Como o leitor observou não adotamos nesta
pesquisa o método tradicional, cuja análise repousa em normais
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ou valores médios de um longo período de observação. Neste
estudo a análise estatística da precipitação repousa na moderna
orientação meteorológica da climatologia dinâmica, a qual se
fundamenta na variabilidade das condições climáticas que, desprezando as médias aritméticas (normais climatológicas), determina os índices de maior freqüência ou de probabilidade dos
diversos fenômenos climatológicos através dos anos, bem como
seus maiores desvios em relação aos valores medianos ou padrões.
Ora, sendo o clima um fenômeno dinâmico e não estático,
como a Climatologia tradicional faz supor, torna-se óbvia a necessidade de encaminhar as atuais pesquisas climatológicas para
o campo da climatologia dinâmica. É através dos resultados das
pesquisas baseadas em métodos dinâmicos que podemos reconhecer o caráter de mera caricatura que a média dos fenômenos
meteorológicos representa no quadro climático de determinada
região, mormente quando está em consideração a pluviosidade
nas regiões tropicais, onde a notável variabilidade deste fenômeno chega, em certas regiões, como no Sertão do Nordeste do
Brasil, a reduzir a média (normal) numa simples expressão aritmética, muito divorciada de sua verdadeira expressão ou realidade climatológica. Isto porque nas regiões tropicais, mais do
que nas regiões de latitudes médias e elevadas, a freqüência e
intensidade dos sistemas dinâmicos da atmosfera, responsáveis
pelas situações de tempo instável, caracterizam-se, sobretudo,
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por uma extrema irregularidade. Esta é, como vimos, a principal
característica da pluviosidade no Cariri.
Não queremos dizer com isso que o método utilizado por
nós para a análise da pluviosidade no Cariri seja o único método
dinâmico. A orientação dinâmica oferece diversos métodos e
alternativas, dependendo do(s) objetivo(s), cuja pesquisa se
constitui em um meio para atingi-lo(s). Nem pretendemos afirmar que esta análise dinâmica sobre a pluviosidade do Cariri
cearense tenha esgotado o tema sobre este fenômeno naquela
região, mesmo porque não foi essa nossa intenção. Se tivéssemos essa intenção, ao lado dos totais anuais e mensais de precipitação, faríamos uma análise das precipitações diárias, pelo
menos durante a estação chuvosa, determinando o número de
dias de sua ocorrência, bem como a freqüência das diversas intensidades acumuladas em mm/dia ou hora. Tal análise viria
complementar os aspectos da pluviosidade focalizados nesta
pesquisa.
De qualquer forma fica nossa sugestão, pois a aplicação de
tal método não apenas dará uma melhor contribuição à Climatologia e à análise dos processos geomorfológicos e hidrológicos
do Sertão semi-árido do Nordeste, assim como os atuais ou futuros planos de desenvolvimento econômico regional poderão
incluir nos estudos preliminares, à sua execução, um relatório de
um fenômeno, cuja importância na vida regional é dispensável
afirmar.
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As características climáticas do Nordeste – que se estendem até
o SE piauiense – influenciam a região nos processos morfogenéticos, na vegetação, no regime dos rios e na própria vida do
homem. Dentre essas características a mais aguda, pelo inesperado de sua incidência, é, sem dúvida, a seca. No presente estudo, realizado no Conselho Nacional de Pesquisa, o professor
Adalberto Serra, baseado em dados meteorológicos, se propõe à
previsão desta ocorrência.

Previsão das secas nordestinas
ADALBERTO SERRA
Desde 1948 (A. Serra – As Secas do Nordeste) tínhamos
elaborado um método de prognostico das Secas, baseado na coleta de dados em vários pontos da Terra. Posteriormente voltamos ao assunto em 1961 e 1966, com base nos mesmos elementos o que nos permitiu, aliás, prever a seca de 1970. Mas, segundo observamos, a coleta de dados se torna praticamente impossível, pois nunca existe a verba (ínfima, aliás) para custear os
telegramas do exterior.
Assim sendo, um reexame do problema foi tentado, utilizado apenas as séries de Fortaleza (1910 a 1970), e os elementos: pressão média (ao nível do barômetro 27 ms), temperatura
média, número de dias de chuva e precipitação.
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Os valores correspondentes foram analisados para os três
meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o que permitiria prognósticos sucessivos, em 1 de janeiro, 1 de fevereiro, e 1 de março.
Tentaremos depois estender a análise aos meses de outubro-novembro de utilizar ainda, como complemento, os dados
das cartas do Hemisfério Norte. No momento, eis as regras de
previsão deduzidas para o trimestre dezembro a fevereiro.
DEZEMBRO
Marcando num gráfico de coordenadas dias de chuva (vertical) e precipitação (Horizontal), os diversos valores de dezembro, na série de Fortaleza, obtivemos as seguintes regras com
relação ao total de chuva no ano imediato (Seca, abaixo de 800
mm), normal de 800 a 1800, e chuvoso de 1800 mm).
a) Se o ponto marcado, para dezembro, se situar na faixa 3
a 5 dias de chuva, com total inferior a 40mm, a probabilidade de
seca no ano seguinte será de 25%.
b) Uma segunda faixa mais perigosa se situa no gráfico ao
longo da reta inclinada que une os pontos de coordenadas (9
dias, 5mm) a (12 dias, 40mm), daí se estendendo por outra reta
menos inclinada até o ponto (13 dias, 90mm). Tomando como
largura da faixa mais ou menos 1 dia em relação àquelas retas, a
probabilidade de seca atinge 80%.
c) Considerando porém toda a faixa horizontal entre 9 e 12
dias, com menos de 40mm, a probabilidade de seca – 55%.
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d) Nunca ocorreu seca (período 1910-1970) na faixa 6 a 8
dias, ou acima de 13 dias chuvosos (dezembro).
e) Com total superior a 50 mm, as probabilidades são as
seguintes: Seca 10%, normal 60%, chuvoso 30%. A seca será
parcial, porém; neste ponto, e supondo certos os informes recebidos via telegráfica, o mês de dezembro de 1971 transcorreu
com 7 dias e 28mm; por tanto (regra d) na faixa isenta de seca.
Examinando já agora as condições de temperatura e pressão,
concluímos que a primeira não tem correlação com o fenômeno.
Mas a segunda referida ao nível primitivo do barômetro (Hb =
27ms) apresenta assim duas classes, acima e abaixo de
1007,2mb. A primeira bem mais propícia à seca, na segunda está
sendo muito rara. Seguem as regras:
I – Pressão média (dezembro) igual ou superior a
1007,3mb, com menos de 100 mm no mês.
f) Ocorrendo 3 a 5 dias de chuvas, o total abaixo de 40mm,
não prever inundações. Haverá porém 33% de probabilidade
para seca, e 67% para normal.
g) Com 9 a 12 dias e menos de 100mm, as probabilidades
assim se exprimem: seca 70% , normal 25%, chuvoso 5%. Trata-se da faixa de alerta, já descrita.
h) Com freqüência 0 a 2, 6 a 8, e 13 ou mais dias de chuva,
não prever seca; pois somente condições normais poderão ocorrer.
II – Sob pressão média (dezembro) igual ou menor que
1007,2mb (nível de 27m), teremos:
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i) Abaixo de 40mm e com 5 a 10 dias de chuva, 50% de
probabilidade para chuvoso (inundações) e 50% para normal,
não se devendo prever seca. O mesmo se poderá dizer com 1 a 2
dias de chuva.
j) A única faixa perigosa é agora a de 3-4 dias de chuva
com menos de 40mm: teremos então 40% de seca, 40% normal
e 20% chuvoso.
k) Acima de50 mm, e com qualquer freqüência dos dias de
chuva, não deve ocorrer seca, havendo 50% de normalidade e
50% de inundações.
(No caso anterior, sob pressões acima de 1007,3 mb, isto
só se verificava além de 100mm).
NOTA – Em dezembro de 1971 tivemos pressão média
1007,1mb (ao nível de 27m), o que, com 7 dias e 28mm, não
indicava seca.
l) Sob pressão média inferior a 1006,5 nunca houve seca;
mas ocorrem 20% de chuvoso, e 80% de precipitação normal.
Se a preferência da seca pelas freqüências 3-5 dias ou 8 a
12 dias não é fácil de explicar, já sua ocorrência com pressões
altas se compreende desde logo. Pois há domínio da Alta do
Atlântico e a intensificação (pelo principio de simetria) do anticiclone dos Açores. Já com pressões baixas, aqueles sistemas
estão enfraquecidos, e a Frente Inter-Tropical pode cobrir o
Nordeste.
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JANEIRO
Após o primeiro prognóstico, feito em 1 de janeiro conforme as regras anteriores, nova previsão poderá ser realizada
em 1 de fevereiro, obedecendo aos princípios seguintes:
a) Chovendo 4 a 8 dias, com menos de 40mm, a probabilidade de seca atinge 50%, restando 30% para normal e 20% para
chuvoso.
b) Chovendo 14 a 16 dias, com menos de 100mm, as probabilidades ainda mais se elevam: Seca 60%, restando 40% para
normalidade e 0% chuvoso.
c) Ocorrendo porém 9 a 13 dias, com menos de 100mm, a
probabilidade da seca se torna muito fraca 5%, existindo normalidade em 70% dos casos, e inundações em 25%.
d) De um modo geral, precipitação superior a 100mm
permite descartar a hipótese da seca, sendo normais 67% dos
casos e chuvosos 33%. As inundações aliás serão fatais se janeiro recolher acima de 250 mm.
e) Freqüência 5 a 12 dias, com total entre 40 e 100mm, indica 12% de seca, 64% de normalidade e 24% chuvoso. Em resumo as zonas de perigo se situam abaixo de 100mm, e com 4 a
8 dias ou 12 a 16 dias. Muitos dias chuvosos são assim enganosos, sendo mais favorável uma freqüência menor, de 5 a 11 dias.
NOTA – Em janeiro de 1972, com 12 dias e apenas 35mm,
não estamos propriamente na faixa perigosa. Contudo, já ocorreu seca com os mesmos 12 dias e 90mm, em anos anteriores.
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Considerando agora a pressão e temperatura de janeiro,
notamos que neste mês os dois elementos são significativos e
permitem distinguir 3 classes:
I – Sendo a pressão em janeiro inferior a 1006,5mb, dificilmente teremos seca, havendo 40% de probabilidade para ano
chuvoso, e 60% para normal. (Na verdade, houve um ano seco
quanto ao total em Fortaleza, mas que não causou prejuízos sensíveis – 1956).
NOTA – O mês de janeiro de 1972, com pressão média
1006,0 (nível de 27ms) se aproxima de tal condição, o que elimina a hipótese de uma seca, pelo menos grave.
II – Se a pressão for igual ou maior que 1006,5mb, convirá
distinguir dois grupos, conforme a temperatura média.
f) Se esta for menor que 26°9, não ocorre seca; antes 75%
de normalidade e 25% chuvoso.
g) Acima de 26º9, a seca poderá se verificar em 27% dos
casos, com 63% de normalidade e 10% para inundações. Para
maior detalhe organizamos dois grupos, em cada um deles estudando as condições pluviométricas.
A – Temperatura média inferior a 26,7 (com qualquer
pressão), ou pressão menor que 1006,6 (com qualquer temperatura). Nestes casos, como sabemos, a probabilidade da seca é
pequena (5%).
h) Com total inferior a 75mm, e menos de 15 dias chuvosos haverá 50% de inundações e 50% de normalidade.
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i) Para mais de 15 dias, só normalidade se deverá prever.
E, de um modo geral, acima de 150mm temos 65% de chuvoso e
35% normal.
B – Se em janeiro a temperatura média foi igual ou maior
que 26°8, e simultaneamente a pressão igual ou superior a
1006,6 obedecer o seguinte:
j) Não prever seca, apenas normalidade, para totais acima
de 120mm.
k) Com menos de 110mm serão mais perigosos: 1.°) a faixa de 4 a 8 dias, com 43% de seca, e 20% de inundações. 2.°)
A faixa de 12 a 16 dias, com 60% de seca e 40% de normalidade.
l) Por fim, não fazer previsão de seca, apenas de normalidade 80% ou inundações (20%) para 9-10-11 dias chuvosos.

FEVEREIRO
Em 1 de março um último prognóstico poderá ser feito,
com os dados de fevereiro. Nenhum interesse existe, pelos menos quanto ao caráter do ano, para emitir nova previsão em 1 de
abril, já muito tardia, em nossa opinião.
Considerando a principio apenas o gráfico “n.º de diasprecipitação” extraímos do mesmo as seguintes regras:
a) Se em fevereiro o total recolhido ultrapassar 500mm, o
ano será chuvoso, (100% de inundações).
b) Já acima de 270 mm não ocorrerá seca.
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c) Também com freqüência igual ou superior a 21 dias,
não prever seca.
d) Com menos de 13 dias, a probabilidade de chuvoso desce a 4% sendo aliás nula abaixo de 10 dias.
e) Se fevereiro transcorrer seco (menos de 2 dias e 10mm)
a seca já é praticamente certa.
f) São perigosas as faixas seguintes:
1.º) 9 a 11 dias, com menos de 80mm (30% de seca e 70%
de normalidade).
2.°) 13 a 15 dias, mas entre 120 e 250mm com 40% de seca, 8% chuvoso, 52% normal.
3.°) 17 a 20 dias com menos de 100mm (30% de seca,
70% normal).
g) Como no mês anterior há praticamente duas faixas de
alerta, estendidas a primeira de 16 dias – 30mm até 21 dias –
100mm. A segunda de 9 dias – 20mm, a 15 dias – 250mm com
breve interrupção no trecho 80 a 120mm.
h) Por outro lado, freqüências menores (4 a 7 dias) são
mais favoráveis (normalidade 100%).
No gráfico pressão-temperatura temos 5 grupos:
A – Pressão inferior a 1005,8 mb quando não se deverá
prever seca, apenas normalidade (75%) ou chuvoso (25%).
B – Pressão de 1005,9 a 1007,3mb, dividida em dois subgrupos do seguinte modo:
1.°) – para temperatura inferior a 27°,2 não haverá seca antes 60% de normalidade 40% chuvoso.
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2.°) – Sob temperatura acima de 27°2, é mais provável a
seca (15%) com valor idêntico para chuvoso (15%) e 70% de
normal.
C – Com pressão acima de 1007,3 mb, a seca pode ocorrer
desde temperaturas mais reduzidas, os dois subgrupos se separando a 26°2, como segue:
1.°) – para temperaturas inferiores a 26°2, não prever seca;
mas somente normal (30%) ou chuvoso (70%). Aliás, com pressão entre 1007,3 e 1008,3, a inundação será quase certa (100%).
2.°) – para temperaturas 26°2 ou superiores, a inundação é
rara (7%), havendo forte probabilidade de seca (30%) e 63%
normal.
i) De um modo geral, além de 27°4 nunca ocorrerá inundação. E nem acima de 26°5, mas com pressão média superior a
1007,8 mb.
j) Por outro lado, temperaturas inferiores a 26°2 permitem
afirmar desde logo que não haverá seca.
Em resumo, pressões altas são desfavoráveis, pelos motivos já expostos, salvo com temperaturas muito baixas. E pressões baixas são favoráveis, salvo com temperatura acima de
27°5, quando poderá haver seca em 20% dos casos.
Vejamos agora como combinar tais grupos dentro dos gráficos “dias de chuva-precipitação”.
I – Temperatura igual ou menor que 25°2, mas com pressão abaixo de 1007,4 mb.
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Nestas condições: a) Não prever seca, b) Prever inundações com total de 400mm, ou sob mais de 15 dias com precipitação 200 a 260mm. c) Nos demais casos prever normalidade.
II – Temperatura maior ou igual a 27°3, em geral, ou superior a 26°2 mas com pressão igual ou maior que 1007,5mb.
Nestas condições:
a) Sob total acima de 300mm não haverá seca. E acima de
500mm prever com certeza inundações. De 300 a 500mm, 50%
de normalidade e 50% chuvoso. Abaixo de 100mm não haverá
inundações, de probabilidade aliás fraca (15%) entre 100 e
300mm.
b) Com freqüência 4 a 7 dias não prever seca nem inundações, antes 100% de normalidade.
c) 1 a 3 dias de chuva prever seca.
As faixas de alerta são as seguintes, além da acima indicada (1 a 3 dias).
1.°) – 9 a 11 dias de chuva com total abaixo de 100mm.
Há então 25% de seca, 63% de normalidade, 12% de chuvoso.
2.°) – 12 a 16 dias de chuva, com 100 a 250mm. As probabilidades são de 50% para seca e 50% para normalidade.
3.°) – 17 a 20 dias com menos de 100mm. Trata-se da pior
situação, com seca em 60% dos casos e 40% normal.
NOTA – Ainda é cedo para discutir as condições de 1972.
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PREVISÃO A LONGO PRAZO
Para fins de política econômica, acreditamos que as regras
já expostas, todas de fácil entendimento, e utilizando somente os
dados de Fortaleza, sejam plenamente suficientes.
Contudo, e como nossa pesquisa inicial (publicada em
1948) já permitia prever desde julho (do ano anterior), o caráter
da estação chuvosa nordestina, tentaremos estender o novo método a um prazo semelhante.

JULHO
Desde 1 de agosto, e com os dados de julho em Fortaleza,
seria possível um primeiro prognóstico para o ano seguinte, obedecendo às regras abaixo:
a) No gráfico “dias de chuva-precipitação” (julho) a área
de maior perigo segue uma faixa estendida de 5 dias – 20mm até
16 dias – 70mm. Nesta, em geral, distinguimos três grupos:
1.°) - 5 a 10 dias, com 10 a 50mm.
2.°) - 10 a 15 dias, com menos de 60 mm.
3.) - 15 a 17 dias, com 60 a 100 mm.
A probabilidade de seca no ano imediato alcança, em média, 40% naquela faixa, com 35% de normalidade e 25% chuvoso.
b) Não será provável a seca se:
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1.°) Choveu de 0 até 4 dias, com qualquer total (probabilidade 80% para normal, 20% chuvoso).
2.) Se choveu de 5 a 10 dias, com total superior a 60 mm
(85% de normalidade e 15% de chuvoso, para o ano seguinte).
3.°) Se choveu mais que 100mm (com qualquer freqüência
de dias) ou por 20 ou mais dias (com qualquer total). Neste caso
teremos 50% de normalidade, e 50% chuvoso.
NOTA – O mês de julho de 1971 registrou 19 dias com
298mm, desse modo fora da área perigosa.

OUTUBRO
Com os dados deste mês novo prognóstico poderá ser feito
em 1 de novembro, como segue:
a) Se outubro teve mais de 11 dias chuvosos, a seca será
improvável, devendo se esperar um ano normal.
b) Se outubro registrou 0 a 2 dias de chuva, com menos de
8mm, as probabilidades assim se distribuem: seca 15%, normal
55%, chuvoso 30%.
c) Com 3-4 dias o prognóstico se torna mais favorável:
85% normal e 15% chuvoso, sendo improvável a seca.
d) Esta voltará a constituir ameaça com 5 a 10 dias e menos de 15mm, quando as probabilidades alcançam 30% seca,
50% normal e 20% chuvoso.
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e) Se com 5 a 10 dias o total superar 15mm, a seca será ainda mais provável (38%), com 50% para normalidade, e 12%
de inundações.
De um modo geral, contagens de 3-4 dias, ou 8 dias, e 11
ou mais dias são favoráveis, sobretudo o último grupo. Levando
agora em conta os valores da pressão e temperatura médias em
outubro, observamos o seguinte:
f) Leituras barométricas entre 1008,3 e 1009,0mb parecem
favoráveis, com probabilidade zero para seca, 75% normal e
25% chuvoso.
g) Também abaixo de 1006,6 mb, não se deverá esperar
seca sendo igualmente favoráveis temperaturas acima de 27°2.
assim, o mês de outubro muito quente constitui um bom prognóstico.
h) Valores de 1009,0 a 1010,0mb, com temperatura inferior a 27°2 são desfavoráveis, indicando 30% de seca, 50% normal e 20% de inundações.
i) Mais grave parece o setor 1006,7 a 1008,3mb seguido
em 50% dos casos por seca, 20% normal e 30% de inundação.

NOVEMBRO
Os dados recolhidos neste mês permitirão novo prognóstico, em 1 de dezembro, conforme as regras que seguem:
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a) Chovendo mais de 4 dias, com total entre 20 e 45mm, as
inundações são muito prováveis, não cabendo esperar seca. Contudo mais de 45mm prevê exclusivamente normalidade.
b) Também não deverá haver seca, se novembro apresentou mais de 10 dias chuvosos; ou se o total superou 30mm.
c) Com 4 a 6 dias de chuva e menos de 10mm, ocorrerá
seca em 10% dos casos, de inundações em outros 10%, com
80% normal.
d) São fortes indícios de seca: 2 a 3 dias chuvosos em Novembro, com 0 a 2mm no total (probabilidade quase 90%).
Inclusive até 25mm, a probabilidade da seca será 25%,
com 63% normal e 12% chuvoso.
e) Mais grave contudo se apresenta a faixa 7 a 9 dias, com
menos de 10mm, quando teremos 40% de seca e 60% normal.
Inclusive sob 8-9 dias e menos de 10mm, a probabilidade
de seca quase atinge 100%.
NOTA – O valor de novembro de 1971 se situou em área
de seca pouco provável, mas possível.
Por último, os valores de pressão e temperatura médias indicam o seguinte:
f) Acima de 1008,8mb, ou abaixo de 1006,8mb, e seja qual
for a temperatura, não se deverá esperar seca. Trata-se de faixas
favoráveis, prevendo em média 70% de normalidade e 30% de
inundações.
g) Na zona intermediaria de 1006,8 a 1008,8mb, com temperatura acima de 26°6, a seca poderá ocorrer (30%), restando
50% de normalidade e 20% de inundações.
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h) Já abaixo de 26°6, e com qualquer pressão, não parece
provável a seca, que não deverá ser prevista.
Concluindo esta enumeração de regras, lembramos que
uma previsão de importância das secas não deveria ser baseada
nos dados de uma única estação, o que se tornou necessário pelos motivos já expostos.
Excusado acrescentar que se nos fossem dados os recursos
que há vinte anos temos solicitado, o problema já estaria melhor
solucionado.
Tínhamos estabelecido em trabalho anterior as probabilidades da seca, em função dos dados observados em Fortaleza
(1910-1970). Mediante elementos colhidos por Souza Brasil no
período anterior (1849-1909), tentaremos agora nova avaliação
das probabilidades, mas conservando a separação em das séries
distintas. O que segue está baseado em observações do século
passado e primeira década do presente.

JULHO
Usaremos um gráfico de coordenadas “precipitação” (horizontal) e “n.º dos dias de chuva” (vertical) relativos a julho em
Fortaleza. No ponto encontrado (x, y) lançaremos o caráter do
ano seguinte, no Nordeste, dado pelo total anual de Fortaleza e
assim definido:
S (seca), inferior a 800mm; N (normal) de 800 a 1800mm,
e C (chuvoso) acima de 1800mm.
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Há um problema, contudo: o critério de Nossman, que tabelou os dados, diferiu ligeiramente da série recente. Isso porque
deixou de incluir nas contagens os dias com apenas 0,1mm de
precipitação; assim na série antiga “dias de chuva” são somente
os com 0,2mm ou mais. Mas de qualquer modo o prejuízo resultante poderá ser avaliado numa comparação das normais.
Vejamos agora as conclusões:
a) Se o mês de julho teve acima de 12 dias chuvosos e, simultaneamente, mais que 110mm de precipitação, o ano seguinte não será seco; antes normal (probabilidade 40%) ou chuvoso
(60%).
Tal resultado, com o novo critério corresponde a talvez 14
dias de chuva; mas o coeficiente de conversão foi avaliado em
1,6 e assim o n.º de dias (série velha) deve ser multiplicado por
1,6 (somar 60%) para converter a série nova.
b) Com 1 a 12 dias e precipitação acima de 40mm, mas
abaixo de 160, na faixa de maior perigo: a probabilidade da seca
(ano seguinte) sobe então 43%, com 44% de normalidade, e
apenas 13% de um ano chuvoso.
c) Haverá menor ameaça na faixa seguinte: 5 a 8 dias, com
menos de 40mm, quando as probabilidades serão de 25% para
seca, 63% normalidade e 12% chuvoso.
d) Finalmente, e abstraindo o item a) quando era nula, haverá probabilidade mínima na última faixa, de 1 a 4 dias, e menos de 40mm. Teremos então 5% de seca, 70% normal ou 25%
chuvoso. Assim, julho seco é um bom indicio para o ano seguinte.
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AGOSTO
Ainda com relação à série antiga, concluímos o que segue:
a) Sob 0 a 1 dia de chuva, e total menor que 20mm, as
probabilidades são no ano seguinte: seca 12%, normal 63%,
chuvoso 25%.
b) Já com 2 a 5 dias, e menor que 30mm, estamos na pior
faixa, a probabilidade da seca subindo então a 31%, com 50% de
normalidade e 19% para chuvoso. Ainda com 2 a 5 dias, porém
mais de 30mm, a situação melhor: seca 20%, normalidade 40%,
chuvoso 40%.
c) Parece favorável a faixa 6-8 dias, sem seca, qualquer
que seja o total e com probabilidade 100% para normal.
d) Já de 9 a 15 dias sob totais 20 a 150mm, teremos 30%
seca, 40% normal e 30% chuvoso. Na verdade a futura seca,
conforme os dados de agosto, parece corresponder à diagonal
que une os pontos 0 dia mm e 10 dias 50mm. Mas ainda ocorreu
seca com 14d – 150mm.
NOTAS – Os resultados de agosto na série antiga aconselharam examinar também os da mais recente, desprezados no
estudo anterior. Vejamos as conclusões:
1) Com 0 a 4 dias de chuva (assim compreendidos agora
totais incluindo 0,1mm), mas precipitação escassa, inferior a
10mm, teremos 22% de seca, 67% normal e 11% chuvoso. Contudo, total acima de 10mm será favorável com 100% de normalidade.
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2) Sob 5 ou mais dias chuvosos, e total abaixo de 20mm,
não haverá seca, antes 54% de normalidade e 46% de anos chuvosos. O perigo ocorre neste caso acima de 20mm (sobretudo na
diagonal que segue até o ponto seco 19 d – 130mm). Teremos
então probabilidade 35% para seca, 53% normalidade e 12%
chuvoso.

SETEMBRO
Pela série antiga, concluímos o seguinte:
a) Se o mês de setembro apresentou mais de 8 dias chuvosos (com qualquer total) ou acima de 60mm (com qualquer n.º
de dias), não prever seca no ano imediato.
As probabilidades serão neste caso de 75% para normalidade e 25% chuvoso.
b) Com apenas 0 a 2 dias, as probabilidades atingem os seguintes valores: seca a 18%, normal 68%, chuvoso 14%.
c) Já sob 3 a 7 dias, mas abaixo de 30mm, estamos na faixa perigosa: seca 33%, normalidade 46%, chuvoso 21%.
d) Por fim ainda 3 a 7 dias, mas acima de 35mm se tornam
mais favoráveis: seca 11%, normal 33%, chuvoso 56%.
NOTA – O reexame de série mais recente em Fortaleza para o mês de setembro, indicou:
1) Além de 15 dias ou acima de 50mm, não prever seca,
apenas condições normais.
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2) Também com 6-7 dias não haverá seca, mas 60% de
normalidade e 40% chuvoso.
3) Sob 8 a 15 dias e total abaixo de 50mm, teremos 30%
da seca, 50% normalidade, 20% chuvoso.
4) Com 0 a 5 dias, porém só 14% de seca, 61% normal e
25% chuvoso.

OUTUBRO
a) Chovendo 8 ou mais dias, não prever seca, as probabilidades sendo neste caso 60% normal e 40% chuvoso.
b) Com 2 a 3 dias, também permanece favorável a situação
sem prognóstico de seca, mas com 92% de normalidade e 8%
chuvoso.
c) Já outubro muito seco, (0 a 1 dia de chuva) torna pior a
situação: 47% de probabilidade para seca, 40% normal e 13%
chuvoso.
d) Também desfavorável a condição de 4 a 7 dias chuvosos com total abaixo de 20 mm e que prevê seca (40%), normalidade (40%) ou chuvas fortes (20%).
e) Se, no entanto, com 4-7 dias o total superar 20 mm, a
seca será menos provável (25%), restando 63% de condições
normais e 12% para chuvoso.
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NOVEMBRO
Na série antiga, os resultados são pouco significativos. Resumindo:
a) Sob 6 ou mais dias e acima de 40 mm, não haverá seca,
apenas 42% de normalidade e 50% chuvoso.
b) Já com 5 dias ou menos, e abaixo de 40 mm, a seca ocorre (no ano seguinte) com 24% de probabilidades, restando
56% para condições normais e 20% chuvoso.

DEZEMBRO
a) Chovendo 7 ou mais dias, ou então acima de 45mm, não
deverá ocorrer seca.
b) Se chover 7 ou mais dias, porém menos de 100mm, teremos normalidade em 70% dos casos, e chuvas excessivas em
30%.
c) Com 6 dias ou menos, porém total acima de 50mm,
também não haverá seca, esperando-se condições normais
(44%) ou chuvosas (56%).
d) As situações desfavoráveis são as de 6 ou menos dias de
chuva, mas com total inferior a 45mm. Excetuando o caso de 2
dias chuvosos (favoráveis), as faixas perigosas se situam como
segue:
I – De zero a 1 dia de chuva, com menos de 20mm quando
há 55% de probabilidade para seca, 22% normal e 23% chuvoso.
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II – Sob 3 a 6 dias, e menos de 45mm temos seca 33%, e
normalidade 67% , desse modo zero para condições de chuva
excessiva.
JANEIRO
a) Chovendo mais que 250 mm, o ano não será de seca,
permanecendo tão prováveis as chuvas normais (50%) com excessivas (50%).
b) Em condições acima de 10 dias, mas totalizando menos
que 200mm há 8% de probabilidade para seca, 50% normalidade e 42% chuvoso.
c) Com menos de 10 dias, mas total superior a 80mm, teremos 22% de seca, 45% normal e 33% chuvoso.
Note-se que janeiro muito seco será bom sinal: com 0 a 2
dias e menos de 30mm, prever 100% de normalidade, sem seca
no ano.
d) De 3 a 9 dias e com menos de 80mm, temos 31% de casos de seca, 59% de normalidade e 10% chuvoso. O pior prognóstico corresponde à situação na faixa diagonal do gráfico de
janeiro, entre os pontos 3 dias – 20mm e 12 dias – 90mm, e numa largura de 30mm. Nesta faixa, as probabilidades atingem
29% para seca e 71% normal, com zero para chuvoso.
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FEVEREIRO
a) Chovendo neste mês mais de 14 dias, ou além de
140mm, praticamente não haverá seca. Acima de 30mm o ano
será normal (20) ou chuvoso (80% dos casos).
b) A faixa perigosa é a da diagonal, entre os pontos 3 dias
– 15mm e 13 dias – 120mm, com “largura” de 40 mm. Ai temos
60% de probabilidades para seca e 40% normalidade (zero chuvoso).
c) À direita e esquerda de tal faixa, a probabilidade da seca
se reduz a zero, só condições normais se devendo prever.
Isto significa que com 6 a 8 dias e menos de 40mm, o ano
será normal.

MARÇO
Neste mês praticamente as condições do ano já estão definidas e podemos concluir o seguinte:
a) Se em março a precipitação superou 600 mm, o ano será
chuvoso (100%).
b) Abaixo de 230 mm, poderá ocorrer seca (44%), normalidade (48%) ou chuvoso (8%).
c) De 240 a 600 mm temos 62% normal, 38% chuvoso
sem seca.
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MARÇO (série recente)
Os resultados interessantes acima obtidos, mediante os dados do século passado, indicam que uma análise de série atual
poderia dar valiosas indicações.
Foram, assim, incluídos os elementos pressão e temperatura média, concluindo-se que:
a) Se no mês de março o total superou 280 mm, não haverá
seca com 59% de chuvas normais e 41% sob condição “muito
chuvoso”. Acima de 350mm os casos normais declinam para
40%, subindo os chuvosos a 60%.
b) Com total de março entre 210 e 280mm, não se deve
esperar ano chuvoso (10%), antes normal (88%), mas havendo
(12%) de probabilidade para seca.
c) Se em março o total permaneceu inferior a 210 mm, o
perigo da seca se acentua (56%), com 44% de anos normais,
mas zero de chuvosos. Inclusive abaixo de 160mm e com menos
de 20 dias a seca será fatal (100%), os dados se distribuindo na
faixa diagonal que une os pontos 7 d – 40 mm e 20 d - 160 mm.
Convém agora melhor examinar o gráfico pressãotemperatura média de março:
a) Se a temperatura decorreu inferior a 26°8 não haverá seca, seja qual for a pressão.
b) Já decorrendo igual ou maior que 26°4, não haverá inundações.
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c) Também com valores médios da pressão abaixo de
1007,0mb (no Hb antigo) não haverá seca, seja qual for a temperatura.
d) Aquela só poderá ocorrer no Setor definido por temperatura igual ou maior que 26°5 e pressão igual ou superior a
1007,0, sua probabilidade é então 37%, restando 63% para normal e zero chuvoso.
Contudo, há neste Setor uma área menor, limitada por parábola de vértice no ponto 1007,8 – 26°3, onde a seca atinge
50%, com outro tanto para normalidade.
Aliás, acima de 27°6 a seca será certa. (100%). Já com
temperatura inferior a 25°6 é inundação que devemos esperar
(100% chuvoso).
e) Finalmente, temperaturas entre 25°6 e 26°3 ou pressões
abaixo de 1007,0 excluem a seca, correspondendo a 75% de
normalidade e 25% chuvoso.
Num estado mais detalhado para o mês de março, associamos os quatro elementos, separando em dois gráficos (chuva –
dias de chuva) as condições diversas de pressão e temperatura.
1.º gráfico – Inclui os casos de pressão abaixo de 1007,0
mb (qualquer temperatura); ou acima de 1007,0 mas com temperatura menor que 26°,4.
Nestas condições, como sabemos, não haverá seca. Se a
precipitação foi inferior a 350mm em geral, ou menor que
400mm, mas com menos de 25 dias, o ano decorre normal
(100%).
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Contudo, acima de 25 dias e de 250mm, ou de 20 dias com
mais de 400mm, a condição normal se torna mais rara (20%),
correspondendo 80% dos casos ao ano chuvoso.
2.° gráfico – Trata-se do Setor constituído por temperatura
igual ou acima de 1007,0mb. Se neste caso a precipitação superar 220mm, não haverá perigo de seca, (normal 100%). Mas
abaixo de 220mm, só 30% dos anos serão normais, com 70%
secos.

TÉCNICA DA PREVISÃO
Uma vez situados, nos gráficos de 1 a 15, os pontos correspondentes às condições registradas em Fortaleza, resta avaliar
as probabilidades para o ano seguinte. Se apenas uma determinação fosse feita, com base no mês de julho, por ex., a definição
seria fácil, bastando ler os valores constantes no diagrama. Nossos gráficos permitem, contudo, uma série de prognósticos a
serem realizados cada mês; e com precisão tanto maior quanto
mais progredimos no tempo. Assim, à primeira previsão, feita
em julho, segue-se outra em agosto e que irá atenuar (ou agravar) as probabilidades da futura seca. Com o decorrer dos meses, já em dezembro alguma hipótese, bastante plausível, poderá
ser emitida e o prognóstico assumindo sua redação final em
março, já agora com o caráter de absoluta certeza.
Pondo de parte discussões de âmbito teórico, sobre o conceito de probabilidade (e que fazem parte de outro estudo, ainda
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inédito), devemos lembrar que não se poderá neste caso extrair
uma média das probabilidades (o que seria absurdo). E nem
mesmo calcular o respectivo produto, método usado só quando é
viável a ocorrência das condições mistas (seco em julho – associado a normal ou chuvoso em agosto por ex.). No caso presente, pontos cujo verdadeiro atributo (S, N ou C) ainda desconhecemos, serão sucessivamente grafados desde julho até março.
Mas todos com idêntico atributo (S ou N ou C), cujo véu só será
levantado quando as condições futuras ficarem definidas na prática. Trata-se então de avaliar as probabilidades, sabendo que
devemos ter uma ocorrência sucessiva (nos 15 gráficos) de SSS .
. . S (15 valores S) ou NNN . . . N (15 valores N) ou CCC . . . C
(15 valores C).
Para melhor entendimento, vamos supor que o ponto correspondente a julho caiu em área de probabilidades: S = 0,30, N
= 0,10, C = 0,60 (condições do ano seguinte); o de agosto em
faixa de probabilidades respectivamente S = 0,10, N = 0,20, C =
0,70. E o de setembro no Setor com S = 0,40, N = 0,20, C =
0,40. Numa linguagem mais simples, temos três urnas, com bolas S, N, C de cores diversas, e das quais deverão ser retiradas
sucessivamente três bolas da mesma cor (S ou N ou C). A composição das urnas será a seguinte:

Seca
Normal
Chuvosa

Jul
30
10
60

Ago
10
20
70
205
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40
20
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Pergunta-se: quais as probabilidades das extrações sucessivas SSS, NNN, CCC?
Comparando a primeira e terceira urnas vemos que será
possível formar apenas 30 conjuntos SS, restando na urna de
setembro 10 bolas S sem associação possível com as de julho.
Mas daqueles 30 grupos SS, quando comparados aos S de agosto, só poderão resultar 10 conjuntos SSS, restando 20 SS sem
possível agrupamento. Resumindo: 10 SSS, 20 SS e 10 S, só nos
interessando aliás o primeiro (10 SSS). Ora, já parece claro que
devemos considerar como “número máximo de associações possíveis, o valor mínimo dentre os observados nas várias urnas”
(10 neste caso). Com idêntico raciocínio para as condições de
normalidade encontramos também 10 NNN; e por fim 40 CCC
na de chuvosa (inundações). Já agora, cada urna foi podada dos
seus excessos em relação à urna teórica de valores mínimos (agosto para seca, julho para normal e setembro para a chuvosa).
E teremos em substituição 3 novas urnas, todas de idêntica
composição: 10 S, 10 N e 40 C. Isto permite satisfazer como se
deduziria facilmente à exigência teórica de composição idêntica
das urnas, no caso da associação exclusiva entre atributos idênticos.
Já agora estas três urnas iguais poderão ser assimiladas a
uma única de composição 10 SSS, 10 NNN e 40 CCC; num total
de 60 bolas. Qual será então a probabilidade de seca? Pelo axioma fundamental (de conservação das probabilidades relativas)
é fácil concluir que teremos de multiplicar os diversos valores
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por uma constante C igual ao quociente da divisão de 100 pela
soma daqueles valores.
No caso, C =_ 100___________ =
10 + 10 + 40
= __100__1,666 . . . ,
60
e assim as probabilidades do ano imediato se apresentarão desde
setembro como
S = 0,10 X 1,666 = 17% = 0,17
N = 0,10 X 1,666 = 17% = 0,17
C = 0,40 X 1,666 = 66% = 0,66
1,00
100
Inundações serão pois quatro vezes mais prováveis que
uma seca. Como dissemos, a cada mês um novo prognóstico
será elaborado, sempre com base na nova urna de composição
mínima. Se numa das sucessivas urnas mensais a probabilidade
de S cair a zero, já ficará afastada a hipótese da seca, o mesmo
se podendo dizer para N ou C, quando for o caso. Em certos
anos, a incerteza poderá persistir aliás até março. Concluindo,
não temos a pretensão de haver resolvido o grave problema;
mesmo porque ocorrem casos limites, de difícil avaliação, e o
estudo atual da Ciência não permite uma resposta.
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Mas acreditamos que um grande passo foi dado, pelo menos para prevenir em tempo as grandes calamidades do Nordeste.
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A captação de regularidades quanto aos fenômenos climatológicos, pelo exame de dados estatísticos, pode conduzir a resultados bastante promissores no equacionamento de probabilidades de ocorrências de secas no Nordeste brasileiro. Este artigo
de Adalberto Serra, realizado no Conselho Nacional de Pesquisa, desenvolve essa técnica.

Previsão das secas nordestinas
Testes estatísticos
ADALBERTO SERRA
Em prosseguimento à análise dos gráficos previsores da
seca com base nos valores mensais de Fortaleza, vamos avaliar o
significado estatístico dos índices encontrados.
Para tanto, poderemos utilizar o teste “Chi-quadrado” de
Pearson, de cálculo muito fácil. Uma vez escolhida a divisão
mais conveniente dos elementos preditores, (n.° dos dias de
chuva e precipitação em julho, por exemplo), várias classes foram formadas. Dentro delas subdividimos o preditando (precipitação anual em Fortaleza) nas três classes mais convenientes:
seca (S até 800mm), normal (N – 800 a 1800mm) e chuvoso (C
– acima de 1800mm).
Fugimos desse modo à divisão em quintilhos, tanto nos
preditores (pois preferimos procurar as classes naturais, de melhor valor para o prognóstico) como no preditando. Neste, a
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classificação em três grupos básicos (S, N, C) de nítido significado econômico, era a única que se impunha.
Temos assim os preditores (A) divididos em classes Am,
com m em torno de 3 a 4. Já o preditando (B) será sempre agrupado em 3 classes Bn, com n = 3 (S, N, C).
Com base nas freqüências reais (Fr) de cada célula (Am
Bn) será fácil obter, por simples soma, as freqüências globais
(Am) e (Bn) de cada linha m (1 a 4) ou coluna n (1 a 3) bem
como a freqüência total N = soma das linhas ou das colunas.
Já agora, poderemos deduzir as freqüências teóricas:
Ft = __Am X Bn __
N
de cada célula, na hipótese de “independência”. E assim calcular
as diferenças Dmn = Fr – Ft = “freqüência real – freqüência teórica”; obteremos, portanto, m X n valores Dmn, cujo sinal (+ ou
-) será eliminado mediante a elevação ao quadrado = D²mn. Tais
“quadrados” serão a seguir divididos pela “freqüência teórica”
correspondente; a soma dos m X n quocientes constituirá o valor
procurado de X² (= chi-quadrado),
ou X² = S _D²mn_ = S
Ft

_(Fr – Ff)²_
Ft

É verdade que no caso presente, embora o n.º total das observações fosse em geral suficiente (N acima de 50), nem sem217
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pre pudemos nos limitar às freqüências teóricas acima de 5, como exige Pearson. Assim na avaliação dos resultados, convirá
levar tal restrição em conta.
Claro está que se os vários Fr = Ft, o valor X² se anula indicando total independência; ou seja que o preditor escolhido
nada significa, não tendo mesmo valor algum de prognóstico.
Por outro lado um valor muito acentuado de X² indica que
as freqüências reais diferem bastante das teóricas, o que já permite duvidar da “hipótese de independência” que deu origem às
últimas, e aceitar que exista uma “dependência significativa”, o
atributo “preditor” encontrado tendo utilidade para o prognóstico.
Para sabermos o grau de significação, devemos entrar nas
tábuas de Pearson, com o valor X² , e o número dos “graus de
liberdade”; este, como facilmente se prova, é apenas o produto
do n.º de linhas pelo n.º de colunas, ambos previamente diminuídos de 1. Havendo, portanto, s linhas e t colunas, o n.° dos
graus de liberdade será v = (s – 1) (t – 1). Contudo, nas tábuas
originais de Pearson, devemos entrar com valor de n’ = (v + 1).
Por exemplo numa tabela com 3 linha de 3 colunas, v = (3 – 1)
(3 – 1) = 4, e n = 4 + 1 = 5. Se obtivermos X² = 22,10 e v = 4,
ou n’ = 5, a tábua de Pearson indicará, neste caso, um valor de P
= 0,0002. Esta será a probabilidade de que tão acentuadas diferenças entre as freqüências real e teórica venham a ocorrer ainda
na “hipótese de independência”. Assim com uma probabilidade
tão fraca, será licito rejeitar aquela hipótese de “independência”,
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e aceitar a de dependência, ou seja que o valor do “preditor”
permitirá obter, com relativa exatidão, a classe do “preditando”.
A probabilidade máxima para tal escolha, segundo Brooks,
será de P = 0,05 ou 5%. Mas segundo Yule a “associação” entre
os atributos só deverá ser admitida com P menor que 0,01. Entre
0,01 e 0,05, existe dúvida. Mas inclusive com P acima de 0,05
não se pode rejeitar nem aceitar, apenas dizer que o teste foi
inconclusivo.
Nas tabelas a seguir apresentadas, procuramos completar o
teste X² calculando outros índices de Pearson, ou seja
F² = _X²_ “quadrado médio de contingência”, bem como o
N
“coeficiente de contingência”=

F²__ .
1 + F²

Este apresenta analogia com o “coeficiente de correlação”; mas
dele difere sensivelmente, mesmo porque não fornece o sinal (+
ou -) da correlação.
Vamos analisar agora os diversos resultados:

JULHO (série 1910-1970)
Os valores de Fortaleza neste mês foram assim classificados para fins de prognósticos:
Classe 1 – Menos que 10 dias de chuva e abaixo de 60mm,
mas excluída a faixa da oval de maior perigo,
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acima de 5 dias, e que constitui a classe 2 imediata.
Classe 2 – Área da oval citada, e que se estende numa faixa diagonal desde 4 dias com 25mm, até 17 dias com 80mm.
Classe 3 – Acima de 4 dias e de 60mm, excluindo porém a
oval em questão.
Classe
Julho
1
2
3

S
0
10
0
10

N
14
10
8
32

C
4
5
3
12

18
25
11
54

Como vemos acima, nos 18 casos em que julho se enquadrou na classe 1, nem uma única vez o ano seguinte teve seca;
mas houve 4 casos de inundações e 18 de normalidade. O mesmo podemos dizer da classe 3; já na de n.º 2, dos 25 casos registrados 10 foram seguidos por seca no Nordeste.
A titulo de esclarecimento, detalharemos o cálculo das freqüências teóricas: na primeira célula (linha 1, coluna 1 ou melhor (classe 1 – seca), o produto
A1 X 81_ = Ft resulta em
N
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= 3,3, uma vez que 10 e 18 são os subtotais da 1.ª coluna e 1.ª
linha, e N = 54 o total geral das freqüências. Assim procedendo,
obteremos (hipótese de independência) um novo quadrado de
freqüência teórica, cuja soma nas linhas ou colunas será igual à
das freqüências reais.
Classes
1
2
3

S
3,3
4,7
2,0
10,0

N
10,7
14,8
6,5
32,0

C
4,0
5,5
2,5
12,0

18,0
25,0
11,0
54,0

Organizamos agora o quadro das diferenças (Fr – Ft), com
o respectivo sinal. Assim na primeira célula, temos
0 - 3,3 = -3,3, na segunda logo abaixo 10 – 4,7 = 5,3 etc. Notese que a soma algébrica das diferenças será nula.

1
2
3

S
-3,3
5,3
-2,0
0,0

N
3,3
-4,8
1,5
0,0

C
0,0
-0,5
0,5
00

0,0
0,0
0,0
0,0

Resta agora elevarmos ao quadrado tais valores e após dividir cada quadrado pela freqüência teórica correspondente, somar os nove quocientes, com o que obtemos o valor X² = 15,0
ou seja:
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X² = (-3,3)² + (3,3)² + . . . (0,5)² = 15,0.
3,3
10,7
2,5
Como temos 3 linhas e 3 colunas, será 2 X 2 = 4 = v
o n.º dos “graus de liberdade”. E assim n’ = 5, que com
X² = 15,0 resulta, pela tábua de Pearson, numa probabilidade
P = 0,005, bastante inferior ao limite: P = 0,01. Assim será licito
afirmarmos com certeza que a hipótese de independência é insustentável; e, portanto, que o quadro de julho tem alto significado para prever as condições do ano seguinte no Nordeste. Calculando ainda . . . . .
F² = X² = 15,0 = 0,28,
N
54
Por fim c =

deduzimos

0,28 =
1,28

0,22 = 0,47,

o que confirma uma correlação bastante acentuada.

AGOSTO
Neste mês, a classe 1 abrange a faixa de maior perigo,
em dois trechos: o inferior no retângulo (0 a 4 dias e 0 a 10mm),
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e o superior, na oval estendida de 5 dias – 30 mm a 20 dias 140
mm.
Classe 2 – de pouca chuva, mas com freqüência elevada,
isto é, 5 a 20 dias, sob 0 a 20 mm.
Classe 3 – Área restante, abaixo de 4 dias com 10 a 40mm,
acima 50mm, mas excluindo a oval (classe 1):
Classe
Agosto
1
2
3

S
10
0
0
10
Ora, neste caso X² =
A probabilidade P = 0,026,
F² = 0,20, c = 0,41.

N
C
19
5
34
8
6
14
6
1
7
33
12
55
11,0 v = 4, n’ = 5, N = 55.
já na faixa de duvida; enquanto

SETEMBRO
Classe 1 – Oval inferior, com algum perigo de seca, de 0 a
5 dias de chuva e 0 a 30 mm.
Classe 2 – Oval superior, de maior perigo, entre 8 a 15 dias de chuva e 10 a 40 mm.
Classe 3 – Área restante, com 6 a 7 dias em geral, ou além
de 40 mm, mas abaixo de 5 dias. E inclusive acima de 8 dias,
mas com 0 a 10mm, ou mais que 40 mm.
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Classe
1
2
3

S
4
6
0
10

N
17
7
9
33

C
4
4
4
12

25
17
13
55

Contudo, com X² = 7,2, v = 4, n’ = 5, seguem-se P = 0,13
nitidamente na faixa de independência. O gráfico respectivo
será, pois, de escassa utilidade para o prognóstico da Seca.

OUTUBRO
O mesmo diremos deste mês, dividido como segue:
Classe 1 – De 0 a 2 dias e até 20 mm.
Classe 2 – De 3 a 4 dias até 30 mm.
Classe 3 – De 5 a 15 dias até 40 mm.

1
2
3

S
2
0
8
10

N
6
11
16
33
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C
4
2
7
13

12
13
31
56
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Mas como X² = 6,2, v = 4, n’ = 5, segue-se P = 0,19, também típico de independência .

NOVEMBRO
Os valores tornam-se agora mais significativos, como veremos:
Classe 1 – Trecho inferior, com 0 a 12mm e menos de 8
dias, mas excluindo a área da oval, adiante descrita.
Classe 2 – Faixa oval estendida ao longo do eixo 10 dias –
2mm até 2 dias com 25mm.
Classe 3 – Área restante, acima e a direita das anteriores,
até 15 dias ou até 120mm.

Classe
Novembro
1
2
3

S
3
7
0
10

N
15
8
10
33

C
3
4
5
12

21
19
15
55

Neste caso X² = 9,7, v = 4, n’ = 5, N = 55, e P = 0,04, na
faixa de dúvida, portanto. Também F² = 0,18, c = 0,39 indicando
que o mês tem valor de prognóstico.
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DEZEMBRO
No nosso estudo anterior, os dados deste mês foram divididos em dois grupos, sob pressão acima e abaixo de 1007,3mb
(no nível do barômetro). Ora, com X² = 7,8 e X² = 3,0 respectivamente, temos probabilidades P = 0,10 e P = 0,56, o que assegura a hipótese de independência. Mas como N = 33 e N = 21
nos casos em questão, abaixo do limite N = 50 de Pearson, nada
mais se poderá afirmar, exceto que não há maior utilidade em
usar tal mês para o prognóstico.
Dezembro: pressão acima de 1007,3 mb

1
2
3

S
3
6
0
9

N
6
6
9
21

C
0
1
2
3

9
13
11
33

Classe 1 – 2 a 5 dias de chuva.
Classe 2 – 9 a 15 dias de chuva, com menos de 120mm.
Classe 3 – a) 0 a 2 dias de chuva; ou b) 6 a 8 dias; ainda
c) acima de 120mm.
Como dissemos, X² = 7,8, v = 4, n’ = 5, N = 33, e P =
0,10, na faixa de independência.
Dezembro – Pressão abaixo de 1007,3 mb.
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Classe 1 – 0 a 5 dias de chuva, e menos de 60mm.
Classe 2 – 6 a 15 dias de chuva, e menos de 60mm.
Classe 3 – Acima de 60mm em geral.
Neste caso o quadro anexo não terá utilidade para o prognóstico, uma vez que X² = 3,0, n = 4, n’ = 5, N = 21 e
P=
0,56; tal condição, típica de independência, poderá, contudo,
resultar do valor N = 21, muito abaixo do limite 50. O mesmo
diríamos do quadro anterior, com N = 33.

1
2
3

S
2
0
0
2

N
4
5
2
11

C
3
3
2
8

9
8
4
21

JANEIRO
Analisando primeiro o quadro global, teríamos:
Classe 1 – 0 a 10 dias de chuva, e abaixo de 120mm.
Classe 2 – 11 a 20 dias, e aquém de 120mm.
Classe 3 – Acima de 120mm em geral.
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1
2
3

S
6
5
0
11

N
12
13
8
33

C
7
1
5
13

25
19
13
57

Neste caso X² = 8,3, v = 4, n = 5, N = 57 e a probabilidade
P = 0,08, portanto já na faixa de independência.

JANEIRO
a) (Sob pressão acima de 1006,6mb e temperatura média
superior a 26°,8).
Classe 1 – 0 a 8 dias de chuva, e abaixo de 110mm.
Classe 2 – 9 a 18 dias de chuva e abaixo de 110mm.
Classe 3 – Acima de 110mm.

1
2
3

S
6
4
0
10

N
5
11
7
25

C
3
2
1
6

14
17
8
39

Ainda devido ao reduzido n.º N = 39, temos X² = 6,5,
v = 4, n’ = 5 e P = 0,17, faixa de independência.
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JANEIRO
b) Pressão abaixo de 1006,5 mb, (qualquer temperatura) ou
temperatura abaixo de 26°,7 (qualquer pressão).
Classe 1 – De 0 a 10 dias de chuva, e com menos de
100mm.
Classe 2 – De 11 a 18 dias de chuva, e abaixo de 100mm.
Classe 3 – Acima de 100mm; ou além dos 18 dias de chuva.
O escasso número das observações N = 18 explica a alta
probabilidade encontrada.

1
2
3

S
0
1
0
1

N
2
4
4
10

C
2
1
4
7

4
6
8
18

Resulta X² = 3,7, v = 4, n’ = 5, N = 18, e P = 0,45, típica
de independência. Em resumo, só o resultado global de janeiro
pareceu ter alguma utilidade.

FEVEREIRO
Neste caso o gráfico completo assim se divide:
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Classe 1 – De 0 a 15 dias de chuva e menos de 260mm.
Classe 2 – De 16 a 25 dias de chuva e abaixo de 150mm.
Classe 3 – Acima de 15 dias, e com mais de 150mm.
O quadro a seguir indica X² = 17,9, com v = 4, n’ = 5, N =
59 e P = 0,001 resultado de alta significação.
Temos assim :
F² = 18 0,30 e
59

1
2
3

S
8
3
0
11

c=

0,3
1,3

N
21
4
10
35

= 0,48, boa correlação.

C
3
0
10
13

32
7
20
59

FEVEREIRO
a) (Temperatura acima de 26°,3, com pressão superior a
1007,5 mb. Ou então Temperatura acima de 27°,3 em geral, com
qualquer pressão).
Classe 1 – De 0 a 15 dias de chuva, e abaixo de 300 mm.
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Classe 2 – De 16 a 25 dias de chuva, e com menos de
150mm.
Classe 3 – Além de 15 dias, e acima de 150mm.

1
2
3

S
8
3
0
11

N
17
4
5
26

C
1
0
6
7

26
7
11
44

Malgrado termos N = 44, segue-se X² = 18,7, v = 4, n’ = 5,
e P = 0,001, resultado bem significativo portanto.
Temos ainda F² = 18,7 0,42
44

e

c=

0,42 = 0,54.
1,42

FEVEREIRO
b) (Temperatura abaixo de 26°,2 em geral; ou aquém de
27°,2, mas com pressão inferior a 1007,4 mb).
Apenas duas divisões foram escolhidas:
Classe 1 – Abaixo de 300mm, e classe 2, - Acima de
300mm. O n.º das observações atingiu apenas N = 18.
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1
2

S
0
0
0

N
6
4
10

C
4
4
8

10
8
18

Para X² = 0,1 com v = 2, n’ = 3, segue-se P = 0,95, ou seja
completa independência. Mas nada poderemos afirmar face ao
pequeno número N = 18.

MARÇO (gráfico global)
Classe 1 – Abaixo de 200 mm.
Classe 2 – De 200 a 350 mm.
Classe 3 – Acima de 350 mm.

1
2
3

S
8
1
0
9

N
7
18
8
33

C
0
1
12
13

15
20
20
55

Para X² = 40,2 com v = 4, n’ = 5, N = 55, segue-se
P = 0.0000, sendo assim nula a probabilidade de independência.
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O gráfico tem alta significação, com :
F² =

40,2 = 0,73 e
55

c=

0,73 = 0,65
1,73

MARÇO
a) (Temperatura acima de 26°,5 e pressão superior a
1007,0mb).
Classe 1 – Até 220mm.
Classe 2 – De 220 a 600mm.

1
2

S
7
0
7

N
3
9
12

C
0
0
0

10
9
19

Com X² = 9,8, v = 2, n’ = 3, temos P = 0,006; ou seja, que
devemos rejeitar a hipótese de independência. O gráfico de alta
significação resulta em:
F² . 9,8 =
19

0,52 e c

0,52
1,52
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MARÇO
b) (Pressão abaixo de 1007,0mb, com qualquer temperatura. Ou pressão acima de 1007,0mb, mas com temperatura inferior a 26°,4).
Classe 1 – Abaixo de 350mb, em geral, ou abaixo de
400mm, mas com menos de 25 dias.
Classe 2 – Abaixo de 350mm e de 25 dias, ou superando
400mm e 20 dias.

1
2

S
0
0
0

N
17
3
20

C
1
12
13

18
15
33

Para X² = 18,6, com v = 2, n’ = 3, segue-se P = 0,001 de
alto significado, portanto, para uma previsão. E também

F² = 18,6 = 0,57 e c =
33

0,57 = 0,60
1,57

de boa correlação. Note-se, contudo, que só tivemos N = 33.
Passaremos a examinar agora os gráficos de coordenadas pressão e temperatura, e que não levam em conta a precipitação ou o
n.º dos dias de chuva.
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OUTUBRO
Classe 1 – Pressão acima de 1009,0mb, ou entre 1006,7 e
1008,3 mb.
Classe 2 – Pressão abaixo de 1006,7mb ou de 1008,3 a
1009,0mb.

1
2
3

S
10
0
10

N
13
10
23

C
6
3
9

29
13
42

Neste caso X² = 6,2, v = 2, n’ = 3, N = 42, e P = 0,04, com
dependência aceitável ou pelo menos dúvida.
De qualquer modo:
F² = 6,2 = 0,15, e c =
42

0,15 = 0,36
1,15

NOVEMBRO
Classe 1 – Pressão entre 1006,8mb, e 1008,8mb, mas com
temperatura acima de 26°,6.
Classe 2 – Pressão superior a 1008,8mb, ou abaixo de
1006,8mb (com qualquer temperatura) ou então temperatura
inferior a 26,°6, sob qualquer pressão.
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1
2

S
10
0
10

N
16
8
24

C
6
4
10

32
12
44

Temos X² = 4,9 que com v = 2, e n’ = 3, mas lembrando
N = 44, resulta em P = 0,08, já na faixa de independência. Novembro, sob o ângulo da pressão e temperatura, será, portanto,
menos útil que outubro.
JANEIRO
Classe 1 – Pressão acima de 1006,5mb, com temperatura
superior a 26°,9.
Classe 2 – Pressão abaixo de 1006,5mb, ou temperatura
aquém de 26°,9.
S
N
C
1
9
20
5
34
2
0
12
7
19
9
32
12
53
Com X² = 7,6, v = 2, n’ = 3, e N = 53, resulta P = 0,025 na
fase de dúvida, portanto. Concluímos:
F² = 7,6 = 0,14 e
53

c =
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FEVEREIRO
Classe 1 – Pressão acima de 1005,8mb, mas com temperatura superior a 27,2, ou pressão acima de 1007,3mb, com temperatura superando 26°,2.
Classe 2 – Faixa restante no gráfico: temperatura menor
que 26°,2, com pressões acima de 1007,3mb, ou ainda pressão
entre 1005,8mb e 1007,3mb, com temperatura abaixo de 27°,2.
Finalmente, pressão menor que 1005,8mb, em geral.

1
2

S
10
0
10

N
23
12
35

C
4
8
12

37
20
57

O cálculo indica X² = 10,4, com v = 2 e n’ = 3, do que resulta P = 0,005 de associação indiscutível. Temos, aliás:
F² = 10,4 = 0,18 e c =
57

0,18 = 0,39.1
1,18

MARÇO
Classe 1 – Temperatura superando 26°,3, com pressões acima de 1007,0mb.
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Classe 2 – Temperatura inferior a 26°,3, ou pressão abaixo
de 1007,0mb.

1
2

S
7
0
7

N
12
14
26

C
0
9
9

19
23
42

Para X² = 16,2, v = 2 e n’ = 3, temos forte associação, pois
P = 0,0003.
E de F² = 16,2 = 0,38 resulta c =
42

0,38 = 0,52
1,38

A dependência é, como vemos, indiscutível. Concluído o
estudo da série recente (1910 – 1970) passaremos agora ao reexame da mais antiga (1849 – 1919); nesta, como sabemos, para
contagem dos dias de chuva não foram incluídos os dias com
apenas 0,1mm. Isto constitui, aliás, uma vantagem, pois resulta
em dois índices de prognóstico para cada mês. Claro está que,
no século passado, não se colheram informes de temperatura e
pressão.
JULHO
Classe 1 – De 0 a 4 dias de chuva e 0 a 40mm (lembramos
que não são contados os dias com apenas 0,1mm).
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Classe 2 – De 5 a 11 dias de chuva sob 0 a 40mm. Ou então 1 a 11 dias com 40 a 160mm.
Classe 3 – Acima de 11 dias com mais de 100mm.

1
2
3

S
1
12
0
13

N
14
17
3
34

C
4
4
3
11

19
33
6
58

Da tabela resulta X² = 12,2, com v = 4, n’ = 5, p = 0,014,
já praticamente no limite de associação. Temos ainda:
F² = 12,2 = 0,21
58

e

c

=

0,21 =
1,21

0,42.

AGOSTO
Classe 1 – Triângulo de vértice: 0 dias – 0mm,
2 dias – 0mm e 0 dias – 40mm.
Classe 2 – Trapézio de vértices 2d – 0mm e 0d – 40mm,
na base inferior. Na superior, vértices 8d – 0mm e 0d – 130mm.
Classe 3 – Área restante no gráfico, acima da classe 2.
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1
2
3

S
2
9
2
13

N
10
17
7
34

C
4
7
2
13

16
33
11
60

Com X² = 1,7, v = 4, n’ = 5, N = 60, temos P = 0,80, um
caso nítido de independência, e sem valor do prognóstico.

SETEMBRO
Classe 1 – Triângulo inferior, de vértices 0 dias – 0mm, 5
dias – 0mm, e 0 dias – 30mm.
Classe 2 – Trapézio central de vértices 5 d – 0mm, 12 d –
0mm, 0 d – 30mm, e 0 d – 60mm.
Classe 3 – Faixa superior, acima da classe 2.

1
2
3

S
5
7
1
13

N
18
8
6
32

C
5
3
5
13

28
18
12
58

Como X² = 26°,2 e v = 6, segue-se n’ = 7, e P = 0,0002 ou
seja forte associação. Temos ainda F² = 0,45 e c = 0,56.
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NOVEMBRO
Classe 1 – De 0 a 5 dias de chuva.
Classe 2 – 6 ou mais dias de chuva.

1
2

S
12
0
12

N
29
3
32

C
9
4
13

50
7
57

De X² = 6,3, com v = 2 e n’ = 3, resulta P = 0,045, ainda
na faixa de dúvida. Por fim F² = 0,11 e c = 0,32.

DEZEMBRO
Classe 1 – De 0 a 2 dias de chuva, mas abaixo de 50mm.
Classe 2 – Com 3 a 7 dias, e abaixo de 50mm.
Classe 3 – 8 dias ou mais, porém abaixo de 50mm. Ou acima de 50mm em geral.

1
2
3

S
5
7
0
12

N
8
15
10
33
241

C
5
0
8
13

18
22
18
58
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Temos X² = 15,5, v = 4, n’ = 5 e P = 0,004, na faixa de forte associação. Resulta F² = 0,27, e c = 0,46.

JANEIRO
Classe 1 – Com 0 a 10 dias de chuva, e menos de 80mm.
Classe 2 – Sob 11 ou mais dias e com menos de 100mm,
ou de 5 a 10 dias, sob mais de 80mm..
Classe 3 – Acima de 10 dias e superando 100 mm. Ou além de 250 mm, em geral.

1
2
3

S
9
3
0
12

N
22
6
5
33

C
3
7
3
13

34
16
8
58

Dos cálculos resulta X² = 10,5, v = 4, n’ = 5 e P = 0,033,
na faixa de dúvida. Também F² = 0,18 e c = 0,39.

FEVEREIRO
Classe 1 – De 0 a 14 dias, com 0 a 140mm.
Classe 2 – De 140 a 250mm.
Classe 3 – De 250 a 700mm.
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1
2
3

S
11
1
0
12

N
17
12
4
33

C
2
2
10
14

30
15
14
59

Como X² = 37,6, e v = 4, n’ = 5, resulta P = 0,00000, caso
de associação indiscutível. Por outro lado F² = 0,64 e c = 0,62.

MARÇO
Classe 1 – De 0 a 240mm.
Classe 2 – De 240 a 700mm.

1
2

S
12
0
12

N
13
20
33

C
2
12
14

27
32
59

Neste caso, X² = 20,3, v = 2, n’ = 3 e P = 0,000035, portanto, associação perfeita. Concluímos F² = 0,35, c = 0,51.
Vamos agora resumir os resultados transcritos anteriormente.
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Série
Recente

Série
Antiga

Jul. Ago. Set. Out.
0,005 0,03 0,13 0,18
Nov. Dez. Jan. Fev. Mar.
0,10
0,04 0,56 0,08 0,00 10,0000

0,014 0,80 0,16 0,002 0,045
0,004 0,033 0,0000 0,000035

Seguem-se os valores das subdivisões em função da Pressão e temperatura (série recente).
Outubro
0,04

Novembro
0,08

Janeiro
0,17
0,45
0,025

Fevereiro
0,001
0,95
0,005

Dezembro
0,10
0,56
Março
0,006
0,001
0,0003

São bastante significativos, indicando forte associação e
alto valor de prognóstico, os dados de julho (série antiga e recente), outubro (série antiga), dezembro (antiga), fevereiro e
março (ambos na série antiga e recente).
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Também significativos nas subdivisões relativas à pressão
e temperatura os valores da série recente de fevereiro e março.
Há assim um total de 7 quadros altamente significativos para
dias de chuva e precipitação, conforme as séries antiga e recente. E mais 5 outros referentes aos elementos de fevereiro e março, para pressão e temperatura. Ao todo, 12 indicações bem valiosas para um prognóstico de seca. Elas correspondem, na série
mais recente, aos gráficos de n.° 1 (julho, à esquerda),
3 (novembro), 4 (outubro, à direita), 8 (janeiro, à esquerda e fevereiro, à direita), 9 (fevereiro), 10 (fevereiro), 11 (fevereiro), 12
(março), 13, 14, 15 (todos de março).
Os desenhos da série antiga não foram publicados por
constituírem um sistema terminado, mas possuem valor acentuado para a previsão, os de julho, outubro, dezembro, janeiro,
fevereiro e março. Com tais índices estatísticos, mesmo os técnicos mais decrescentes deverão reconhecer que há uma possibilidade nítida de previsão das secas; e evitar desse modo o fator
surpresa, que tanto desorienta os responsáveis pela região. Claro
está que novos recursos, como computadores ou a formação de
um grupo de estudos, permitiriam maior exatidão nos prognósticos. Mas apesar das constantes promessas, não existem quaisquer esperança neste sentido, devendo permanecer o problema
nos estreitos limites do meu conhecimento.
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Tabelas de Contingência
Pelos motivos expostos no capitulo anterior àquele do teste
de Pearson, não consideramos exato o método de Hoffman para
avaliação das probabilidades. Mas como estas poderão ser melhor calculadas dentro das classes estabelecidas para o cálculo
de X², vamos expor ligeiramente a técnica daquele autor.
Já vimos que no caso da igualdade entre freqüências reais
e teóricas, os atributos serão independentes. Se os primeiros
forem superiores às últimas, haverá associação positiva, se inferiores, negativas. Ora, calculando para cada “célula” o coeficiente de contingência = _freqüência real_ = Fr vemos que
freqüência teórica Ft
este sempre supera 0,0, pois a freqüência real será no mínimo =
zero. Havewndo associação negativa, aquele coeficiente será
menor que 1,00; sob associação positiva, maior que 1,00, e igual
a 1,00 para independência. Grigorten, Wabl, e outros consideram que num total de N observações, o atributo a ser previsto
(preditando Yk) ocorreu com frequência real (Yk), de probabilidade total (climatológica) = Yk/N. Mas dentro do preditor X, e
na classe X 1, de freqüência global (X1), Yk apresentou uma
freqüência real (X1 Yk), de probabilidade naquela classe = (Xl
Yk)/ (X1).
A razão das duas probabilidades será a “razão de contingência” pois:
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(X1 Yk) ÷ (Yk) = (X1 Yk) X N = (X1 Yk) (X1) (Yk) Fr
(X)1
N
(X1) (Yk)
N
Ft
freqüência real___
freqüência teórica
Isto porque, como já vimos, a freqüência teórica de cada
célula era o quociente
(X1) (Yk) = freqüência da linha X
N
freqüência da coluna, dividido pelo n.º das observações N. Suponhamos então três preditores x, z, u, cada um dividido em três
classes e o preditando em outras três. Tais números são arbitrários, aliás, podendo certo preditor ter uma ou mais classes etc.
Assimilando (Wah1) as razões de contingência da probabilidade, vamos supor que no ano em curso os meses de julho, outubro e dezembro, representados como preditores X, Z U, decorreram nas classes Xq, Zr, Us. Neste caso, as razões de contingência da classe Yk (seca) por exemplo correspondentes, seriam
conforme as tabelas
_(Xq Yk) x N , (Zr Yk) x U’
(Xq) (Yk)
(Zr) (Yk)
_(Us Yk) X N’’
(Us) (Yk)
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e como correspondem a probabilidades de ocorrência de Yk
(seca) no ano seguinte será o produto daquelas probabilidades,
portanto
P (Yk/Xq Zr Us) = (Xq Yk) x N x (Zr Yk) x N’ (Us) (Yk)___
(Xq) (Yk)
(Zr) (Yk)
(Us Yk) x N’’
Será esta a probabilidade da ocorrência de Yk (seca); mas
poderão ocorrer também as condições normal (ym) ou chuvoso
(yn), cada uma com probabilidades analogamente calculadas.
Bastará, com efeito, substituir Yk por ym (ou yn), na fórmula
acima, mantendo contudo Xq, Zr, Us, que foram as classes realmente verificadas. E que prognóstico deveremos fazer?
Naturalmente o mais provável, no caso por ex. de seca, se
supusermos P (Yk/Xq Zr Us) > P ( Ym/Xq Zr Us) > P (Yn/Xq
Zr Us). Trata-se, como reconhece Wahl, de um método aproximado, pois na verdade deveríamos formar as tabelas de terceira
ordem, em que a freqüência Yk fosse a observada sob a ocorrência simultânea de Xq, Zr, Us. Aliás, como tentaremos demonstrar teoricamente, o produto das contingências não só difere daquele valor da freqüência como padece de um vicio de origem. Mas vamos prosseguir no raciocínio, expondo então o conceito de Hoffman. Este adiciona os vários produtos de contingência, considerando tal soma como 100%. Isto porque ela abrange todas as classes (Kmm, n) do preditando, tal como elas
poderão ocorrer após se terem verificado as classes q, r, s nos
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vários preditores. Calcula a seguir a porcentagem daquela soma
que corresponde a cada produto.
Suporemos por exemplo que um prognóstico de chuva
classificado em quintilhos (Y1 a Y5) fosse feito com base nas
ocorrências, durante o mês anterior, dos quintilhos D3, T5, P4
dos dias de chuva, temperatura média e pressão. É que, assim,
teríamos as razões de contingência expostas na tabela.

D3
T5
P4
Produto

Y1
1,0
1,0
2,5
2,5

Y2
1,0
0,5
0,0
0,0

Y3
0,5
0,5
0,0
0,0

Y4
2,0
2,0
2,0
8,0

Y5
1,0
0,5
0,5
0,25

Ora, a soma dos produtos (probabilidades) correspondentes a Y1 até Y5 resulta em 2,5 + 0,0 + 8,0 + 0,25 = 10,7; portanto, nas probabilidades 2,5 X 100 = 23%
10,7
(1.º quintilho), 0% e 0% para 2.° e 3.°, 8,0 X 100 = 75%
10,7
para o 4.° quintilho e

0,2 x 100 = 2% para o
10,7

10,7
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5.º quintilho. A previsão seria assim de “ocorrência do 4.° quintilho”, com uma probabilidade de 75%. Mas, como dissemos,
parece bem mais exata a nossa técnica da “urna mínima” já exposta, o que não impede prosseguirmos na exposição do critério
de Hoffman, e no cálculo das contingências, que iremos limitar
aos gráficos de valor significativo (P < 0,05 para o X² encontrado).
Série Recente
Calculando os quocientes Fr/Ft de cada célula, nas tabelas
significativas, encontramos os valores que se seguem:

JULHO (geral)

1
2
3

S
0,00
2,17
0,00

N
1,32
0,68
1,23

C
1,00
0,91
1,25

Tínhamos, com base em X², obtido P = 0,005, altamente
significativo, portanto. Na classe 1, as Fr eram 0 – 14 – 4, e as Ft
correspondentes 3,3 – 10,6 – 4,0 resultantes dos quocientes
10 X 18 etc., como foi visto. Desse modo as “razões de
54
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contingência” serão nas células 1S, 1N, 1C iguais a 0/33 = 0,00;
14/10,6 = 1,32; 4/4,0 = 1,00 transcritas, juntamente com as de
classes 2 e 3. A célula mais significativa será 2 – S, com índice
2,17, ou seja, que a probabilidade da seca é ai duas vezes maior
que a climatológica.

AGOSTO (geral)

1
2
3

S
1,61
0,00
0,00

N
0,94
0,95
1,50

C
0,68
2,00
0,67

Neste mês, como sabemos P = 0,026 em função de X², e já
na fase da dúvida. É por não terem valor de prognóstico, deixamos de calcular os coeficientes de setembro e outubro, passando
aos de novembro, com P = 0,04 (dúvida).

NOVEMBRO (geral)

1
2
3

S
0,79
0,21
0,00

N
1,19
0,71
1,12
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C
0,65
0,98
1,56
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FEVEREIRO (geral)

1
2
3

S
1,35
2,31
0,00

N
1,11
0,98
0,85

C
0,43
0,00
2,28

Nos meses de dezembro e janeiro, e com base nos elementos até agora analisados, o valor de X² não indicou
P< 0,05
como seria necessário. Assim passamos ao gráfico geral de fevereiro com P = 0,001, e que resultou na tabela acima de contingência. Até agora analisamos somente classes formadas dentro
das condições observadas de “n.° dos dias de chuva e precipitação”. Vamos, a seguir, levar em conta outros elementos.
a) Fevereiro (Temperatura acima de 26,3, com pressão
maior que 1007,5mb; ou temperatura superando 27,3 em geral).
O cálculo de X² indicou P = 0,001, e como N = 44, a tabela será
aproveitada. As outras condições em fevereiro deram P = 0,95, e
assim não se prestaram ao cálculo.

FEVEREIRO

1
2
3

S
1,23
1,72
0,00

N
1,11
0,98
0,77
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C
0,24
0,00
3,53
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MARÇO (geral)
Como X² indicou P = 0,0000, segue a tabela.

1
2
3

S
3,33
0,31
0,00

N
0,78
1,50
0,67

C
0,00
0,21
2,56

Vejamos agora as subdivisões do mesmo mês.
MARÇO
(Temperatura acima de 26°,5, e pressão superior a
1007,0mb). Malgrado o pequeno n.º das observações N = 19, o
alto significado de P = 0,006 recomenda o cálculo da contingência.

1
2

S
1,89
0,00

N
0,48
1,58

C
0,00
0,00

MARÇO
(Pressão inferior a 1007,0mb, com qualquer temperatura,
ou acima de 1007,0, mas com temperatura abaixo de 26°,4).
Como X² indica P = 0,001, deduzimos a tabela abaixo:
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1
2

S
0,00
0,00

N
1,56
0,33

C
0,14
2,03

Vejamos agora a influência dos elementos pressão e temperatura. As classes, tal como nos casos anteriores, serão as já
descritas na avaliação de X².
Outubro (classes de pressão e temperatura).

1
2

S
0,00
0,00

N
0,82
1,41

C
0,97
1,11

Como já vimos, X² indicou P = 0,04, típica de dúvida, enquanto novembro forneceu pior resultado.
Janeiro (classes de pressão e temperatura).

1
2

S
1,55
0,00

N
0,98
1,05

Neste caso X² indica P = 0,025.
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FEVEREIRO (classes de Pressão e Temperatura).

1
2

S
1,54
0,00

N
1,01
0,98

C
0,52
1,90

Como P = 0,005, calculamos a tabela de contingência.
Março (classes de pressão e temperatura).

1
2

S
2,26
0,00

N
1,02
0,98

C
0,00
1,85

O cálculo de X² indicou P = 0,0003, como sabemos.
Série Antiga.
Nesta, somente os valores dos dias de chuva e precipitação
foram levados em conta.
JULHO

1
2
3

S
0,24
1,65
0,00

N
1,26
0,88
0,86
255

C
1,11
0,64
2,72
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X² indica P = 0,014 o que permite calcular os coeficientes
acima. Como agosto e setembro não interessam, vejamos o mês
seguinte.

OUTUBRO

1
2
3
4

S
1,93
0,00
3,00
0,00

N
0,83
1,42
0,17
1,00

C
0,61
0,86
1,36
1,88

Este já permite bons resultados, pois P = 0,0002.

NOVEMBRO

1
2

S
1,14
0,00

N
1,04
0,77

C
0,79
2,67

Neste caso como P = 0,045 o mês foi aproveitado.
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DEZEMBRO

1
2
3

S
1,35
1,52
0,00

N
0,78
1,20
0,98

C
1,25
0,00
2,00

Como X² acarretou P = 0,004, calculamos os coeficientes
supra.
JANEIRO

1
2
3

S
1,28
0,91
0,00

N
1,14
0,66
1,11

C
0,39
1,95
1,67

Neste caso P = 0,033, o que ainda permitiu aproveitar a tabela correspondente.
FEVEREIRO

1
2
3

S
1,81
0,33
0,00

N
1,02
1,45
4,45
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C
0,28
0,57
3,03
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O mês resultou em P = 0,00000, de ótimo significado previsor, portanto.

MARÇO

1
2

S
2,18
0,00

N
0,86
1,12

C
0,31
1,58

Como P = 0,000035 o quadro acima foi calculado.
Método de prognóstico
Como exemplo, vamos supor que baseados na série antiga,
os diversos meses de julho a dezembro, no ano de 1972 registraram as classes que seguem: 1 em julho, 3 em outubro, e 1 em
novembro e 2 em dezembro. Vamos transcrever os coeficientes
correspondentes:

1 – Julho
3 – Outubro
1 – Novembro
2 - Dezembro

S
0,24
3,00
1,14
1,52
1,24

N
1,26
0,17
1,04
1,20
0,27
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C
1,11
1,36
0,79
0,00
0,00
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Vejamos em detalhe o processo de Hoffman: os produtos
correspondentes dos coeficientes figuram na última linha. A
probabilidade de seca será obtida por comparação, à global de
100% corresponde à soma 1,24 + 0,27 + 0,00 = 1,51. Teríamos
para seca
1,24 = 0,82 e para chuva normal
1,51
0,27 = 0,18, não sendo de esperar
1,51
um ano chuvoso, de probabilidade 0,00. Tais resultados são provisórios, pois, supondo que a seguir janeiro transcorra na classe
2, e fevereiro na de n.º 1, teremos novos produtos.
Prod. Anterior
2 –Janeiro
1 – Fevereiro

1,24
0,91
1,81
2,04

0,27
0,66
1,02
0,18

0,00
1,95
0,28
0,00

Já agora, com soma = 2,22, a probabilidade de seca atinge
2,04/2,22 = 0,92 e a de chuvas normais 0,18/2,22 = 0,08. Por
fim se em março ocorrer a classe 1, teremos novos produtos 2,04
X 2,18 = 4,45 e 0,86 X 0,18 = 0,15 correspondendo a 4,45/4,60
= 0,97 para seca e 0,03 para normalidade, com 0,00 para chuvoso. É lógico que se ocorresse a classe 2 em março, os produtos
seriam de 2,04 X 0,00 = 0,00; 0,18 X 1,12 = 0,20 e 0,00 X 1,58
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= 0,00. Resumindo, 0,00 para seca, 0,00 para chuvoso, e 0,20 +
0,20 = 1,00 para chuvas normais.
Claro está que adotado o critério de Hoffman, haveria uma
previsão de 97% de seca (na primeira hipótese) ou de normalidade (na segunda). Teríamos, aliás, que fazer outro prognóstico,
com base nas tabelas de série recente, e que poderia dar resultado diverso.
Mas como dissemos, o critério acima parece errôneo, e devemos substitui-lo pelo mais simples, da “urna mínima”, baseado nas freqüências reais.
De qualquer modo, se coeficientes de contingência = 1,00
indica independência, com probabilidade da célula = climatológica, os de valor 2,00 traduzem forte associação (probabilidade
= duas vezes a climatológica) e os de valor 0,50, forte dissociação = metade da climatológica).
São assim bem significativos, na série recente, em julho
(as células 2 – S), bem como 1 – S e 3 – S (dissociação). Em
agosto 2 – C, 2 S, 3 S. Em novembro 3 S, fevereiro 2 S e 3 C,
bem como 3 S e 2 C. Em março 1 S e 3 C. Na série antiga: julho
3 C, novembro 2 C, dezembro 3 C, fevereiro 3 N e 3 C, março 1
C, para não citarmos as de valor 0,00 (dissociação).
No caso do Nordeste, as considerações que se seguem terão menor interesse, porque não precisamos “fundir” as classes
do preditando; com efeito o prognóstico básico é se vai haver
seca ou inundações. Mas no caso geral (de previsão por ex. do
total de chuva em quintilhos) haverá conveniência em distinguir
talvez só os conjuntos. Supondo, por exemplo, que existam 5
260

www.colecaomossoroense.org.br
classes (quintilhos), a distinção importante é que entre o 1.º (seca) e o último (inundações). Já os 3 quintilhos centrais, em torno
da normal, pelo fato de não acarretarem prejuízos econômicos,
terão menor significado. Se Hoffman indicasse 46% 20% 20%
28% 6% para os diversos quintilhos, seria possível tomar uma
primeira decisão com 46% de probabilidade d seca e 54% de
outras classes. Numa segunda decisão escolheríamos no segundo grupo o 4.° quintilho, com 28%. Na verdade, o exemplo acima não foi conveniente, mas supondo 4 classes, haveria 2ª = 4
com n = 2 ou 2 decisões: a primeira nas 2 classes à esquerda (ou
à direita, ou as 2 centrais). Na segunda decisão fixaríamos entre
os dois grupos inicialmente escolhidos, a classe definitiva. Em 8
classes haveria 3 decisões pois 2³ = 8, com n = 3, etc. Hoffman
ainda aconselha que se procure, na série histórica, qual o ano em
que ocorreu, como no atual, a mesma sucessão X3 Z4 S1 U2 por
ex. E que se de como prognóstico o valor que se verificou naquele caso.
Nos prognósticos para o Nordeste devemos ter em conta,
porém, o reduzido total de observações (120 anos incluindo as
duas séries, 60 na mais recente). Disto resulta que as freqüências
nos diversos quadros possuem erros típicos, de valor e = Npq,
sendo N o n.º total das observações e pq as taxas de N que correspondem à célula examinada.
Por exemplo, no gráfico de julho (série recente) com N =
54 e na fileira 2 temos uma freqüência absoluta = 10 (para seca).
Assim, a probabilidade

261

www.colecaomossoroense.org.br
P = 10 = 0,18 e q = 1 – p = 0,82
54
O erro standard é portanto . . . . . . . et = √54 X 0,18 X 0,82
= √7,97 = 2,8. Daí se conclui que, com 95% de confiança, o
valor da freqüência absoluta verdadeira, que na amostra colhida
foi = 10, estará compreendido entre f + 1,96 et, ou no caso 10 +
1,96 X 2,8 = 10 + 5,5 = 4,5 a 15,5. Assim, se na amostra que
obtivemos (1910 – 1970) o valor registrado foi 10, na verdade o
valor exato, obtido através 1000 anos ou mais de observações,
poderá ser qualquer dos números de 5 até 15.
A probabilidade de ocorrer o conjunto 2 – S (classe 2 em
julho, seguida da seca) varia, assim, com 95% de confiança,
entre 4,5 e 15,5 , isso é, entre
54
54
8% e 29%. Tais valores melhor seriam calculados pelo gráfico
de Gringorten que não supõe uma “distribuição normal” das
freqüências. Mas pensamos haver deixado bem clara a precariedade dos resultados que o fraco número das observações acarreta em Meteorologia.
Isto posto, passaremos a discutir, para rejeita-lo totalmente
como errôneo, o critério de Hoffman.

Exame das probabilidades
No cálculo do “coeficiente de contingência” temos na linha Xm (preditor) e coluna Yk (preditando) a freqüência real Fr
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= Xm Yk) da célula correspondente. E também uma freqüência
teórica (na hipótese de independência)
Ft = (Xm)
(Yk) , onde (Xm) e (Yk) são as freqüências totais
N
linha Xm e da coluna Yk, com N = n.º total de observações.
___________________________________
________ ________Yk________________
___________________________________
Xm
(Xm Yk)
(Xm)
___________________________________
(Yk)
N
Ora, por definição o “Índice de contingência”.
I = Fr = (Xm) (Yk) = Fr ÷ N = (Fr) . _N_
Ft
Fr_
(Xm) (Fr) (Xm) (Yk)
N
Mas (Fr) é a probabilidade da ocorrência de Yk quando
(Xm)
já ocorreu Xm.
Por outro lado, (Yk) é a probabilidade de ocorrência da
N
“classe” Yk na série completa das observações (probabilidades
climatológicas). Desse modo, o índice de contingência não é
igual à probabilidade de fenômeno, após a ocorrência de certa
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classe do preditor; mas sim igual àquela probabilidade dividida
pela “probabilidade climatológica” do fenômeno. Nestas condições, mesmo admitindo (o que veremos não ser exato) que o
produto das probabilidades representasse algo aproveitável, o
método de Hoffman se afasta, em nosso caso (freqüências globais desiguais), daquela condição. Pois somente para as divisões
em quantilhos (tercilhos, quintilhos, etc.) em que os valores Ft
são todos iguais Ft = __ N_ = _ _N__ é que o
sXt
n.º células
produto das contingências guardará proporção com o produto
das probabilidades.
Com efeito, neste caso, o produto de dois índices de contingência, quaisquer I e I’ provenientes de duas tabelas diversas
(X, Z), para a mesma coluna Yk assim se expressa:

I X I’ =

Fr . N
.
(Xm) (Yk)

Fr’ .
(Zr)

N_
(Yk)

²
= _ Fr . _ F’r . N = P(Yk/Xm).
(Xm) (Zr)
(Yk)
²
P (Yk/Zr).

_ N__
(Yk)
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E como em toda as tabelas, o total (Yk) é idêntico, bem
como N, quando somarmos os produtos correspondentes a outras colunas Ye, Yj, de totais também (Yo) = (Yj) = (Yk), a proporcionalidade se manterá, com o fator comum N²_
(Yk)²
colocado em evidência. Portanto, apenas neste caso será possível trabalhar com os “índices de contingência” como proporcionais às probabilidades reais e assim calcular a probabilidade
final de cada classe do preditando.
Mas no caso do Nordeste, como as classes S, N, C, tiveram
totais diversos, os índices de contingência correspondem às probabilidades, mas multiplicadas por fatores diferentes, como
N’_.
(Yk)’
Mesmo supondo fixado N e (Yk), para S, por exemplo, já
as demais classes N, C terão freqüências (Ye), (Yj) diversas. E
não poderão ser postos em evidência na soma fatores todos diferentes como _N N’_ etc. O cálculo
(Yj) (Yj)
de Hoffaman em tais condições nada representa, portanto, e seria errôneo utilizá-lo nos quadros estatísticos do Nordeste, acima
transcritos. Vejamos, como exemplo de erro, o que sucederia
pela ocorrência sucessiva da linha 2 (quadro de julho) e da linha
1 (quadro de novembro). Apresentamos a seguir os quadros das
Freqüências reais, Freqüências teóricas, Probabilidades reais, e
Índices de contingência, nos dois meses em questão.
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Julho – Fr
1
2
3

S
0
10
0
10

N
14
10
8
32

C
4
5
3
12

18
25
11
54

S
3
7
0
10

N
15
8
10
33

C
3
4
5
12

21
19
15
55

Novembro – Fr
1
2
3

Julho – Ft
1
2
3

S
3,3
4,7
2,0
10

N
10,7
14,8
6,5
32

C
4,0
5,5
2,5
12

18
25
11
54

S
3,8
3,4
2,7
10

N
12,6
11,3
8,9
33

C
4,6
4,1
3,2
12

21
19
15
55

Novembro – Ft
1
2
3
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Julho – Fr
S
0,00
0,40
0,00

1
2
3

N
0,78
0,40
0,73

C
0,22
0,20
0,27

1,00
1,00
1,00

N
0,72
0,42
0,67

C
0,14
0,21
0,33

1,00
1,00
1,00

Novembro – Fr
S
0,14
0,37
0,00

1
2
3
Julho – Ic
1
2
3

S
0,00
2,17
0,00

N
1,32
0,68
1,23

C
1,00
0,91
1,25

S
0,79
0,21
0,00

N
1,19
0,71
1,12

C
0,65
0,98
1,56

Novembro – Ic
1
2
3
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Supondo então a ocorrência da linha 2 em julho seguida de
linha 1 em novembro, teríamos como produto das probabilidades – Pr:
S
0,40
X 0,14
0,056

N
0,40
X 0,72
0,288

C
0,20
X 0,14
0,028

os valores da última linha, que somados resultam em 0,372 ou
seja, reduzindo ao total 1,00, probabilidades finais de 0,056 =
0,372
0,151 para seca, 0,288 = 0,774 para normal, e
0,372
0,028 = 0,075 para chuvoso.
0,372
Em resumo: S - 15%, N – 77%, C – 8%. Mas fazendo agora o
produto das contingências o resultado será muito diverso: a soma das parcelas na última linha registra 3,115,
S
2,17
X 0,79
1,715

N
0,68
X 1,19
0,810
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0,91
X 0,65
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e supondo aplicável o critério de Hoffman resultaria em probabilidades 1,715 = 55% para seca, 26% normal
3,115
e 19% chuvoso, valores completamente disparatados em relação
aos obtidos pelo cálculo direto das probabilidades.
Com efeito, na 1.ª coluna, como o
índice = probabilidade X (Yk) teremos 2,17 = 0,40 X 54 .
N
10
Já no segundo índice de novembro, 0,79 = 0,143 X 54 .
10
Até agora pouco diferem os fatores _N_.
(Yk)
Na segunda coluna, 0,68 = 0,40 X 54 e em novembro
32
1,19 = 0,72 X 55. Na terceira, por fim, 0,91 = 0,20 X 54,
12
12
enquanto em novembro 0,65 = 0,14 X 55 . Dos produtos
12
resultaria 2,17 X 0,79 + 0,68 X 1,19 + 0,91 X 0,65 = 0,40 X
0,14 X 54 X 55 + 0,40 X 0,72 X 54 X 55 + 0,20 X 0,14 X
10 X 10
32 32
54 X 55 . E não será possível colocarmos em evidência os
12 12
fatores diversos que multiplicam as probabilidades. Desse modo
devemos recusar o cálculo pelo produto das contingências, como
adotado por Hoffman. E inclusive rejeitar o simples produto das
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probabilidades, que só se aplicaria no caso da existência dos
produtos mistos SN, ou SC etc. Estes porém não poderão ocorrer, pois o ano que estamos prevendo só poderá ser ou seco, ou
normal, ou chuvoso.
Assim, parecia a principio que o produto das probabilidades dava um resultado exato. Mas veremos que tal não ocorre.
Com efeito, supondo dois quadros de freqüências (como os
de julho e novembro já citados), as probabilidades compostas
assim se exprimem; vamos supor que ocorram a classe 2 em
julho (J2) e a classe 1 em novembro (N1) e cujo produto resultaria a probabilidade final de Seco, Normal ou Chuvoso no ano
seguinte:
[p(Sj2) + p(Nj2) + p(Cj2)] X [p(SN1) + p(NN1) + p(CN1)]
= [0,40 + 0,40 + 0,20] X [0,14 + 0,72 + 0,14] = [0,40 X 0,14 +
0,40 X 0,72 + 0,40 X 0,14 + 0,40 X 0,14 + 0,40 X 0,72
p(SS)
p(SN)
p(SC)
p(NS)
+ 0,40 X 0,14 + 0,20 X 0,14 + 0,20 X 0,72 + 0,20 X 0,14]
p(NN)
p(NC)
p(CS)
p(CN)
p(CC)
O cálculo acima, que seria exato se fôssemos admitir as
probabilidades mistas (SC, CN etc.), deixa de sê-lo, uma vez
que a condição futura a ser prevista só tem uma característica
possível: S, ou N, ou C. Desse modo apenas as probabilidades
compostas SS, NN, CC terão existência real, as demais sendo
todas nulas por definição. Nessas condições aceitaremos inicialmente como exatas as probabilidades que se seguem:
P (Seca) = P (SS) = 0,40 X 0,14 = 0,056.
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P (Normal) = p (NN) = 0,40 X 0,72 = 0,288;
P (Chuvoso) = p (CC) = 0,20 X 0,14 = 0,028.
As demais serão nulas, e assim à primeira vista bastaria,
como a probabilidade relativa dos vários itens não se altera,
multiplicar aqueles valores por uma constante c, de tal modo que
a soma totalize 1. Claro está que c =
1_______ = _
1_________ = 1__ = 2,68,
p(S) + p(N) + p(C) 0,056 + 0,288 + 0,028 0,372
daí resulta:
P (S) = 0,056 X 2,68 = 15%
P (N) = 0,288 X 2,68 = 77%
P (C) = 0,028 X 2,68 = 8%
100%
Contudo, tal raciocínio aparentemente exato é totalmente
errôneo: pois realmente, se a Natureza tiver extraído (na verdade, colocado) na primeira urna (julho) uma condição S, terá que
extrair (colocar) S em todas as urnas seguintes.
Isto supondo que o ano próximo será S. O mesmo ocorreria se a extração inicial (julho) fosse N ou C; claro está que desconhecemos a escolha já feita pela Natureza. Mas de qualquer
modo, temos inicialmente p (Sj) = probabilidade de extrair S nas
condições de julho (classe 2) bem determinada.
Já agora, de vez que extrairmos S em julho a probabilidade
de extrair S na segunda urna (novembro, classe 1) será de um
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“evento certo”, ou seja igual a 1,00. E pela fórmula da probabilidade composta P (Sj, SN) = P (Sj) X p(SN/Sj) = p (Sj) de vez
que P (SN/Sj) = 1,00.
As extrações serão assim experiências aleatórias dependentes (pois não há casos mistos).
Mas é claro que a extração de S em novembro p(SN) implicou na extração de S em Julho, e assim p (Sj/SN) = 1,00 e
analogamente p (SN, Sj) = p (Sn) p (Sj/SN) = p (SN), e como
p (Sj, SN) = p (SN, Sj), segue-se p (SN) = p (Sj).
Nestas condições, como o que foi dito também ocorreria
com as extrações de normal e chuvoso (N ou C), as urnas que
acima fixamos são incompatíveis, pois a probabilidade de extrair
S deverá ser a mesma em todos os quadros. Ou seja, que as diversas urnas deverão ter idêntica composição.
Ora, como estabelecemos em capitulo anterior, só existe
uma composição comum possível para as diversas probabilidades, tanto em S, como em N ou C.
Para o caso do nosso exemplo, deveríamos tomar:

Julho
Nov.

S
0,40
0,14

N
0,40
0,72

C
0,20
0,14

A urna mínima será assim formada:
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S
0,14

N
0,40

C
0,14

0,68

Já agora, para mantermos a soma das probabilidades em
1,00 teremos de multiplicar tais valores (e não os resultados dos
produtos, como suponhamos, a principio) pela constante c =
1______ = 1__ = 1,47,
0,14 + 0,40 + 0,14
0,68
daí resultando as probabilidades exatas para S
N
C
0,20
0,59
0,08
1,00, bem diversas das anteriormente calculadas, (de 0,15 – 0,77
– 0,08).
Caso considerássemos maior número de meses, o processo
seria idêntico, sempre colhendo o valor mínimo das diversas
urnas sucessivamente usadas. Isto porque das 40 bolas S de julho, apenas 14 poderão ser combinadas com as 14 S novembro.
As 40 bolas N de julho podem ser todas combinadas com outras
40 de novembro, sobrando nesta última 32 bolas N inúteis. Por
fim, das 20 bolas C de julho apenas 14 podem ser combinadas
com as de novembro. Dessa forma resultaria, como sabemos,
uma urna comum aos vários meses (julho e novembro em nosso
caso), e de composição já dada: 14S, 40N, 14C. Assim a Natureza terá 14 probabilidades de escolher S, contra 40 de N, e 14
de C, correspondendo, numa redução, a percentagem a 20% de
S, 59% de N, 21% de C.
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O cálculo será progressivo: em julho as possibilidades de
seca eram 40% caindo em novembro não a 14%, mas a 20%
como foi deduzido, etc.
Esta claro que se alguma das urnas apresentar S = 0,00, a
possibilidade de seca ficará eliminada, de vez que a urna mínima
terá zero bolas S.
Pensamos que a interpretação definitiva agora firmada é
mais consentânea com o conceito de probabilidade, pois admite
urnas de idêntica composição e todas compatíveis, porque iguais. Mas não inalteráveis, antes corrigidas mensalmente com
os novos informes, até a sua composição última e definitiva.
Encerramos neste ponto o cálculo das probabilidades da
seca Nordestina.
Antes de passarmos à exemplificação prática do método
proposto, conviria levantar uma objeção: a de que, lidando com
probabilidades, estaremos nos afastando das condições reais
observadas, e como tal expressas nos gráficos. Mas é fácil verificar que a redução a um denominador comum ( no caso = 1,00,
como a probabilidade) será indispensável para a determinação
do “mínimo” verdadeiro.
Vamos supor que existam apenas duas classes no preditando: S, seco, abaixo da mediana, e C, chuvoso, acima deste valor.
Em 60 anos de observação teríamos 30 s e 30 c. Nos gráficos ou
tabelas dos preditores (julho – agosto) vamos supor uma divisão
em três classes, como segue:
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Julho
Classe
1
2
3

Agosto
Classe
1
2
3

S
2
10
18
30

C
8
12
10
30

10
22
28
60

S
15
5
10
30

C
12
3
15
30

27
8
25
60

Imaginando que os preditores se situaram ambos, no corrente ano, dentro da classe 1, como julho tem menor número de
observações (10) que agosto (27), o predomínio de julho para a
escolha do mínimo seria absoluto, e estaríamos errando. Como
evitar isto? Basta dividir a classe 1 de agosto em três outras
(1a,1b, 1c) todas com 9 observações, mas de composição idêntica (5S e 4C). Agora já estaria removida a dificuldade, e como a
classe 1 de julho e a 1a (ou 1b ou 1c, tanto faz) de agosto tem
número quase igual de observações (10 contra 9) o erro seria
pequeno. Já agora, esquecendo a pequena diferença, os “mínimos” corresponderiam a 2SS e 4CC; estes os maiores números
de sorteios idênticos possíveis, para S e C nas urnas 1, (de julho)
e 1a (de agosto). Isto resultaria numa urna mínima de prognósti275
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co, com P (S) = 0,33 e P (C) = 0,67, em lugar da climatológica
com P (S) = 0,50, P (C) = 0,50.
Ora, tal redução ao denominador comum, melhor se obtém
pelas probabilidades. Tínhamos em julho P(S) = 0,20, P(C) =
0,80 tudo na classe 1. Para agosto, ainda em 1, P(S) = 0,56, P
(C) = 0,44.
Tomando os mínimos, SS = 0,20 e CC = 0,44, que ao total
1,00 resultam em P (S) = 0,31, P (C) = 0,69. A pequena diferença com as indicações acima de 0,33 e 0,67 provém de que as
urnas 1 (julho) e 1a (agosto) não apresentavam, na verdade, um
idêntico total de observações. Em resumo: deve-se trabalhar
realmente com as probabilidades.
Vamos agora expor os resultados que o método teria permitido nas previsões para o Nordeste. Trabalharemos separadamente com a série antiga e a mais recente, estudando os casos de
previsão das secas, inundações, ou anos normais, bem como das
condições registradas em 1971 e 1972.
Na série antiga (1849 – 1909) as probabilidades climatológicas são as seguintes:
P(S) = 0,20, P (N) = 0,56, P (C) = 0,24.
Tomando o conjunto de valores, teríamos como probabilidades mínimas as que seguem: S = 0,18 N = 0,10 e C = 0,07. A
soma corresponde a 0,35, que reduzida ao total “standard” 1,00
resultaria em P (S) = 0,51, P (N) = 0,29, P (C) = 0,20.
Notando-se que na verdade (P (N) corresponde aos 2.°, 3.°
e 4.° quintilhos, a situação se apresentaria possivelmente como
segue para o previsor. P (S) = 0,51, P (N 1) = 0,10, P (N 2) =
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0,10, P (N 3) = 0,09, P (C) = 0,20. Os valores exatos para as
probabilidades centrais exigiram a prévia classificação do preditando em quintilhos.
Vemos agora que isto seria bem mais conveniente, inclusive reduzindo a probabilidade final (P(N). Mas como sabemos,
não foi feita tal classificação do preditando em quintilhos.
Tomando por exemplo a seca mais grave (1877), as condições nos meses anteriores (julho 1876 a março 1877) se distribuíram como segue:
Probabilidades
Mês
Classe S
N
C
1876 – Julho
2
36 52 12
Agosto
2
27 52 21
Setembro
1
18 64 18
Outubro
3
60 10 30
Novembro
1
24 58 18
Dezembro
1
28 44 28
1877 - Janeiro
1
26 65
9
Fevereiro
1
36 56
7
Março
1
45 48
7

Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100

P(X)²
0,01
0,80 (não sig.)
0,16 (não sig.)
0,0002
0,045
0,004
0,033
0,00000
0,000035

Devemos notar porém que os quadros de agosto e setembro, cuja probabilidade P (X²) ultrapassam o nível mínimo de P
= 0,05 recomendada por Brooks, deveriam ter sido excluidos da
avaliação. Assim fazendo, os valores mínimos se distribuíram
como segue:
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S = 0,24, N = 0,01, C = 0,07, portanto (PS) = 0,59, P (N) =
0,24 P (C) = 0,17.
Isto significa quase 60% para o 1.º quintilho (seca), talvez
8% para cada um dos três quintilhos centrais (2.º 3.º, 4.º) e 17%
para o 5.° grupo (chuvoso).
Claro está que o prognóstico de seca se impõe, e resultaria
exato.
Já agora, não será necessário exemplificar cada caso, e iremos reunir no quadro abaixo as probabilidades de condição
seca, normal ou chuvosa, obtidas pelo nosso método na série
antiga. O cálculo foi feito apenas para anos secos e chuvosos e
abandonando os preditores julho, agosto e setembro, malgrado o
significativo valor do primeiro. A inclusão de julho apenas melhoraria ligeiramente os índices da condição chuvosa em 1872 e
1873. No mais, o simples cotejo das probabilidades finais (outubro a março) com a chuva ocorrida, permite comprovar a exatidão do método.
Ano
Seca
Normal
Chuvoso Condição Obs.
1851
0
81
19
Chuvoso
1856
0
36
64
Chuvoso
1857
0
76
24
Chuvoso
1860
0
76
24
Chuvoso
1864
0
100
0
Seca Fraca
1866
0
86
14
Muito chuvoso
1872
0
36
64
Muito chuvoso
1873
0
36
64
Muito chuvoso
1874
0
36
64
Muito chuvoso
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1877
1878
1879
1888
1889
1891
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1902
1903
1907

59
32
32
32
34
33
0
0
0
0
32
0
71
66
66
71

24
59
59
59
66
67
62
75
84
62
59
62
29
34
34
29

17
9
9
9
0
0
38
25
16
38
9
38
0
0
0
0

Muito seco
Muito seco
Muito seco
Muito seco
Muito seco
Muito seco
Muito chuvoso
Muito chuvoso
Chuvoso
Chuvoso
Muito seco
Muito chuvoso
Muito seco
Seco
Seco
Seco

Como vemos, os resultados do método são bastante satisfatórios. Mas algumas observações ainda se impõem através do
estudo individual de cada mês.
Julho – As condições futuras de ano seco têm origem sempre na classe 2 (julho do ano anterior). Já os do ano chuvoso têm
inicio em qualquer das classes, 1, 2 ou 3.
Agosto – Se ocorrido na classe 1, em geral não resulta seca.
Setembro – Não tem maior significado.
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Outubro – Ano muito seco será precedido em geral pela
classe 1 (outubro), nunca por 2 ou 4, que antecedem ao ano chuvoso. Ano apenas seco corresponde a 1 ou 3.
Novembro – Ano seco é sempre precedido pela classe 1,
que contudo também antecede a ano chuvoso. Mas a classe 2
não indica seca, só condição chuvosa.
Dezembro – Seco ou muito seco, bem como chuvoso seguem-se às classes 1 ou 2. Se ocorreu 3, poderá ser muito chuvoso, não porém seco.
Janeiro – Classes 1 ou 2 prevêem seca ou chuva. A classe
3 antecede ano muito chuvoso.
Fevereiro – A classe 1 corresponde a seco ou muito seco,
3 é chuvoso, mas 2 ou 1 também.
Março – Seco ou muito seco corresponde a 1, enquanto 2
indica chuvoso ou muito chuvoso.
Tais indicações têm apenas um valor relativo, e traduzem o
que foi observado; mas não devem ser tomadas senão como
primeira aproximação.
Sucessão de Classes – Colocando em série os números
correspondentes às classes dos diversos meses, podemos obter
as seguintes combinações, lembrando, por exemplo, que 111
significa classes 1 em julho, 1 em agosto e 1 em setembro, etc.
Já no grupo dezembro a março 111 significa 1 em cada um daqueles meses.
Sucessão Julho – Agosto – Setembro:
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111 – Chuvoso
121 – Seco?
122 – Chuvoso
221 – ?
222 – ?
223 – ?
232 – ?
323 – Chuvoso
333 – Chuvoso

Sucessão Julho a Novembro:
11112 – Muito chuvoso
11121 – Muito chuvoso
11131 – Chuvoso
12111 – Muito seco
21111 – ?
22121 – ?
32331 – Muito chuvoso
33321 – Muito chuvoso
33342 – Muito chuvoso
Sucessão Dezembro a Março:
1112 – Chuvoso
1131 – Chuvoso
1132 – Chuvoso
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1212 – Chuvoso
2111 – Seco
2121 – Seco
2211 – Seco
3222 – Chuvoso
3232 – Chuvoso
3332 – Chuvoso
Concluímos aqui as observações relativas à série antiga.
Esta ainda poderá ser útil nos atuais prognósticos se descontarmos da freqüência dos dias de chuva o número dos que recolheram só 0,1mm.

Série Recente
Procedendo de modo análogo, dividimos as previsões na
série de secas e inundações do presente século em dois grupos; o
primeiro obtido com base nos elementos “dias de chuva e precipitação”. O segundo pela associação com a temperatura e pressão médias. Com veremos, os resultados obtidos mediante os
últimos elementos são bem melhores, o que recomenda na prática o seu uso. Por outro lado, acrescentamos vários prognósticos
relativos aos anos de precipitação normal, demonstrando que
para estes igualmente o método dá bons resultados.
A tabela completa está na página ao lado, mas previamente
diremos algo sobre a sucessão das classes nos diversos meses.
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Assim os anos secos são precedidos em julho pela classe 2,
nunca por 1. Em agosto sempre por 1, setembro 1 ou 2, em out.
3 ou 1. Em novembro classes 1 ou 2 (não 3), em janeiro 1 ou 2;
mas fevereiro e março indicam classe 1.
Na própria sucessão, destacam-se as seguintes séries:
Julho a novembro
Janeiro a março
21111
111
21131
211
21212
221
21232
222
Já os anos chuvosos não têm indicações nítidas de julho,
até setembro. Para outubro, novembro ou janeiro, classes 1 ou
3. Mas em fevereiro a março a classe 3 se impõe. Seguem-se
exemplos das classes sucessivamente registradas.
Julho a novembro
Janeiro a março
11111 22131 32131
113 332
11211 22231 32222
133 333
11231 22233 32333
233
13211
Lembrando que as probabilidades para normal se referem
aos 2°, 3° quintilhos em conjunto, cada um teria em média probabilidades 17 a 20%, nos anos secos, contra 46% para seca, que
assim seria acertadamente prevista. Nos anos chuvosos, teremos
20 a 40% em média para o respectivo quintilho contra em média
20% para cada um dos três quintilhos da classe normal. Note-se,
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porém, que nos anos de chuva normal é em média 90% a probabilidade desta classe, o que evitará confusão com os anos chuvosos.
Por fim, os prognósticos para 1971 e 1972 foram exatos
(chuva normal). Mais uma vez o valor do método de “probabilidade mínima” ficou demonstrado.
Como já foi dito, o abandono dos quintilhos é de todo recomendável nos preditores, de molde a apreveitar justamente os
setores naturais, de maior significação. No preditando, porém, o
uso dos quintilhos deveria ser mantido, não sendo de se aconselhar à fusão que estabelecemos dos três quintilhos centrais na
classe “normal”.
Note-se, por fim, que a aplicação do método terá de se fazer criteriosamente, e não sob forma inexplicável. Há que desprezar os meses de pouca significação, e inclusive os que derem
um resultado disparatado em relação aos demais. Assim, a seca
de 1970 não seria bem prevista com o conjunto de dados. Mas
com os dados de pressão e temperatura de fevereiro a março,
teríamos P (S) = 0,59, P (N) = 0,41, P (C) = 0,00, ótimo prognóstico.
Aliás 1970 nem foi muito seco, mas de chuvas mal distribuídas.
Julho a março
(dias de chuva e precipitação)

Ano
1912

S
0

N
63

C
37

outubro a março (dias de chuva,
associado à pressão e temp.

Tempo Ocorrido
Chuvoso
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S
0

N
29

C
71
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1913
1914
1915
1917
1919
1920
1921
1924
1926
1932
1933
1934
1935
1936
1939
1941
1945
1947
1949
1951
1955
1956
1958
1963
1964
1965

0
0
38
0
26
0
0
0
0
38
26
0
0
30
0
10
0
0
0
26
0
0
26
0
0
0

75
100
62
74
74
100
74
82
100
62
74
74
89
70
67
80
100
74
82
74
100
100
74
83
73
89

25
0
0
26
0
0
26
18
0
0
0
26
11
0
33
10
0
26
18
0
0
0
0
17
27
11

Chuvoso
Normal
Seca
Chuvoso
Seca
Chuvoso
Chuvoso
Chuvoso
Normal
Seca
Seca
Chuvoso
Normal
Seca
Chuvoso
Seca
Normal
Chuvoso
Chuvoso
Seca
Normal
Seca
Seca
Chuvoso
Chuvoso
Normal
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0 59
0 92
46 54
0 68
47 53
0 80
0 51
0 46
0 88
44 56
44 56
0 57
0 100
44 56
40 54
0 100
0 65
0 65
46 54
0 93
0 100
46 54
0 57
0 82
0 93

41
8
0
32
0
20
49
54
12
0
0
43
0
0
6
0
35
35
0
7
0
0
43
18
7
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1967
1970
1971
1972

0
11
0
0

89
89
89
100

11
0
11
0

Chuvoso
Seca
Normal
Normal
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0
44
0
0

77
56
88
89

23
0
12
11
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Pelo inesperado de sua incidência, a
seca é, sem dúvida, a mais aguda das
características climáticas do Nordeste.
Em estudo elaborado no Conselho Nacional de Pesquisas, o professor A. Serra desenvolveu técnicas com o objetivo
de prever aquela ocorrência. Os primeiros estudos foram publicados no Boletim Geográfico, n.º 232 e 233. Este artigo encerra a série.

Tabelas de percentagens Para a Previsão das
Secas Nordestinas
ADALBERTO SERRA
Nas tabelas anexas os limites das classes “normais” do
preditando (Total de precipitação em Fortaleza) obedecem a
valores diferentes, conforme se trata da Série mais recente
(1910-1970) ou da antiga (1849-1909). Já os limites das classes
dos preditores são variáveis nos diversos quadros mensais, e
correspondem aos já fixados no estudo anterior sobre “Testes
Estatísticos” das Secas Nordestinas, que deverá ser consultado
para o emprego das Tabelas.
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Combinando as percentagens encontradas, em obediência
à “lei da probabilidade mínima” de Serra – igualmente exposta
no estudo citado – será possível estabelecer a composição final
da “urna previsora”, o que permitirá obter prognósticos da Seca,
no Nordeste, conforme as condições de cada ano.
Damos abaixo os limites (mm) dos vários quintilhos da
precipitação, em Fortaleza.
Classes

S
Seco

N1
Subnormal

N2
Normal

C
Chuvoso

1160-1450

N5
Acima do
Normal
1450-1800

Série 1910-1970

<800

800-1160

Série 1849-1909

<800

800-1290

1290-1450

1450-1800

>1800

>1800

Série
recente
Série
antiga

Fortaleza
(Série recente)

Quadros de percentagem
JULHO
Classe
S
1
0
2
40
3
0
18

N1
33
20
15
23

N2
28
12
15
18

N3
17
8
38
18

C
22
20
32
23

100
100
100
100

AGOSTO
Classe
S
1
28

N1
18

N2
21
288

N3
18

C
15

100
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2
3

0
0
18

21
25
20

15
13
18

21
50
23

43
12
21

100
100
100

SETEMBRO
Classe
S
1
18
2
35
3
0
19

N1
21
18
14
19

N2
25
18
7
18

N3
18
6
43
20

C
18
23
36
24

100
100
100
100

OUTUBRO
Classe
S
1
17
2
0
3
26
18

N1
17
36
12
18

N2
17
14
20
18

N3
17
29
18
20

C
32
21
24
26

100
100
100
100

NOVEMBRO
Classe
S
1
17
2
37
3
0
18

N1
20
21
12
18

N2
25
11
18
18

N3
21
11
29
20

C
17
20
41
26

100
100
100
100
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DEZEMBRO
a) Pressão - ≥ 1007,3 mb
Classe
1
2
3

S
25
43
0
24

N1
25
21
27
24

N2
25
22
27
24

N3
25
7
27
18

C
0
7
19
10

100
100
100
100

N1
20
0
25
14

N2
10
12
25
14

N3
10
38
0
18

C
30
50
50
40

100
100
100
100

N1
24
21
0
17

N2
24
22
7
19

N3
0
26
50
21

C
28
5
43
24

100
100
100
100

DEZEMBRO
b) Pressão - < 1007,2 mb
Classe
1
2
3

S
30
0
0
14

JANEIRO
Classe
S
1
24
2
26
3
0
19
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JANEIRO
Pressão > 1006,6 mg
Temperatura > 26,8
Classe
1
2
3

S
40
25
0
25

N1
20
24
13
20

N2
20
29
12
22

N3
0
12
62
18

C
20
11
13
15

100
100
100
100

JANEIRO
Pressão < 1000 ÷ 6.5 (qualquer Temperatura) ou Temperatura < 26,7 (qualquer pressão)
Classe
1
2
3

S
0
16
0
5

FEVEREIRO
Classe
S
1
25
2
37
3
0
18

N1
25
33
0
16

N2
25
17
0
11

N3
0
17
44
26

C
50
17
56
42

100
100
100
100

N1
25
12
10
18

N2
28
25
5
20

N3
13
13
33
20

C
9
13
52
24

100
100
100
100
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FEVEREIRO (a)
Temperatura > 26,3 com Pressão > 1007,5 ou Temperatura > 27,3 em geral
Classe
1
2
3

S
32
43
0
26

N1
28
14
9
21

N2
24
29
9
21

N3
12
14
27
16

C
4
0
55
16

100
100
100
100

FEVEREIRO (b)
Temperatura < 26,2 em geral Temperatura < 27,2 com
Pressão < 1007,4
Classe
1
2

S
0
0
0

MARÇO
Classe
S
1
53
2
9
3
0
17

N1
20
0
12

N2
20
0
12

N3
20
43
29

C
40
57
47

100
100
100

N1
13
35
5
19

N2
27
13
19
19

N3
7
34
14
20

C
0
9
62
25

100
100
100
100
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MARÇO (a)
Temperatura > 26,5 com Pressão > 1007,0
Classe
1
2

S
64
0
35

N1
18
33
25

N2
0
22
10

N3
18
22
20

C
0
23
10

100
100
100

MARÇO (b)
Temperatura < 26,4 com Pressão > 1007,0 ou Pressão >
1007,0 (qualquer Temp.)
N2
N3
C
Classe
S
N1
1
5
20
35
30
10
100
2
0
8
15
0
77
100
3
15
28
18
36
100
Gráficos de Pressão e Temperatura
OUTUBRO
Cl.1 = Pressão > 1009,0 ou de 1006,7 a 1008,3
Cl.2 = Pressão < 1006,7 ou de 1000,3 a 1009,0.
Classe
1
2

S
29
0
20

N1
8
38
18

N2
16
28
20
293

N3
18
17
18

C
29
17
24

100
100
100
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NOVEMBRO
Cl.1 = Temperatura > 26,6

1006,8
a
1008,8

Temperatura <26,6 qualquer pressão
Cl.2 =

Classe
1
2

Pressão >1008,8

qualquer

Pressão < 1006,8

Temp.

S
29
0
20

N1
13
24
16

N2
21
12
18

N3
16
24
18

C
21
40
28

JANEIRO
Cl.1 = Temperatura > 26,0 e pressão > 1006,5

Cl. 2 = Pressão < 1006,5 ou Temperatura < 26,9
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100
100
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Classe
1
2

S
25
8
18

N1
18
16
18

N2
25
12
19

N3
16
28
20

C
16
36
25

100
100
100

FEVEREIRO
Cl.1 =

Cl.2 =

Pressão > 1000,5 com Temperatura > 27,2 ou
Pressão > 1007,3 com Temperatura > 26,2.
Pressão > 1007,3 com Temperatura < 26,2 ou
Pressão < 1005,8 em geral ou Pressão < de
1005,8 a 1007,3 com Temperatura <27,2
C
11
50
25

100
100
100

MARÇO
1 = Temperatura > 26,3 com Pressão > 1007,0
2 = Temperatura < 26,3 ou Pressão < 1007,0
Classe
S
N1
N2
N3
C
1
31
28
14
20
7
2
4
10
25
18
43
18
19
19
19
25

100
100
100

Classe
1
2

S
27
0
18

N1
24
10
19

N2
22
15
19
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Série Antiga (1849 – 1909).
JULHO
Classe
S
1
5
2
36
3
0
22

N1
21
18
17
19

N2
26
12
33
19

N3
26
22
0
21

C
22
12
50
19

100
100
100
100

AGOSTO
Classe
S
1
12
2
27
3
18
22

N1
19
15
18
17

N2
12
24
18
20

N3
31
12
28
20

C
26
22
18
21

100
100
100
100

SETEMBRO
Classe
S
1
17
2
39
3
8
22

N1
24
17
0
17

N2
17
10
33
18

N3
24
17
17
20

C
18
17
42
22

100
100
100
100

OUTUBRO
Classe
S
1
38

N1
31

N2
19

N3
0

C
12

100
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2
3
4

0
60
0
21

19
0
0
17

24
0
33
19

38
10
17
21

19
30
50
22

NOVEMBRO
Classe
S
1
23
2
0
20

N1
19
14
19

N2
19
14
19

N3
22
15
20

C
17
57
22

100
100
100

DEZEMBRO
Classe
S
1
28
2
32
3
0
21

N1
11
27
6
16

N2
22
18
22
20

N3
11
23
28
21

C
28
0
44
22

100
100
100
100

JANEIRO
Classe
S
1
26
2
19
3
0
21

N1
24
6
0
16

N2
21
12
37
20

N3
20
19
25
21

C
9
44
38
22

100
100
100
100
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FEVEREIRO
Classe
S
1
37
2
7
3
0
20

N1
26
7
0
15

N2
20
27
7
19

N3
10
46
21
22

C
7
13
72
24

100
100
100
100

MARÇO
Classe
S
1
44
2
0
3
20

N1
12
16
14

N2
26
16
20

N3
11
31
22

C
7
37
24

100
100
100
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Climatologia da Região Nordeste do Brasil
Introdução à Climatologia Dinâmica
Subsídios à Geografia Regionaldo Brasil

EDMON NIMER
______________________

INTRODUÇÃO
A enorme extensão territorial da Região Nordeste
(1.540.827 km²), o relevo – constituído por amplas planícies
(baixadas litorâneas), por vales baixos, geralmente inferiores a
500m, entre superfícies que se alçam, muitas vezes, a cotas de
800m na Borborema, Araripe, Ibiapaba e de 1.200m na Diamantina – somando à conjugação de diferentes sistemas de circula-



Este estudo realizado no setor de Climatologia da Divisão de Pesquisas
Sistemáticas, contou com a colaboração do ARTHUR ALVES PINHEIRO
FILHO, ELMO DA SILVA AMADOR e MÁRIO DINIZ DE ARAUJO
NETO.
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ção atmosférica, tornam a climatologia desta Região uma das
mais complexas do mundo.
Esta complexidade não se traduz em grandes diferenciações térmicas, mas reflete-se em uma extraordinária variedade
climática, do ponto de vista da pluviosidade, sem igual em outras Regiões brasileiras.
Entretanto, apesar dos dois primeiros fatores acima citados
exercerem papéis importantes na climatologia da região Nordeste, sua complexidade decorre fundamentalmente de sua posição
geográfica em relação aos diversos sistemas de circulação atmosférica. Até mesmo os demais fatores, tais como o relevo, a
latitude, a continentalidade ou maritimidade, etc., agem sobre as
condições climáticas em interação com os sistemas zonais e regionais de circulação atmosférica.
Por isso iniciaremos nosso estudo sobre as condições climáticas da Região Nordeste, focalizando a circulação atmosférica que atua sobre esta Região, a qual dedicaremos, a seguir, uma
unidade de estudo.

UNIDADE I – A região Nordeste do Brasil é
o “Ponto Final” de Diversos Sistemas de
Correntes Atmosféricas Perturbadas
Durante todo ano, nas regiões tropicais do Brasil, a exceção do oeste da Amazônia, sopram freqüentemente ventos do
quadrante E, oriundos das altas pressões subtropicais, ou seja,
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do anticiclone semi-fixo do Atlântico Sul. Esta massa de ar tropical, de vorticidade anticiclônica, possui temperaturas mais ou
menos elevadas, fornecidas pela intensa radiação solar e telúrica
das latitudes tropicais, e forte umidade especifica fornecida pela
intensa evaporação marítima.
Entretanto, em virtude de sua constante subsistência superior e conseqüente inversão de temperatura, sua umidade é limitada à camada superficial, o que lhe dá um caráter de homogeneidade e estabilidade. No setor oriental do anticiclone, isto é,
na costa da África, a inversão térmica está geralmente a 500m
acima do nível do mar. Porém, no setor ocidental desta alta, o
aquecimento do continente, a corrente marítima (quente) que
tangencia o litoral do Brasil, o obstáculo imposto pela encosta
do Planalto Brasileiro e provavelmente outros motivos por nós
desconhecidos produzem no ar superficial um ligeiro movimento ascendente, que eleva a inversão térmica para acima de
1.500m. Conseqüentemente, a umidade absorvida do oceano
penetra até grandes alturas, tornando o setor ocidental da massa
tropical marítima mais sujeito à instabilidade que o setor oriental. A inversão térmica, que está mais alta a oeste, eleva-se pouco a pouco para norte em direção à convergência intertropical
(CIT) e para sudoeste em direção à frente polar, até desaparecer
nestas descontinuidades.
Entretanto apesar da inversão térmica superior se encontrar
mais elevada no setor ocidental do anticiclone subtropical, o
domínio deste anticlone mantém a estabilidade do temo. Prati301
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camente, esta estabilidade somente cessa com a chegada de correntes perturbadas.
Essas correntes de circulação perturbada, responsáveis por
instabilidade e chuvas na Região Nordeste, compreendem 4 sistemas a saber: sistema de correntes perturbadas de sul, sistema
de correntes perturbadas de norte, sistema de correntes perturbadas de este e sistema de correntes pertubadas de oeste.
1) As correntes perturbadas de S são representadas por invasões de frentes polares. Estas descontinuidades, oriundas do
choque entre os ventos anticiclônicos da massa polar e massa
tropical, somente poucas vezes conseguem ultrapassar as vizinhanças do trópico de capricórnio durante a primavera e verão, e
quando conseguem, o fazem ao longo das áreas litorâneas, raramente ultrapassando o paralelo de 15° lat. sul, aproximadamente, provocando chuvas frontais e pós-frontais ao longo do litoral
e encosta do planalto até ao sul da Bahia.



Esclarecemos, contudo, que a orografia nas regiões tropicais apresenta maior significância climática, principalmente no que afeta à nebulosidade e à
precipitação. Ao longo do rebordo oriental do Brasil, a encosta do Planalto
não apenas concorre no sentido de aumentar a pluviosidade durante as situações de descontinuidade dinâmica, como ainda provoca, por vezes, algumas
precipitações no seio da massa tropical, mesmo sob regime de inversão superior, quando os alíseos sopram com velocidade acima do normal. Neste caso
a ascendência dinâmica provocada pelo obstáculo montanhoso é suficiente
para provocar algumas precipitações, uma vez que a inversão se acha próxima a 2.000m.
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Ao contrário, no inverno, com mais freqüência a frente polar ultrapassava aquele paralelo, indo atingir o litoral pernambucano, enquanto que o sertão permanece sob ação de alta tropical
com tempo estável.
2) As correntes perturbadas de N – são representadas pelo
deslocamento da convergência intertropical (CIT). Esta descontinuidade é oriunda da convergência dos alíseos dos dois hemisférios. Ao longo desta “depressão equatorial”, geralmente conhecida por “região de calmarias”, o ar em ascendência provoca
chuvas e trovoadas, geralmente muito intensas.
Em média, durante o ano, esta depressão está situada mais
perto de 5° N de que do equador geográfico. Porém em simetria
com os centros de altas dos dois hemisférios, a CIT está constantemente oscilando segundo as componentes gerais N-S. Seus
deslocamentos meridionais mais importantes se dão no verãooutono. Na Região Nordeste ela se faz sentir de modo importante a partir de meados do verão e atinge sua maior freqüência no
outono (março-abril), quando alcança sua posição mais meridional. Pelas suas componentes N a NW, as áreas a noroeste da
Região Nordeste são as mais atingidas por esta corrente perturbada. Nesses deslocamentos para o sul, a CIT chega a provocar
chuvas até sobre os paralelos de 9 a 10° S, ou seja, nas imedia

A respeito da fonte de origem e transformação de estrutura e propriedade da
frente polar ao longo de sua trajetória até alcançar a Região Nordeste, recomendamos a leitura dos artigos “Climatologia da Região Sudeste (e Sul) do
Brasil”, publicados na Revista Brasileira de Geografia (E. NIMER – 1971).
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ções do “cotovelo” do rio São Francisco sobre a região do Raso
da Catarina.
3) As correntes perturbadas de E. – Vimos que os alíseos
oriundos do anticiclone tropical do Atlântico Sul possuem uma
inversão térmica superior. Esta inversão divide os alíseos em
duas camadas: a inferior, fresca e úmida, e a superior, quente e
seca. Quando mais baixa for esta inversão mais estável é o tempo. Vimos também que no litoral do Nordeste esta inversão é
mais alta, desaparecendo ao contacto com a frente polar (ao sul)
e com a CIT (ao norte). Entretanto, desaparece também em virtude de outros fenômenos dinâmicos denominados: ondas de
este (EW) e linhas de instabilidades tropicais (IT).
As EW constituem outro sistema de correntes perturbadas
na Região Nordeste. Como seu nome indica, elas caminham de
E para W. Este fenômeno não está suficientemente estudado
para se ter dele uma idéia mais exata. Sabemos, no entanto, que
são característicos dos litorais da zona tropical, atingidos pelos
alíseos. A este respeito RIEHL (1954) dedicou um capitulo de
seu livro Meteorologia Tropical, baseado em pesquisas realizadas por DUNN no Mar das Caraíbas.
De qualquer forma, não há duvida que tais fenômenos de
perturbação ocorrem no seio dos anticiclones tropicais sob a
forma de “pseudo frentes”, sobre as quais desaparece a inversão
térmica superior, o que permite a mistura de ar das duas camadas horizontais dos alíseos e, conseqüentemente, chuvas mais ou
menos abundantes anunciam sua passagem.
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No Brasil tais fenômenos são por SERRA (1948, 1953, e
1954) relacionadas com um reforço de ar polar nos alíseos de E
a SE, com anticiclone polar de posição marítima. A este respeito escreve o referido autor: “Novas ondas de leste se formam
principalmente nos dias em que a pressão cai ao mínimo na zona
equatorial, voltando a subir. Correspondem portanto à situação
de chegada de KF (Frente Fria) ao trópico, em geral quando
houver formação ciclônica (ondulações) no Rio de Janeiro... Os
respectivos movimentos para oeste, acompanham os avanços
SW – NE da KF sem ramo interior, e não ultrapassam o meridiano de 40° (oeste de Pernambuco)... Movem-se porém para leste
sob ação de uma KF que avança pelo interior até Mato Grosso, e
o centro de ação (Alta Tropical) se afasta para o oceano”.
No Brasil este fenômeno ocorre do Rio Grande do Norte
ao norte do Estado do Rio de Janeiro, sendo mais freqüente na
Zona da Mata de Pernambuco a Zona Cacaueira da Bahia.
As precipitações devidas a este fenômeno diminuem bruscamente para oeste, raramente ultrapassando as escarpas da
Borborema e da Diamantina. Este sistema de circulação perturbada é mais freqüente no inverno, e secundariamente no outono,
enquanto que na primavera-verão são muito menos freqüentes.
4) As correntes perturbadas de W. – O sistema de instabilidade de W decorre do seguinte: entre o final da primavera e o
inicio do outono, o interior do Brasil é freqüentemente submetido a ventos de W a NW trazidos por linhas de instabilidades

305

www.colecaomossoroense.org.br
tropicais (IT). Tratam-se de alongadas depressões barométricas
induzidas em dorsais de altas.
No seio de uma linha de IT o ar em convergência acarreta,
geralmente, chuvas e trovoadas. Tais fenômenos são comuns no
interior do Brasil, especialmente no verão. Sua origem parece
estar ligada ao movimento ondulatório que se verifica na frente
polar atlântica (FPA) ao contato com o ar quente da zona tropical. A partir dessas ondulações, formam-se ao norte da FPA,
uma ou mais IT sobre o continente, sobre as quais desaparece a
inversão térmica superior. Após formadas, elas propagam-se
para E à medida que a FPA caminha para o Equador as IT se
deslocam para E ou SE, anunciando com nuvens e geralmente
chuvas tropicais do “tipo monçônico” a chegada da FPA com
antecedência de 24 horas, a qual, no entanto, pode não chegar.
As IT que invadem a Região Nordeste do Brasil se formam
sobre o Pará e Goiás na maioria das vezes. Daí elas se deslocam
para E. Ao sul da Região, freqüentemente penetram sobre a Bahia indo se perder sobre o oceano, ao mesmo tempo que a alta


A respeito dessas altas existem controvérsias: alguns autores consideramnas pertencentes à massa equatorial continental, enquanto outros consideram-nas vinculadas ao anticiclone do atlântico sul, constituindo-se, pois, em
massa de ar tropical.

Consideramos do “tipo monçônico”, uma vez que tais chuvas acompanham
um sistema de circulação que só adquire importância no verão (final da primavera ao inicio do outono). Porém, não se trata de um regime de monção,
que se caracteriza por uma inversão geral das componentes dinâmicas de
massas de ar, como acontece no sul da Ásia.

306

www.colecaomossoroense.org.br
do Atlântico recua para E. Entretanto, ao norte, raramente conseguem ultrapassar o Estado do Piauí, impedidas pela constante
alta tropical sobre o interior da Região, nas baixas latitudes.
Outra área muito freqüentemente submetida a estas instabilidades é o litoral oriental da Região Nordeste. Ai, as linhas de
IT raramente são resultantes de penetrações através do Maranhão, mas sim formadas sobre o próprio litoral.

Esclarecemos, contudo, que a freqüência de tais depressões induzidas na Região Nordeste é bem inferior às registradas
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no interior da Amazônia e nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste.
Isto decorre do seguinte: embora no verão o centro de ação do
Atlântico Sul esteja enfraquecido e recuado para E, sobre o oceano, e sua inversão térmica esteja muito elevada, sobre a Região
Nordeste persiste uma dorsal de alta, suficientemente poderosa
para dificultar ou impedir a invasão de W de tais correntes perturbadas.
Do que foi escrito sobre os sistemas de circulação responsáveis pela perturbação atmosférica e conseqüente instabilidade
do tempo na região Nordeste do Brasil, pode ser visualizado no
esquema relativo à fig. 1


Os sistemas circulatórios que aqui esquematizamos foram em observações diretas
por nós realizadas em cartas sinóticas elaboradas pelo Escritório de Meteorologia do
Ministério da Agricultura e na leitura sobre diversos trabalhos realizados por ADALBERTO SERRA, dentre os quais destacamos:
a) “Chuvas de Primavera no Brasil”, “Chuvas de Verão no Brasil”, “Chuvas de
Outono no Brasil”, “Chuvas de Inverno no Brasil”, Serviço de Meteorologia (atual
Departamento Nacional de Meteorologia). Ministério da Agricultura, 1960, pp. 244 –
Rio de Janeiro;
b) “O Principio de Simetria”, Revista Brasileira de Geografia, Ano XXIV, n.º 3,
1962, CNG – IBGE, pp. 377- 439 – Rio de Janeiro.
Para maiores informações recomendamos a leitura dos artigos de EDMON NIMER, publicados no Atlas Nacional do Brasil, IBGE, sob o titulo “Circulação Atmosférica”, e na Revista Brasileira de Geografia, Ano XXVII n.º 3, pp. 232/250, CNG –
IBGE. Rio de Janeiro 1966, sob o titulo “Circulação Atmosférica do Brasil – Constituição ao Estudo da Climatologia do Brasil”.
Recomendamos, ainda, a leitura do artigo “Climatologia da Região Sul do Brasil”, publicado na Revista Brasileira de Geografia 33, n.° 4 – IBGE em 1971. Nele o
leitor encontrará maiores detalhes sobre o mecanismo geral da atmosfera que, direta
ou indiretamente, afetam o quadro da circulação sobre a Região Nordeste.
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UNIDADE II – A Região Nordeste se Constitui
em um Domínio de Temperaturas Elevadas
O ritmo, até certo ponto, regular e definido das estações,
tão bem caracterizado nas latitudes médias, torna-se cada vez
menos nítido em se aproximando do Equador. Enquanto na zona
temperada o Sol nunca alcança o zênite, nas latitudes baixas
(zona intertropical) o Sol atinge o zênite, não somente uma, mas
duas vezes por ano (fig. 2).

Compreende-se, portanto, porque a Região é submetida a
forte radiação solar, uma vez que a intensidade deste fenômeno
depende essencialmente da altura do Sol sobre o horizonte, ou
seja, do ângulo de incidência dos raios solares, sendo tanto mais
309

www.colecaomossoroense.org.br
intensa quanto maior o ângulo de incidência, e este varia na proporção inversa da latitude. Daí resulta que da radiação direta do
Sol, a quantidade de calorias absorvida pelos níveis inferiores da
atmosfera na Região Nordeste é de 0,39 cal/cm²/min (ondas curtas) e 0,3 cal/cm²/min (ondas longas) contra 0,13 e 0,3 das latitudes entre 60° e 90°, em média, por ano.
Compreende-se, ainda, por que as médias de suas temperaturas anuais são das mais elevadas. Quase todas as regiões próximas ao equador geográfico possuem médias térmicas anuais
entre 26 a 28°C. Nestas latitudes a Região Nordeste não constitui exceção, conforme mostra a fig. 3. Em quase todo o vasto
território regional, ao norte do paralelo de 13° sul, aproximadamente, apenas as áreas situadas acima de 250 a 200 metros de
altitudes possuem temperatura média anual inferior a 26°C. Entretanto, refletindo a influência moderadora dos alíseos, o litoral
oriental é menos quente, variando de 26 a 24°C, e até menos em
Pernambuco e Alagoas. Portanto, excluindo o litoral oriental e
as áreas situadas acima de 250 a 200m, toda área aquém do paralelo de 13° Sul possui temperatura anual entre 26 a 28°C em
média.
Ora, como mais de 80% do território da Região Nordeste
está compreendida nas latitudes inferiores a 13°Sul, concluímos
que as superfícies elevadas (sedimentar e cristalina), do interior
da Região, e a ação refrescante dos alíseos, no litoral, impedem
que a maior parte da Região Nordeste possua temperatura média
anual superior a 26°C.
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A influência dos alíseos, conjugada ao fator altitude, faz da
superfície elevada da Diamantina (acima de 700 – 800m a leste
e 900 a 950m a oeste) e da Borborema (acima de 600 – 650m a
leste e 800 a 850m a oeste) as áreas de temperatura mais amena
da Região. Nessas áreas, os locais situados acima de 1.000 –
1.100m na Diamantina e 950 – 1.000m na Borborema, registram
médias anuais inferiores a 20°C.
Como se pode observar, entre a isoterma de 26°C e a de
22°C existe uma vasta área com média anual superior a 24°C.
Disto resulta que a maior parte da Região Nordeste possui uma
média térmica anual muito elevada.
Entretanto, não apenas as médias do ano não são elevadas,mas as de qualquer mês, o que significa que se levando em
contra as temperaturas médias a variação anual não possui
grande importância. Este caráter do seu regime térmico, mais
uma vez, é determinado por sua posição geográfica. Como é
sabido, à medida que nos aproximamos do equador, menos importante é a amplitude anual da temperatura, chegando a ser
“insignificante” na zona equatorial. Na Região Nordeste do Brasil a amplitude média varia de 5°C a menos de 2°, do sul da Bahia ao litoral norte.
Como em todo o território brasileiro situado no hemisfério
austral, os meses de junho e julho são, geralmente, os de temperaturas mais amenas. Estes meses são os mais representativos do
inverno, época em que o Sol encontra-se mais afastado do zênite
e, por conseguinte, é menor a radiação. Em interação com esta
circunstância, é também a época de maior freqüência de inva311
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sões de anticiclone de origem subpolar, responsável pelo caráter
hibernal na maior parte do território brasileiro.
Na região Nordeste tais invasões, como vimos, se fazem
com mais freqüência ao longo das áreas litorâneas decrescendo
para norte.
O fenômeno se processa mais ou menos do seguinte modo:
ao transpor a cordilheira dos Andes, na zona pré-frontal produzse uma forte adveção do ar tropical. Esta situação produz bom
tempo e aquecimento na Região Nordeste, sob a inversão anticiclônica do centro de ação do Atlântico sul, a pressão se eleva e
intensificam-se os ventos de SE, E e NE. Mais comumente no
verão, a frente fria (KF) ao avançar para NE, sofre o efeito da
intensa radiação sobre o continente, entrando, por isso mesmo,
em frontólise (dissipa-se) sobre a região do Chaco, enquanto que
seu ramo oriental prossegue em frontogênese (avançando) sobre
o oceano, atingindo o litoral. Porém, nesta época do ano, ela
dificilmente alcança a Região Nordeste ficando estacionada nas
imediações do trópico. Com seu estacionamento ela se dissipa
ou recua como frente quente (WF). Antes porém ela se ondula e,
a partir destas ondulações, surgem no interior do Brasil linhas de
IT que se deslocam para E atingindo freqüentemente o Maranhão e Bahia com instabilidade e pancadas ocasionais de chuvas
acompanhadas de trovoadas. O mesmo fenômeno costuma ocorrer também ao longo do litoral oriental.
No inverno, entretanto, o anticiclone polar é geralmente
mais poderoso e a KF consegue mais freqüentemente atingir as
latitudes da Região Nordeste, mesmo assim, ao longo do litoral
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oriental, só raramente estendendo-se pelo interior, abaixo das
latitudes de 10 a 12°Sul. Com a chegada da frente, sobre o lugar
o céu fica completamente encoberto por nuvens de conveção
dinâmica (cumulus e cumulunimbus), acompanhados de trovoadas, ventos fracos e moderados (5 a 10 nós, geralmente) e chuvas, estas pouco intensas, devido a pequena convergência para a
frente, por serem fracos os ventos, e ainda porque o ar tropical
em ascensão sobre a rampa frontal e o ar frio da massa polar
possuem, nesta época do ano, menor umidade especifica.
Com a passagem da frente polar sob o anticiclone polar, a
pressão sobe, a temperatura cai sob o vento fresco que passa a
soprar do sul, a chuva frontal termina, logo substituída por leve
chuvisco ou nevoeiro (situação pós-frontal). Com céu ainda encoberto e a presença do ar polar, resultam em fracas amplitudes
térmicas diurnas, com máximas baixas e mínimas ainda elevadas
e umidade relativa em torno de 95%. Com a continuidade do
avanço do anticiclone polar, diminui a turbulência anterior, o
céu torna-se limpo pela intensa radiação noturna e registram as
mínimas diárias mais baixas da Região. Durante essas situações
já foram registradas temperaturas em torno de 10°C nos níveis
mais elevados do maciço da Borborema e de 1oC no maciço da
Diamantina. Porém, mais comumente, não descem abaixo de
14°C e 11°C respectivamente, conforme demonstram as médias
das mínimas de julho de Garanhuns (14,6°C) e de Morro do
Chapéu (11°C). Estas mínimas, contudo, não se mantém por
mais de 2 dias (na maioria das vezes) não só pela destruição do
anticiclone polar, como ainda porque a massa de retorno à sua
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retaguarda e a fraca nebulosidade permitem o aquecimento solar
que acaba com o fenômeno, retornando os ventos de SE a NE do
anticiclone subtropical com inversão térmica superior, estabilidade, tempo ensolarado e aumento geral da temperatura.
A fig. 4 indica a distribuição das mínimas absolutas. Este
Mapa demonstra com absoluta precisão a influência do relevo e
da latitude na distribuição da temperatura. As mínimas mais
elevadas estão relacionadas com o litoral e baixas encostas da
superfície elevada do interior: no litoral norte o termômetro jamais desceu a níveis inferiores a 16°C, enquanto que no litoral
oriental já foram registradas temperaturas de 16 a 12°C de norte
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para sul. As mínimas mais importantes estão relacionadas às
cotas altimétricas mais elevadas do maciço cristalino e das chapadas. Os níveis superiores a 800m na Borborema já registraram
mínimas inferiores a 10°C, enquanto que nos níveis próximos de
1.000m na Diamantina os termômetros já desceram a valores
inferiores a 4°C.
A notável diferença entre as temperaturas registradas numa
diferença de apenas 200m entre a Borborema e a Diamantina,
deve estar ligada ao fato de que estando a Diamantina numa
posição mais meridional ela está sujeita a ficar sob a ação direta
do anticiclone polar após o avanço para NE da frente fria (KF),
enquanto que ao chegar a Borborema, a KF está em dissipação,
não havendo praticamente as situações de ar seco e frio que caracterizam as noites pós-frontais.
Embora, como vimos, as situações sinóticas de maiores
quedas de temperatura dure pouco tempo e as invasões do anticiclone polar sejam pouco freqüentes (mormente do centro da
Bahia para o norte), a altitude da Borborema e da Diamantina,
com encostas orientais abruptas e próximas ao litoral, submetidas constantemente a ação refrescante dos alíseos de SE a NE do
anticiclone subtropical do Atlântico Sul, asseguram a estas áreas


As mínimas absolutas estudadas neste trabalho referem-se às normais climatológicas até 1942, do Depto. Nacional de Meteorologia do Ministério da
Agricultura. De 1942 a 1960 essas mínimas foram ultrapassadas apenas em
poucos locais, mesmo assim muito ligeiramente, o que significa que o quadro
geral da distribuição espacial das mínimas absolutas na Região Nordeste,
referente a Fig. 4. manteve-se semelhante de 1942 a 1960.
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médias térmicas muito baixas, não obstante às latitudes muito
baixas dos lugares.
Estes fatores são tanto mais importantes no inverno quando a eles se junta a grande freqüência de chuvas de ondas de
este (EW) sucedidas por sensíveis quedas de temperatura, em
função do gradiente adiabático seco, sofrido pelos alíseos ao
galgar tais encostas.
Por isso cabem a esta estação as médias mensais mais bai
xas A fig. 5, representativas da média mensal do mês mais frio,
exprime muito bem a constância de temperaturas elevadas


Se a temperatura média mensal das latitudes próximas ao equador geográfico variasse estritamente de acordo com a posição do Sol, encontraríamos duas mínimas nos
solstícios e duas máximas nos equinócios. No entanto, a nebulosidade e a precipitação
entram como fatores de importância pelo menos igual. Na estação chuvosa, freqüentes
aguaceiros durante o dia mantêm relativamente baixas as máximas. Esta redução nas
temperaturas máximas tendem a tornar a média mensal mais baixa no apogeu da
estação chuvosa do que na zona equatorial do Brasil que, como veremos, corresponde
ao outono.
Entretanto, na Região Nordeste do Brasil o inverno é a estação mais fresca,
mesmo nas latitudes mais baixas (próximo do Equador). Somente um reduzido número de postos meteorológicos nas latitudes inferiores do Ceará, Piauí e Maranhão apresentam mínimas na estação mais chuvosa, mesmo assim estes postos registram uma
segunda mínima, de igual importância, no solstício de inverno.
Esta pequena “anomalia” decorre do fato de que na América do Sul, durante o
inverno, a invasão de ar polar do pólo sul se processa até as latitudes equatoriais, uma
vez que o “equador meteorológico” (determinado pela posição da CIT) está em julho
perto de 12° a 15°N. Entretanto esta anomalia não merece grande importância, uma
vez que, embora nas latitudes equatoriais do Nordeste, a média mensal mais baixa do
solstício de inverno é muito pouco inferior às mensais dos meses equinociais de outono, ficando, portanto, confirmada a importância da estação mais chuvosa no abaixamento da temperatura na latitudes próximas ao equador geográfico.
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nesta Região: não obstante ser este mês o de maior freqüência
das mínimas diárias mais baixas e de menor freqüência das máximas diárias mais elevadas, sua média térmica mantém-se em
níveis elevados, típicos das regiões de clima quente. A influência da latitude e do relevo comandam a distribuição da temperatura, de modo bastante sensível. Ao longo do litoral a temperatura varia de 26°C, no Maranhão, a 20°C, no sul da Bahia. As superfícies baixas do interior do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte e Paraíba apresentam médias superiores a
24°C. Somente as superfícies elevadas da Borborema e Diamantina possuem médias inferiores a 20°C. Nestas duas áreas apenas
os locais superiores a 900 m,
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situados a barlavento dos alíseos, possuem médias inferiores a
18°C (17,8°C em Garanuhns – Borborema e 16,2°C em Morro
do Chapéu – Diamantina).
De qualquer forma, a menor constância de temperaturas
elevadas em favor das temperaturas amenas e das fortes quedas
de temperatura pela radiação noturna faz do inverno uma espécie de trégua do calor quase constante a que são submetidas as
vastas áreas de altitudes baixas, principalmente as do interior,
pouco beneficiadas pelo frescor dos alíseos do Atlântico Sul.
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De fato, durante os meses da primavera, verão e outono,
grande parte do interior do Nordeste, (excluindo a Borborema e
Diamantina) e litoral setentrional mantêm-se com temperaturas
médias superiores a 26°C. Neste longo período, mais ou menos
quente, destacam-se, por suas temperaturas mais elevadas, os
meses de outubro-novembro, na metade ocidental, e de janeirofevereiro, na metade oriental da Região. Isto é, a onda de maior
calor passa pelo Piauí em meados da primavera (outubro) atingindo o litoral oriental em fins do verão (fevereiro).
A explicação para este fato é bastante evidente. Conforme
a fig. 2, durante a primavera o Sol passa pelos zênites de todas
as latitudes do Nordeste se dirigindo para o trópico de Capricórnio, depois de permanecer 6 meses sobre o hemisfério Setentrional. Nesta ocasião quase toda Região Nordeste acha-se em regime de seca, porém a onda de maior calor atinge apenas a sua
metade ocidental. Em fins do verão o Sol retorna aos zênites
dessas mesmas latitudes depois de quase 6 meses de presença
sobre o hemisfério Meridional. Nesta ocasião a metade oriental
da Região Nordeste está sobre regime de rigorosa seca, do Rio
Grande do Norte ao Recôncavo baiano, e decréscimo acentuado
de chuvas do Recôncavo para o sul, o que propicia a chegada de
elevada onda de calor. Enquanto isso acontece na metade oriental, a metade ocidental se acha em plena estação chuvosa na
Bahia, e em inicio da estação chuvosa ao norte deste Estado,
quando, então, a nebulosidade acompanhada pela ação refrescante das freqüentes chuvas subtrai consideravelmente a radia324
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ção solar, impedindo que toda Região apresente o máximo térmico nesta época do ano.
Entretanto, considerando o Nordeste brasileiro como um
todo climático, novembro é o mês mais representativo da estação quente. O mapa da fig. 6, relativo à normal deste mês, exemplifica este fato. Neste mês, somente as superfícies elevadas
do maciço da Borborema, das chapadas da Diamantina, do Araripe e da Ibiapaba e da “Serra de Baturité” possuem, temperatura média inferior de 24°C. Nessas áreas, os locais situados acima de 800 a 900 metros, aproximadamente, descem em torno de
22°C (Garanhuns e Morro do Chapéu).
A freqüência de temperaturas elevadas nestes meses pode
ser avaliada examinando os índices das médias das máximas. No
mês de novembro, por exemplo, excluindo a borda oriental da
Região e as áreas mais elevadas das superfícies cristalinas e das
chapadas, todo o território restante é envolvido pela isoterma de
30°C. Nesse território predominam máximas diárias superiores a
32°C e, nas áreas mais baixas dos vales interiores do Sertão do
Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, os valores sobem
acima de 36°C. Estes últimos índices são os mais elevados do
Brasil (fig. 7).
A média das máximas, por seus índices muito elevados,
coloca ainda em evidência a importância das máximas absolutas.
De fato, de setembro a janeiro já foram registradas temperaturas
em torno de 40°C no sul do Maranhão e Piauí, bem como no
médio e abaixo curso do Rio São Francisco. O mapa da fig. 3
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relativo a máximas absolutas já registradas na Região Nordeste
nos apresenta o seguinte quadro, vinculado ao núcleo de máximas superiores a 42°C do sudeste do Pará e norte de Goiás, parte
para E uma “língua” de máximas absolutas de 40°C, envolvendo
todas as terras baixas do sul do maranhão e Piauí, sem contudo
atingir o Ceará. Outra área cujas máximas atingem esses valores
compreende uma estreita faixa ao longo do rio São



Normais até 1942 elatoradas pelo Serviço (Atual Depto. Nacional) de Meteorologia do Ministério da Agricultura.
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Francisco, de Penedo (Alagoas) a Barreiras (Bahia). Acreditamos, não fora a existência da superfície elevada, cristalinasedimentar, do interior do Nordeste, ou mais precisamente do
“Sertão” do Nordeste, toda esta região (exceção ao litoral oriental) teria máximas superiores 40°C. De fato, acima da cota de
300m, aproximadamente, as máximas registradas não excederam a 38°C, e acima de 800m foi sempre inferior a 36°C. Outra
área, cuja máxima nunca excedeu a 36°C, compreende o litoral
oriental, apesar de que a primavera (estação zenital) e o verão
nesta área se constituem no período de menor freqüência diária
de chuvas. A ação refrescante dos constantes alíseos de SE a E
aí se constitui no único fator moderador impedindo as máximas
muito importantes.

UNIDADE III – O Nordeste é Uma Região
De insuficiência de Chuvas
Se em relação à temperatura, a Região Nordeste, excluindo
a Borborema e a Diamantina, apresenta uma certa homogeneidade espacial e uma variação anual pouco significativa, o mesmo não acontece em relação à pluviosidade.
Daremos uma ênfase especial a este fenômeno, uma vez
que no Nordeste as chuvas, pela sua repartição e irregularidade,
assumem importância bem maior, não apenas do ponto de vista
estritamente climático mas, principalmente, pelas conseqüências
de ordem econômica e social delas advindas.
328

www.colecaomossoroense.org.br
Como vimos, a Região Nordeste do Brasil se constitui num
“ponto final” de 4 sistemas de correntes atmosféricas cuja passagem é acompanhada de instabilidade e chuvas (fig. 1). Desta
posição advêm todas as características de seus regimes de chuvas.
Os totais pluviométricos nessa Região se distribuem nitidamente decrescendo da periferia para o interior, conforme se
pode observar na fig. 9. Esta tendência geral é uma conseqüência da orientação dos sistemas de correntes perturbadas cuja
freqüência diminui para o interior do “Sertão”.
A altura das precipitações durante o ano exprime muito
bem esta característica. O oeste da Região, mais sujeito às chuvas de convergência das correntes de W, é abrangido pela isoieta
de 1.500mm. Neste setor destaca-se o noroeste do Maranhão,
onde é mais importante a soma de chuvas de W de IT e de N da
CIT.
A leste da Região, o litoral se constitui em um outro setor
periférico cujos totais anuais são igualmente muito significativos. Trata-se do setor mais sujeito às chuvas frontais de Sul e
“pseudo-frontais” de leste. Aí, do Rio Grande do Norte ao norte
do Espírito Santo, os índices são sempre superiores a 1.250mm.
Ao longo deste litoral destacam-se duas áreas: de Pernambuco a
Sergipe onde os índices são quase sempre superiores a
1.500mm, havendo locais que variam de 1.750 a 2.000mm, e até
mais (em Pernambuco, Barreiros registra 2.464 em média); do
Recôncavo Baiano ao extremo sul da Bahia onde os índices são
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sempre superiores a 1.500 mm, havendo locais cujos índices são
superiores a 1.750 (em Ilhéus o total médio atinge a 2.115mm).
Em contrapartida, todo o “Sertão” não possui mais de
1.000mm de chuvas em média, e em 50% aproximadamente
deste vasto território, os índices são inferiores a 750mm, caindo
abaixo de 500mm no Raso da Catarina (Bahia-Pernambuco) e
Depressão de Patos na Paraíba.
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Chamamos atenção para os diversos núcleos de precipitação mais copiosa que suas áreas circunvizinhas. Trata-se de locais cuja orografia concorre de modo mais importante ao sentido
do acréscimo de chuvas. São eles: Ibiapaba (Ceará), Areia (Paraíba), Triunfo (Pernambuco), Quebrangulo e Água Branca (Alagoas) e encosta oriental da Diamantina (Bahia). Certamente existem outros locais de situação semelhante, porém a ausência
neles de postos meteorológicos não nos permite delimitá-los.
A marcha estacional dessa precipitação não compreende
apenas um único regime como acontece nas Regiões CentroOeste e Sudeste do Brasil, mas diversos regimes (fig. 10).
a) Ao longo do litoral oriental e encosta do Planalto, do
Rio Grande do Norte a Belmonte (Bahia), o máximo pluviométrico se dá no outono (mais freqüente) ou inverno, e o mínimo na
primavera ou verão, o que significa que o máximo pertence à
época do ano em que os dias são mais curtos que as noites, e o
mínimo pertence à época em os dias são mais longos que as noites. Portanto, trata-se de um regime estacional típico das regiões
de “clima mediterrâneo”. Esclarecemos que em alguns locais
existem dois máximos: um no outono outro no inverno, separados por um curto decréscimo.
O máximo de inverno está vinculado à maior freqüência de
chuvas do sistema de correntes perturbas de Este (EW) nesta
estação. O máximo de outubro é uma conseqüência da conjugação das chuvas do sistema de correntes perturbas de Este (EW) e
do sistema de correntes perturbas de Norte (CIT). Os mínimos
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de verão ou de primavera estão relacionados à maior ausência
das chuvas de EW (primavera-verão) e da CIT (primavera).
b) Dos paralelos de 5°S (no Maranhão) a 9°S (entre Pernambuco-Bahia) ao litoral setentrional, o máximo se dá no outono e o mínimo na primavera ou inverno. Nesse setor setentrional
a marcha estacional da precipitação é, de certa forma, semelhante à que se verifica na zona equatorial do continente sulamericano, principalmente ao sul do Equador geográfico, onde o
máximo do outono está relacionado com a posição média mais
meridional daquela “depressão equatorial”. A diferença fundamental entre esse setor do Nordeste e a zona equatorial da Amazônia é mais em termos quantitativos que qualitativos. De fato,
na Amazônia, principalmente sobre o Pará, a CIT se faz mais
presente do que no Nordeste.
Neste setor setentrional, embora o máximo pertença ao outono (dias mais curtos que as noites) e o mínimo à primavera
(dias mais longos que as noites) seu regime estacional se assemelha mais ao regime tropical do que ao mediterrâneo, uma vez
que no verão (época dos dias mais longos) inicia-se a estação
chuvosa para a maior parte deste setor, e o inverno (época dos
dias mais curtos) é quase tão seco quanto a primavera (alguns
locais mais meridionais desse setor chegam a acusar o mínimo
no inverno).
c) No interior da Região, ao sul dos referidos paralelos, o
regime estacional é tipicamente tropical: durante o verão o sistema de correntes perturbadas de oeste (IT), com pancadas de
chuvas ocasionais, asseguram, quase exclusivamente, o máximo
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pluviométrico. Ao contrário, no inverno, com o enfraquecimento
desse sistema, o setor fica sob o domínio mais constante dos
ventos anticiclônicos de NE e E da alta subtropical do Atlântico
Sul, quando estão se dá o mínimo pluviométrico do ano.
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Salientamos que a marcha estacional da precipitação na
Região Nordeste é bem mais complexa do que apresentamos.
No contato desses três setores certamente existem áreas de transição cujo regime pluviométrico apresenta conjugações entre
aqueles descritos. Entre o regime mediterrâneo e o tropical do
setor meridional, por exemplo, existe uma vasta área que apresenta dois máximos e dois mínimos pluviométricos, os quais
necessitam um estudo especial.
Cumpre ainda salientar que o fato mais negativo das precipitações sobre a Região Nordeste não reside na altura dos seus
totais, mas na sua distribuição anual. Aliás, nas regiões tropicais
pouco sujeitas às influências marítimas, a repartição das chuvas
se caracteriza por sua grande concentração em poucos meses.
Nestas regiões este caráter é tanto mais notável, tratando-se de
clima semi-árido, como é o caso de grande parte da Região Nordeste.
A desigualdade na repartição das chuvas durante o ano assume nesta região feições das mais contrastantes do mundo. A
porcentagem da precipitação máxima em 3 meses consecutivos
nos dá uma boa idéia deste aspecto do regime de chuvas (fig.
11). Das águas precipitadas durante o ano, apenas o litoral e
encosta oriental da superfície elevada (Zona da Mata e Agreste)
apresentam uma concentração média inferior a 50%. Fora destas áreas a concentração é sempre superior a 50%, atingindo ao
norte dos paralelos de 5°Sul (no Maranhão), a 9°Sul (limite de
Pernambuco-Bahia) a índices que variam de 55 a 70%.
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A distribuição espacial da concentração média das precipitações no trimestre mais chuvoso está em estreita relação com a
mancha estacional da precipitação e, conseqüentemente, com os
sistemas de correntes perturbadas, conforme se pode observar
comparando a fig. 11 com as Figs. 1 e 10:
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- a larga faixa litorânea de menor concentração anual (menos 50%) corresponde à região cuja marcha estacional da precipitação é do tipo “mediterrânea”. Nesta região, as correntes perturbadas E (EW), bem como as de S (FPA) além de possuírem
menor concentração estacional (outono-inverno), suas raras ocorrências no semestre primavera-verão se somam às linhas de
IT, assegurando precipitações mais ou menos importantes durante todo o ano.
- o setor setentrional, de concentração trimestral entre 50 e
70%, corresponde à região na qual a marcha estacional da precipitação está quase exclusivamente na dependência das correntes
perturbadas de N que, como vimos, somente adquirem significância de meados do verão a meados do outono e, em suas áreas
mais meridionais, apenas no outono.
Esses índices são tanto mais significativos quando sabemos que a maior parte do vasto “Sertão” do setor setentrional
(latitudes inferiores a 10°Sul) possui apenas dois meses (marçoabril) verdadeiramente chuvosos, enquanto que aquelas percentagens referidas são relativas aos totais de 3 meses.
O trimestre mais chuvoso (fig. 12) da região de regime de
chuvas do tipo “mediterrâneo” compreende aos meses do outono-inverno, assim distribuídos:


Se o leitor desejar obter o conhecimento mais profundo sobre o regime de
precipitação nesta área, recomendamos a leitura do artigo “Análise da Precipitação na Região do Cariri Cearense – Contribuição ao Estudo da climatologia Dinâmica do Nordeste do Brasil” (E. NIMER – 1971).
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abril-maio-junho – do Rio Grande do Norte a Pernambuco
maio-junho-julho – de Pernambuco a Sergipe
abril-maio-junho – no Recôncavo Baiano
março-abril-maio – do Recôncavo pra o Sul.
No setor setentrional da Região o trimestre mais chuvoso
corresponde a fevereiro-março-abril. Portanto, aí a estação chuvosa inicia-se em fins do verão e se torna mais importante no
outono.
No setor meridional o trimestre mais chuvoso desloca-se,
de sul para norte, do fim da primavera ao inicio do outono,
compreendendo, portanto, os meses do verão, principalmente,
ou seja: novembro-dezembro-janeiro, dezembro-janeirofevereiro, janeiro-fevereiro-março.
Desta forte concentração estacional resulta que em quase
toda a Região Nordeste o regime de precipitação se caracteriza,
sobretudo, pela existência de uma estação relativamente muito
chuvosa, na qual se fazem presentes chuvas torrenciais, enquanto que um período, de duração variável, se constitui em muito
seco, cujas chuvas, além de serem raras, são pouco copiosas.


Esclarecendo que para a determinação de seca adotamos o critério de
GAUSSEN e BAGNOULS (1953). Os referidos autores, com base em trabalhos de ecologia vegetal, consideram seco aquele mês cujo total das precipi-
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Temos visto como é de notável significância o papel da
orografia no condicionamento climático da Região Nordeste,

principalmente no que afeta a precipitação. Esta fator, exercendo
tanta importância sobre os totais pluviométricos, acaba por tortações em milímetro é igual ou inferior ao dobro da temperatura média em
graus Celsius P ≤ 2T). Para a determinação de subseca adotamos a fórmula
P=3T, de WALTER E LIETH (1960), aplicável aos locais que não possuem
sequer 1 mês seco.
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nar a distribuição da duração do período seco muito complexa
nesta região. As saliências locais do relevo abreviam o período
seco, enquanto que as depressões o prolongam, mesmo tratandose de topografia cujos acidentes não sejam muito importantes do
ponto de vista morfológico: o posto pluviométrico de Água
Branca, situado a 560m na Serra da Mata Grande (Alagoas) possui 2 meses secos, numa área de 6 a 8 meses; o posto de Triunfo,
situado a 1.060m na Borborema (Pernambuco) possui 3 meses
secos, numa área de 7 meses secos; o posto de Guaramiranga,
situado a 872m na Serra de Baturité (Ceará) não possui sequer 1
mês seco quando sua área circunvizinha apresenta 7 meses secos. Em contrapartida, a depressão do Raso da Catarina registra
10 a 11 meses secos, quando suas áreas vizinhas possuem no
máximo 8 meses; a depressão de Patos possui 9 a 11 meses secos, quando suas áreas vizinhas registram 7 a 8 meses secos.
Estes são alguns exemplos que exprimem muito bem a importância da orografia nas precipitações sobre a Região Nordeste do
Brasil.
Entretanto, estas e outras interferências locais não suprimem a tendência geral da distribuição da duração dos períodos
secos na Região. A tendência geral deste fenômeno é bastante
definida, e sua distribuição espacial repete, em linhas gerais, a
repartição dos totais anuais de precipitação sobre o território
regional (fig. 9): o período seco é tanto mais prolongado da
periferia para o interior do “sertão” (fig. 13).
Na periferia ocidental a seca dura apenas 5 a 3 meses de
sul para norte, ou seja, da Bahia ao Maranhão, sendo uma decor339
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rência da presença mais prolongada de correntes perturbadas de
W (IT) que, no oeste maranhense, se conjugam com a presença
também mais prolongada, das correntes perturbadas de N
(CIT).
Entretanto, a periferia oriental se constitui na área mais
úmida da Região. De fato, ao longo do litoral, apenas no Rio
Grande do Norte e na foz do Rio São Francisco a seca dura até 4
meses. Fora destas restritas secções do litoral, a seca dura no
máximo 3 meses, sendo que, de Pernambuco ao Recôncavo Baiano, a seca é muito curta (2 meses) ou mesmo inexistente em
alguns locais. Porém, a maior extensão do território, cuja seca
inexiste em termos de normais, cabe ao litoral baiano, do Recôncavo para o sul.
Contudo, o que predomina sobre o território da Região
Nordeste é uma seca que se prolonga no mínimo por 6 meses:
caminhando das periferias oriental e ocidental para o interior do
“Sertão” a seca cresce em intensidade e duração, alcançando o
máximo na Depressão de Patos (Paraíba) e no Raso da Catarina
(Bahia-Pernambuco) com 10 a 11 meses. Estas duas áreas interioranas, como se pode observar na fig. 13, estão mais próximas
do litoral leste do que do limite oeste da Região, porque o gradiente deste fenômeno é maior na periferia oriental.


Certamente existem outros locais com 11 meses secos em média, no alto
curso dos rios Vaza Barris, Itapecuru, Jacuípe e Paraguaçu (Bahia). Entretanto, a ausência de informações meteorológicas satisfatórias destes locais não
nos permitiu delimitá-las.
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Quanto à época de ocorrência das secas, cumpre-nos ressaltar que, à primeira investigação deste fenômeno no Brasil,
verificamos que existe um traço comum: a tropicalidade. Com
efeito, estando a maior parte do território brasileiro localizado
na zona intertropical seu regime estacional de seca possui, por
isso, um ritmo tropical, isto é, a seca se verifica no inverno, enquanto o verão se constitui, normalmente, em estação muito
chuvosa. Entretanto no Nordeste a repartição estacional deste
fenômeno é muito complexa. Uma investigação acurada deste
aspecto do regime de chuvas nesta Região leva-nos a distinguir
diversas e extensas áreas cujo regime é tropical, enquanto outras
diferem inteiramente, ao lado de outras que apresentam caráter
de transição.
Cada uma dessas áreas está submetida, com maior ou menor intensidade, a um sistema peculiar de circulação atmosférica
regional (fig. 14).
a) Área de seca de Primavera-Verão – Compreende o litoral e encosta oriental do Planalto, do Rio Grande do Norte ao
Recôncavo baiano.
Trata-se da única área do Brasil que apresenta seca no verão e inexistência da mesma no inverno. Esta característica decorre do fato desta área ficar sob o predomínio das constantes e
estáveis alíseos de E a SE do anticiclone do Atlântico Sul. Esta
massa estável recua freqüentemente no outono para o oceano,
quando a CIT desce para o hemisfério sul, propiciando chuvas, o
que raramente acontece na primavera. No inverno, embora o
anticiclone subtropical permaneça nesta área, IT e EW (estas
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também comuns no outono) seccionam essa massa, provocando
chuvas no litoral oriental, cujos totais decrescem para o interior
com forte gradiente até a Serra da Borborema. Na primaveraverão as EW são raras e a CIT permanece no hemisfério Norte,
razão pela qual o período seco compreende este período, e o
chuvoso, outono-inverno.
Observamos, contudo, que esta área não apresenta muita
homogeneidade. Sua denominação poderia nos dar a impressão
de que em toda sua extensão ocorre seca na primavera-verão.
Porém isso não acontece. Como o período seco, sob influência
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da continentalidade, tende a aumentar do litoral para o interior;
como o relevo, embora de altitudes modestas, constitui fator
muito importante; e ainda devido a sua extensão latitudinal, a
época de ocorrência e duração do período seco sofre ligeiras
variações espaciais, o que empresta a esta área diversas feições.
Em sua maior parte a seca é de primavera- verão, daí a denominação da área – chegando a se estender ao outono no vale
do São Francisco. Porém, do litoral do Rio Grande do Norte ao
Sul de Alagoas, somente a primavera registra período seco, o
qual se estende, quando muito, ao inicio do verão. Da mesma
forma em Água Branca (extremo ocidental de Alagoas), na alta
encosta da Borborema, o período seco abrange apenas a primavera. De Aracaju para o sul, acompanhando o litoral e contornando o Recôncavo Baiano, a seca é de verão.
Trata-se de uma área pertencente ao já conhecido setor oriental do Nordeste cuja marcha estacional da precipitação é do
ritmo “mediterrâneo”.
b) Área de Seca de Inverno-Primavera – Estende-se de EW, da chapada de Ibiapaba ao rio Grajaú, e de norte para sul, do
litoral à “serra” Dois Irmãos (limite Piauí-Bahia).
O regime desta área reflete a conjugação do regime tropical de seca de inverno e máximo de chuva no verão do Brasil
Central (com chuvas de W e IT) e do regime equatorial de mínimo da primavera e máximo de chuvas no outono, da zona equatorial sul-americana.
Trata-se, portanto, da área ocidental do setor setentrional
cuja marcha estacional da precipitação, embora apresente seca
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nos dias longos do ano e forte umidade nos dias curtos, seu regime anual de chuvas mais se assemelha ao ritmo tropical, pelos
motivos já analisados. A oeste do rio Grajaú a seca é de primavera estendendo-se apenas ao inicio do inverno.
c) Área de Seca de Inverno–Primavera–Verão – Estendese da Ibiapaba a Serra da Borborema no sentido E-W, e do litoral ao “cotovelo” do rio São Francisco, no sentido N-S.
O regime de seca desta área resulta da conjugação da seca
de inverno do Brasil Central (ritmo tropical por excelência), da
seca de primavera da zona equatorial sul-americana e da seca de
verão do litoral oriental (ritmo mediterrâneo).
Esta área também não é homogênea. Em sua maior parte a
seca é de inverno-primavera-verão, porém, a continentalidade, o
relevo e a posição em relação às outras áreas, imprimem interferências nas tendências gerais tornando o período seco maior ou
menor e, conseqüentemente, modificando a época de sua ocorrência. Por exemplo, na Chapada do Araripe a seca se dá apenas
no inverno-primavera, enquanto que na Depressão de Patos apenas o outono se constitui em estação chuvosa.
Trata-se da área oriental do setor setentrional cuja marcha
estacional da precipitação, embora apresenta seca nos dias longos e forte umidade nos dias curtos do ano, seu regime anual de
chuva mais se assemelha ao ritmo tropical, pelos motivos já analisados.
d) Área de Seca de Outono-Inverno-Primavera – Prolonga-se de N-S da “serra” Dois Irmãos ao norte de Minas Gerais.
É limitada, a leste pela área de dois períodos secos do nordeste
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baiano e por aquela sem período seco do litoral, e a oeste, pelos
chapadões do Brasil Central.
A principal característica desta área é a sua grande diversificação. Estas são motivadas principalmente pelo relevo: nas
superfícies elevadas e “serras” a maior pluviosidade encurta o
período seco e conseqüentemente sua época de ocorrência; ao
contrário, o encaixamento dos vales faz com que estes fiquem
semiprotegidos das chuvas.
Nas partes mais baixas do vale do São Francisco a seca
compreende o outono-inverno-primavera, de norte a sul até próximo ao limite de Minas Gerais. Daí para o sul, a primavera
torna-se menos seca, o mesmo se verificando no alto curso do
rio Jequitinhonha. Já o vale do alto curso do rio de Contas permite um período seco mais longo, semelhante ao do vale do São
Francisco. Ao contrário, no Espinhaço, Diamantina e Conquista
a seca é sensivelmente mais curta.
Apesar destas diferentes feições, a presença da seca no outono e no inverno e do máximo de chuva no verão assegura a
esta área características próprias: em toda a área o verão é úmido
e o outono é total ou parcialmente seco, excetuando-se a Diamantina e uma estreita faixa próxima ao litoral superúmido. Sobre a Diamantina a seca é de inverno, estendendo-se à primavera
para se tornar apenas de primavera em sua vertente leste, o
mesmo acontecendo nas áreas próximas ao litoral.
Este traço comum está relacionado à posição desta área em
relação aos diversos sistemas de correntes perturbadas. A presença de seca no inverno-primavera e a ausência no verão decor348

www.colecaomossoroense.org.br
re do fato desta área ser efetivamente atingida pelas chuvas de
W (IT) apenas no verão, sofrendo assim um atraso em relação
ao Brasil central. A ocorrência de seca no outono é devida a
conjugação de três fatores: afastamento para oeste das correntes
perturbadas de W (IT) ao findar o verão; decréscimo de correntes perturbadas de E (EW) que diminuem rapidamente do litoral
para o interior; e a ausência de chuvas trazidas pelas correntes
perturbadas de N (CIT), cujo limite meridional corresponde à
serra Dois Irmãos.
e) Área de Dois Períodos Secos – Corresponde ao nordeste
da Bahia, constituído pelas terras do Raso da Catarina e das bacias dos rios Vaza Barris, Itapecuru, Paraguaçu, excluindo o
baixo curso.
Como já sabemos, a Região Nordeste do Brasil é uma vasta área periférica de diferentes sistemas de circulação perturbada. O nordeste baiano é justamente o núcleo desta área, o que
lhe dá características próprias: dois períodos secos. Trata-se da
maior área de transição – entre o ritmo de chuvas “mediterrâneo” e o ritmo de chuvas “tropical” – e pode ser dividida em
dois setores; oriental e ocidental, cada um apresentando características próprias. Nestes setores a duração dos períodos secos
varia conforme a posição do lugar no interior de sua área e em
relação ao relevo. Entretanto, o que bem os distingue reside no
fato de que o primeiro, com presença de seca no verão e ausência da mesma no inverno, indica que ele está mais vinculado ao
regime de chuva do tipo “mediterrâneo”, enquanto que o segun349
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do, com seca no verão e também no inverno (esta, mais intensa)
está mais ligado ao regime de chuvas do tipo “tropical”.
Esclarecemos, ainda, que no sul dos Estados do Maranhão
e Piauí e no oeste da Bahia o regime é tipicamente “tropical”,
com seca no inverno, embora apresente traços da marcha estacional da precipitação da zona equatorial sul-americana, com
seca iniciando-se, por vezes, na primavera e estendendo-se, por
vezes, ao outono (fig. 14).
Desvios Pluviométricos Anuais em Relação às normais –
O mecanismo atmosférico nas regiões tropicais se caracteriza
sobretudo por sua notável irregularidade, isto é, sua dinâmica
está sujeita a apresentar comportamento bem distinto quando
comparada de um ano para outro. Disto resulta que as precipitações em cada ano estão, conseqüentemente, sujeitas a totais bem
distintos, podendo se afastar grandemente dos valores normais.
Este afastamento é ainda tanto maior tratando-se das regiões de clima semi-árido. A este respeito THORNTHWAITE
(1941) assim se referiu: “Num deserto sabe-se o que esperar do
clima e planeja-se de acordo. O mesmo é verdadeiro para as
regiões úmidas. Os homens foram muito iludidos pelas regiões
semi-áridas por que elas às vezes são úmidas, às vezes desertas,
e as vezes um meio-termo entre os dois”.
Portanto, as desvantagens do regime anual de chuvas com
secas muito prolongadas em largas extensões da Região, são
ainda acentuadas pela sua extrema irregularidade. Nenhuma
outra Região Brasileira acusa desvios tão significativos como o
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Nordeste (fig. 15). Com efeito, quase todo o território desta Região apresenta um desvio médio (positivo ou negativo) em relação à normal, superior a 25% e são bem maiores na área do “polígono das secas”. Nesta vasta área de clima semi-árido os desvios maiores estão geralmente relacionados ao setor setentrional
da Região, cujo regime anual de precipitação depende quase que
exclusivamente da chegada de correntes perturbadas de N.
(CIT). Em algumas áreas deste setor o desvio médio chega a
alcançar índices superiores a 50%, o que significa um dos mais
expressivos do mundo.
Como se pode verificar, comparando o mapa da fig. 15 aos
das figs. 9, 11 e 13, os maiores desvios estão relacionados às
áreas onde a altura anual da precipitação é menor; a concentração dos 3 meses consecutivos mais chuvosos é maior; e o período seco se prolonga, em média, por mais tempo.
Entretanto, por se tratar de desvios médios, sua importância reside apenas no fato deles indicarem a tendência da variabilidade: as áreas de maiores desvios médios são aquelas
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sujeitas, em determinado ano, a maiores desvios efetivos, e estes
costumam ser extremamente superiores aos indicados pelos des352
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vios médios. Em certos anos quase toda a Região Nordeste recebe uma quantidade de chuvas, cerca do dobro da normal, chegando a atingir o triplo na área semi-árida, como sucedeu, dentre
outros, em 1912, 1917, 1924 e 1947. Trata-se dos “anos chuvosos” ou das “grandes enchentes”, embora sua população os considerem anos de “bom inverno”. Em contrapartida, determinados
anos acusam totais tão insignificantes que em certas áreas semiáridas as chuvas faltam totalmente, como sucedeu em 1877,
1915, 1919 e 1932. Trata-se dos “anos de grandes secas”, isto é,
um “mau inverno”.
Outra característica dos desvios pluviométricos nessa Região é a sua extrema complexidade. Tomando por base o estudo
do desvio efetivo entre 1914 a 1938, realizado pela Divisão de
Águas do DNPM (1948), concluímos que no Nordeste brasileiro
a distribuição dos desvios pluviométricos ocorre de diversas
maneiras:
a)
a exceção de restritos locais, toda a Região apresenta desvios positivos, como ocorreu em 1924
(fig. 16 A);
b)
a exceção de restritos locais, toda a Região apresenta desvios negativos, como ocorreu em 1915
(fig. 16 B);



Os anos de notáveis desvios exemplificados neste trabalho foram obtidos
através da leitura do artigo de ADALBERTO SERRA intitulado: “Meteorologia do Nordeste Brasileiro”. 1945, CNG – IBGE, Rio de Janeiro.
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c)

enquanto o setor setentrional acusa desvios negativos, o setor meridional apresenta desvios positivos, como ocorreu em 1919 (fig. 16 C);
d)
enquanto o setor setentrional acusa desvios positivos, o setor meridional apresenta desvios negativos, como ocorreu em 1934 (fig. 16 D);
e)
enquanto os setores setentrional e meridional acusam desvios positivos, o setor oriental registra
desvios negativos, com ocorreu em 1919 (fig. 16
E).
Os tipos “A” e “B” foram os mais freqüentes, enquanto
que o tipo “E” é mais raro. Outras combinações menos freqüentes ocorreram, porém sem formas definidas, pela sua extrema
heterogeneidade.
O caráter assimétrico no comportamento dos desvios num
mesmo ano (tipo C, D, E), se deve, como vimos, à existência de
4 sistemas de circulação perturbada semi-independentes. Disto
resulta que em determinados anos, enquanto o sistema de circulação N, faz precipitar chuvas abundantes, isto não significa
necessariamente uma simetria com os outros sistemas de circulação perturbada. Os desvios ao norte da Região estão praticamente na dependência exclusiva da maior ou menor freqüência
do sistema de circulação perturbada de N (CIT). OS desvios ao
sul dependem dos sistemas de W (IT) e de S (FPA), enquanto
que no setor oriental os desvios estão condicionados aos sistemas perturbados de E (EW), de S (FPA) de W (IT). Os anos em
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que toda a Região apresenta desvios positivos ou negativos, decorrem da simetria entre esses sistemas.
Disto resulta que a duração dos períodos secos na Região
Nordeste estão sujeitos a importantes oscilações da maré pluviométrica. Nos anos de fortes desvios positivos (“anos chuvosos”), as áreas cujas normais não indicam sequer um mês seco
(clima superúmido) e as que indicam um curto período seco
(clima úmido) têm suas áreas de ocorrência bastante ampliadas,
enquanto que as áreas de mais de 6 meses secos em
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média (clima semi-árido) têm suas áreas restringidas. O inverno
se dá nos anos cujos desvios negativos determinam os “anos de
grandes secas”. Nestes anos as áreas cuja seca dura em média
mais de 6 meses, ampliam-se, enquanto que aquelas que normalmente não acusam sequer um mês seco, podem registrar uma
estação seca que pode durar vários meses.
Outro elemento importante a considerar nos climas das regiões tropicais, afeto à grande variabilidade pluviométrica, é que
nestas regiões os fortes desvios negativos são mais freqüentes
que os desvios positivos de igual magnitude. Este fato torna ainda mais precária a área do “polígono das secas” da Região Nordeste, uma vez que nos anos de “mau inverno” não apenas o
período seco torna-se bem mais prolongado que a duração média, como ainda as poucas chuvas que normalmente ocorrem
nessa época costumam ficar praticamente ausentes.
Finalizando, devemos saber que não havendo periodicidade na escassez de chuvas a previsão de tais fenômenos torna-se
indiscutivelmente necessária, pois, além de sua importância para
a economia regional do Nordeste, viria assegurar igualmente
prognósticos para outras regiões do país. Isto por si só justificaria o interesse, neste particular, por parte dos governos estaduais
e federal, de nossas empresas públicas e privadas.
Como há na atmosfera uma circulação geral tendente a
mantê-la em equilíbrio de pressão e temperatura, há conseqüentemente estrita relação entre os diversos sistemas de circulação
perturbada ou não, os quais se movem em perfeito sincronismo,
cujo conhecimento, tendo em vista a previsão do tempo, é prati356
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camente possível pela densa rede de postos de observação situados em pontos estratégicos nos diversos continentes.
Com este fim o meteorologista A. SERRA (1945) aplicou
um método muito prático utilizando estações meteorológicas do
Brasil e de várias partes do mundo, através do qual ficou demonstrado não apenas sua aplicabilidade para todo o Brasil,
como ainda traçou as diretrizes gerais para tal previsão. Naquela
oportunidade o referido autor esclareceu que tudo se resume em
prever com antecedência de 3 a 6 meses a pressão nos Açores,
uma vez que se a pressão for ai elevada em janeiro, ela trará
seca mais prolongada e intensa no Nordeste se em julho do ano
anterior forem observadas:
a) pressão baixa na Groelândia, Islândia, Alasca, Havaí,
Estados Unidos, Índia, Samoa, Buenos Aires e Ilhas Órcadas;
b) pressão alta em Zanzibar, Port. Darwin e Capetown;
c) temperatura baixa na Groelândia e Japão;
d) temperatura elevada no Havaí, Índia, Dacar, Samoa e
Santa Helena.
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UNIDADE IV – Principais Diferenciações
Climáticas – Nordeste, Região de Clima Semi-Árido

Antes de passarmos às diferentes categorias de climas, tornam-se indispensáveis alguns esclarecimentos. A exemplo do que fizemos para outras Regiões brasileiras, não adotamos para esse
fim nenhum critério classificatório tradicional. Este comportamento permite ao climatologísta
selecionar os aspectos climáticos mais importantes, estabelecendo limites, índices expressivos
em determinada região. Deste modo, o climatologista não apenas foge dos enquadramentos préestabelecidos pelos critérios tradicionais como ainda lhe é permitido utilizar parcialmente diversos critérios de diferentes autores naquilo que lhe parece significativo. Por exemplo no critério
classificatório aplicado nesta pesquisa usamos do critério de KÖPPEN a média de 18°C para o
mês mais frio como limite entre os climas quentes (mais 18°C) e subquente (menos 18°C),
embora o referido autor, como sabemos, utilizasse essa isoterma mensal como limite entre os
climas “tropical” e “temperado”. Da mesma forma, utilizamos o critério de GAUSSEN e BAGNOULS (1953) no que diz respeito a determinação de mês seco, bem como das isotermas mensais de 15°C e 10°C do mês mais frio, como limite entre os climas subquentes (18 a 15°C),
mesotérmico brando (15 a 10°C) e mesotérmico médio (10 a 0°C), embora com denominações
diferentes daquelas usadas por esses autores.
Os outros aspectos aqui abordados foram estabelecidos por nós em consonância ao critério
livre para o qual selecionamos os aspectos e os índices que consideramos expressivos na climatologia da Região Norte. Assim é que a consideração de climas superúmidos, úmidos, semiáridos e desérticos, com suas diversas variedades: superúmido (sem seca o com subseca), úmido
(com 1 a 2 ou 3 meses secos), semi-úmido (4 a 5 meses secos), semi-árido brando (com 6 meses
secos), mediano (com 7 a 8 meses seco), forte (com 9 a 10 meses secos), muito forte (com 11
meses secos) e desértico (com 12 meses secos), está baseada na relação existente entre esta
seqüência e a vegetação natural. No Brasil, (com exceção de algumas áreas da Região Sul) a
ausência de seca está sempre relacionada às áreas florestais, a existência de 1 a 2 meses secos é
quase sempre acompanhada de florestas, e as áreas de 3 meses secos estão relacionadas às áreas
de transição, onde, na maioria das vezes, aparecem florestas semidecíduas, enquanto que as áreas
de 4 a 5 meses secos se relacionam quase sempre com o cerrado. Enquanto isso, as áreas com 6
ou mais meses secos estão relacionadas à caatinga, sendo que, geralmente, as áreas de 6 meses
secos correspondem a uma caatinga predominantemente arbórea ou de transição; as de 7 a 8
meses, à caatinga predominantemente arbustiva e a de mais de 9 meses, à caatinga herbácea,
sendo tanto mais rala nas áreas de 11 meses secos.
A adoção deste critério permite ainda introduzir na climatologia tradicional de determinada
região, conhecimentos relativos à climatologia dinâmica (climatologia moderna) sempre que for
possível. Este último comportamento também norteou este estudo. Dele deriva o conceito de
climas tropicais, temperados, etc.
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Como vimos, embora haja importantes variações de temperatura na Região Nordeste, considerando-se as máximas e as
mínimas diárias, esta últimas, por não serem muito freqüentemente importantes, não chegam a criar importantes diferenciações climáticas ao longo do território desta Região. Por isso,
quanto ao comportamento térmico devemos reconhecer apenas
duas categorias ou tipos climáticos importantes: a de clima
quente e a de clima subquente.
Mais de 95% do território regional do Nordeste brasileiro
possui clima quente, uma vez que todos os meses acusam temperatura média superior a 18°C, como se pode verificar no mapa da fig. 5. Neste vasto território merecem destaque o setor
setentrional, a Borborema, a Diamantina, Conquista e Espinhaço.
Excluindo as chapadas do sul do Maranhão e do Piauí, a
chapada do Apodi, e a “serra” de Baturité, o setor setentrional da
Região constitui a área mais quente, onde o mês de temperaturas
mais amenas possui média superior a 24°C, chegando a ser superior a 26°C em largos trechos do litoral, do Maranhão ao Rio
Grande do Norte. Em todos os aspectos térmicos por nós analisados, como se pode verificar, os índices mais elevados pertencem a este setor. Apenas as máximas absolutas mais importantes
não se registram ao longo do litoral setentrional, mas apenas no
seu interior, onde o efeito da continentalidade determina, não
raras vezes, máximas superiores a 40ºC durante as radiações
diurnas do período mais seco (primavera). Fora deste setor setentrional apenas uma área do vale do São Francisco, em torno
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de Remanso, Pilão Arcado e XiqueXique, apresenta índices térmicos também muito elevados.
Em contrapartida, a Borborema, Diamantina, Conquista e
Espinhaço constituem as áreas onde o clima, apesar de quente,
possui, pelo menos, um mês com temperatura média inferior a
20,0°C. Nestas áreas os níveis superiores a 850-900m possuem
pelo menos um mês, no inverno, com temperatura média inferior
a 18°C. Trata-se de locais onde a altitude conjugada à ação refrescante dos constantes alíseos do anticiclone subtropical do
Atlântico Sul e às significantes mínimas resultantes da radiação
noturna após a passagem de frentes polares, acabam por fazer
predominar, no inverno, tipos de tempo com temperaturas mais
baixas, e não permitem que, no verão, temperaturas elevadas
venham caracterizar as condições médias do tempo. Esses locais, por isso mesmo, possuem clima subquente.
No mapa da fig. 5 aparecem cinco destes núcleos contornados pela isoterma de 18,0°C, onde, pelo menos em 1 mês, a
temperatura média é inferior a 18,0°C. Entretanto, acreditamos
que futuramente, com a instalação de novos postos meteorológicos e um estudo realizado com esta finalidade sob mapas hipsométricos de escalas grandes, outros núcleos semelhantes possam ser delimitados.
Levando-se em conta o regime de umidade ou, mais especificamente, a existência ou inexistência de seca, e o regime de
duração dos períodos secos, fica evidente o reconhecimento de
uma variedade climática sem igual em outra Região Brasileira.
Tendo em vista estes aspectos ligados ao regime de chuvas, en360
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contramos no Nordeste Brasileiro desde o clima superúmido,
sem sequer 1 mês seco até o clima quase desértico com 11 meses secos, o que significa 4 modalidades climáticas: clima superúmido, úmido, semi-úmido e semi-árido. Estes, por sua vez,
compreendem 6 variedades: sem seca, com subseca, com 1 a 2
meses secos, com 3 meses secos, com 4 a 5 meses secos, com 6
meses secos, com a 7 a 8 meses secos, com 9 a 10 meses secos e
com 11 meses secos.
Cerca de 50% do território regional é constituído por climas super-úmidos, úmidos e semi-úmidos. Estas categorias climáticas estão localizadas ao longo do litoral. Este fato decorre
não apenas porque nessas áreas os totais pluviométricos anuais
são mais importantes, mas principalmente pelo regime das precipitações: o litoral é mais beneficiado, não apenas pelas chuvas
de EW e FPA durante o outono-inverno, mais ainda, pelas chuvas de IT durante a primavera-verão. Fora desta áreas litorâneas,
apenas pequenos núcleos possuem clima igualmente úmido.
Trata-se de locais não muito distantes do litoral oriental (encosta
da Diamantina) ou do litoral setentrional (serra de Baturité),
onde a orografia concorre no sentido de aumentar a pluviosidade
em qualquer estação do ano.
Não obstante a existência de climas superúmidos, úmidos
e semi-úmidos, o que bem caracteriza a Região Nordeste do
Brasil é a presença de climas semi-áridos. De fato, os climas
semi-áridos não apenas cobrem cerca de 50% de seu território,
como ainda deve-se a eles o agravamento dos problemas econômicos e sociais que afligem desde longos anos, direta ou indi361
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retamente, as populações desta Região. A criação de órgãos como a Superintendência do Vale do São Francisco e do Departamento de Obras Contra a Seca atestam a preocupação que esses
problemas têm causado ao governo nacional.
Mas a complexidade climática da Região Nordeste não
cessa ai. Outro aspecto importante a se considerar na classificação climática diz respeito à marcha estacional da precipitação e
os sistemas de circulação atmosférica. Neste particular, como
vimos, o Nordeste brasileiro é muito heterogêneo, podendo-se
reconhecer nesta Região, pelo menos 3 setores distintos conforme mostra a Fig. 10: o Setor Mediterrâneo, com máxima no
outono ou inverno [chuvas de correntes perturbadas de N
(CIT), correntes perturbadas de E (EW) e correntes perturbadas de S (FP)] e mínimo na primavera ou verão. Pela massa de
ar que ai domina e pela importância dos sistemas de correntes
perturbadas atuantes, este setor tem um clima tropical, porém
seu ritmo é muito semelhante ao ritmo do clima das regiões mediterrâneas da Europa e África, podendo, por isso, ter também
denominado clima mediterrâneo quente; o Setor tropical do
Brasil Central, com máximo no verão [chuvas de correntes perturbadas de W (IT) e de S (FP)] e mínimo no inverno. Seu clima
é tipicamente tropical; e o setor tropical da zona equatorial, com
máximo no outono [chuvas de correntes perturbadas N (CIT)] e
mínimo na primavera ou inverno.
Considerando em conjunto os regimes térmicos e pluviométrico, ou seja, sobrepondo a fig. 5 (média compensada do mês
mais frio), à fig. 13 (duração dos períodos secos), e à fig. 10
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(marcha ou ritmo estacional das precipitações) chegamos ao
seguinte quadro climático na Região Nordeste (fig. 17):
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CONCLUSÕES GERAIS
Do que foi aqui estudado sobre a climatologia da Região
Nordeste é possível destacar algumas conclusões, umas de natureza estritamente climatológica, outras de ordem social.

1 – De natureza climatológica
a) Os climas semi-áridos do Nordeste não provêm, como
alguns afirmam, do contato de massas de ar com regime de chuvas não coincidentes durante todo o ano (tais regiões de contato,
ao contrario, possuem chuvas mais ou menos abundantes durante o ano, como é o caso da Região Sul do Brasil e da Amazônia),
mas decorre de estar esta Região durante todo o ano sob o domínio de uma alta tropical vinculada ao anticiclone subtropical
do Atlântico Sul, ou sob o domínio direto deste grande anticiclone semifixo, o que torna a Região Nordeste uma área na qual
os diversos sistemas de correntes perturbadas se dissipam ao se
aproximar da divergência anticiclônica que domina sobre a Região Nordeste.
b) Levando-se em conta os totais de chuvas, a marcha estacional da precipitação e o regime de secas, poucas regiões no
mundo possuem tanta diversificação climática quanto o Nordeste brasileiro. É bem verdade que uma parte importante desta
Região se constitui em domínio de climas semi-áridos, porém,
não é menos verdade que cerca de 50% do território regional
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possui climas que vão do semi-úmido ao superúmido, nos quais
os períodos secos decrescem em duração de 5 a 1 mês apenas, e
em algumas áreas não acusam, normalmente, sequer um mês
seco.

2 – De ordem social
a) Pela sua notável diversificação climática, o Nordeste
brasileiro pode perfeitamente vir a se constituir numa região de
economia agrícola bastante diversificada. Tudo dependendo de
uma utilização do solo e do clima de forma cientificamente planejada. Mesmo os domínios de clima semi-árido não deveriam
se constituir, como tem sido a longos anos, em áreas de problemas insolúveis. Em sua maior parte estas áreas possuem uma
estação chuvosa que se caracteriza por chuvas copiosas, cujas
precipitações poderiam ser armazenadas em numerosas represas
que viriam a ser construídas. É verdade que o regime anual de
precipitação é muito irregular. Isto é, o afastamento da precipitação efetiva em relação à média é dos maiores, porém o conhecimento de sua exata distorção e sua previsão, ambas perfeitamente possíveis, viriam minimizar seus efeitos.
b) Na Borborema, os locais de clima subquente, isto é, que
possuem pelo menos um mês com temperatura média inferior a
18,0°C, com é o caso de Garanhuns, certamente possuem condições climáticas propicias a cultura daquelas plantas de grande
interesse comercial nos países mediterrâneos, tais como a vinha
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e a oliveira. Os ciclos vegetativos de tais plantas estão, como é
do conhecimento geral, adaptados a um regime de precipitação
caracterizado por possuir uma estação chuvosa no inverno, enquanto que o verão é seco. Como vimos, o setor oriental da Região Nordeste possui regime pluviométrico com este ritmo, e as
superfícies mais elevadas da Borborema, embora menos frias
que as regiões mediterrâneas, possuem, não obstante, temperatura amenas. Estas, combinadas à umidade do inverno e à secura
do verão, determinam boas condições ecológicas à prática de
tais lavouras.
c) Os problemas socioeconômicos gerados por sua estrutura fundiária, por suas relações de trabalho e de seus empreendimentos, nem sempre planejados de modo mais conveniente, não
devem ser, como têm sido, imputados ao clima regional.
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Aplicação do sistema de classificação
climática de C.W. Thornthwaite a partir de
estações selecionadas dos Estados da Paraíba
e Pernambuco

ANA MARIA DE PAIVA M. BRANDÃO
Geógrafa do IBGE
INTRODUÇÃO
Thornthwaite idealizou dois sistemas de classificação climatica (1931 e 1948). O primeiro sistema seguiu os mesmos
objetivos de Köppen, ou seja, determinar os limites climáticos
empiricamente a partir de estudos de vegetação, embora considerando também algumas características dos solos e fatores de
drenagem de água nos mesmos. Neste sistema Thornthwaite
idealizou o mais sofisticado método de determinar a “efetividade da precipitação” e a “eficiência térmica”, bem como suas
variações sazonais. Uma vez que o sistema requeria dados de
evapotranspiração que eram, como ainda o são, pouco disponíveis, a relação entre a evapotranspiração e a temperatura foi desenvolvida a partir de dados do sudeste dos Estados Unidos e,
subseqüentemente, aplicada ao resto do mundo.
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Em 1948 Thornthwaite propôs um novo sistema no qual
utilizou essencialmente os mesmos índices, porém abandonou o
conceito de subdivisões climáticas sobre as bases de regiões de
vegetação. No novo sistema a vegetação foi considerada como
“um mecanismo físico por meio do qual a água é transportada
do solo para a atmosfera”. Embora hoje existam vários métodos
de calcular a evapotranspiraçao, Thornthwaite foi o pioneiro do
seu estudo (talvez sua maior contribuição). Porém a carência de
dados sobre este mecanismo e de adequado meio de obtê-lo,
forçou-lhe a computar a evapotranspiração como uma função da
temperatura e do tempo de radiação solar (sunshine). Comparando a precipitação com a evapotranspiração potencial em bases mensais para certo número de estações, Thornthwaite encontrou distintos resultados..

Paraíba
Areia – (Tabela e Fig 1 A) – Climaticamente a estação
úmida (meses em que o total de precipitação é superior às necessidades de água) é de fevereiro a agosto, e a estação climaticamente seca (meses em que a precipitação é inferior às necessidades de água) é de setembro a janeiro. Porém a estação biologicamente úmida (meses que apresentam excesso de água no
solo) é de abril a agosto, com um excesso de 51,6 cm, e a estação biologicamente seca (meses que apresentam déficit de água
no solo) é de novembro a janeiro, com um déficit de 14,8 cm.
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Embora nos meses de fevereiro e março a precipitação seja superior às necessidades de água, tais meses não são nem úmidos
nem secos, porque, tratando-se de inicio da estação climaticamente úmida, tal excesso de precipitação é absorvido totalmente
pelo solo antes que as plantas possam dele fazer uso. Da mesma
forma, os meses de setembro e outubro não são biologicamente
nem úmidos nem secos, pois, ao iniciar-se a estação climaticamente seca, há uma certa quantidade de água retida no solo que
é utilizada pelas plantas.
João Pessoa (Tabela e Fig. 1B) – Total anual de precipitação (116,8) é também superior ao da evapotranspiração potencial, isto é, às necessidades de água. Climaticamente a estação
úmida é de março a agosto e a estação seca é de setembro a fevereiro. A estação biologicamente úmida, embora tenha a mesma duração que em Areia (abril a agosto), seu excesso de água é
maior (59,2cm). Em contrapartida a estação seca, tem de ser
bem mais prolongada que em Areia (outubro a fevereiro), seu
déficit de água é bem maior (39,1cm). Os meses de março e setembro não são úmidos nem secos. Embora o total anual de precipitação seja bem superior ao de Areia, esta localidade é menos
úmida, pois a evapotranspiração potencial anual (146,7cm) torna, para esta localidade, maior a necessidade de água.
Bananeiras (Tabela e Fig. 1C) – O total de precipitação
(118,6cm) é pouco superior à necessidade de água (108,1 cm).
Tanto o índice de água precipitada quanto o de evapotranspirada
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são muito inferiores aos de João Pessoa. De março a agosto a
precipitação é maior que a evapotranspiração potencial. As estações úmida e seca (climática e biológica) incidem no mesmo
período e possuem a mesma duração de João Pessoa, porém
tanto a estação úmida quanto a estação seca em Bananeiras são
menor pronunciadas. Nesta localidade as estações úmida e seca,
embora tenham a mesma duração (5 meses), a estação úmida,
com um excesso de 32,9cm e a estação seca, com um déficit de
20,4cm, fazem com que esta localidade seja classificada dentro
do grupo dos climas úmidos.
Umbuzeiro (tabela e Fig. 1D) – Somente de abril a agosto
a curva de precipitação passa acima da curva de evapotranspiração potencial. O total anual de precipitação é inferior à necessidade de água, e a estação biologicamente úmida se restringe aos
meses de inverno (junho a agosto), com um excesso de apenas
10,7 cm. Por isto, a estação biologicamente seca é bem mais
prolongada (outubro a março) e intensa, com um déficit de 36,3
cm. Embora a necessidade de água seja praticamente igual à de
Bananeiras (108,5), seu índice pluviométrico (83,0cm), é bem
inferior, o que torna esta localidade com um índice de umidade
efetiva bem inferior e sua classificação geral dentro do grupo de
climas secos.
Guarabira (Tabela e Fig. 1E) – Somente os meses de maio
e junho possuem precipitação superior à evapotranspiração potencial, por isto a precipitação anual (92,3cm) está bem aquém
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da necessidade anual de água (143,6cm). Conseqüentemente,
apenas o mês de junho é úmido, com um pequeno excesso de
3,8cm, e a estação seca se estende de setembro a abril com um
elevado déficit de água de 45,4cm. Os meses de maio, julho e
agosto não são úmidos nem secos.
Campina Grande (Tabela e Fig. 1F) – Maio, junho e julho
são os únicos meses em que a precipitação é superior à evapotranspiração potencial, daí o total anual de precipitação (68,8cm)
ser bem inferior à necessidade de água (112,6cm). Embora os
meses de maio, junho e julho possuam precipitação superior à
necessidade de água, biologicamente não existe nenhum mês
úmido. De maio a setembro não há nem excesso nem déficit de
água e estes meses não são úmidos nem secos. Os meses restantes (outubro a abril) são secos e apresentam uma deficiência de
água de 43,9cm.
Soledade (Tabela e Fig. 1G) – A evapotransíração potencial é superior à precipitação em qualquer mês do ano. A precipitação anual (31,8cm) é muito inferior à necessidade anual de
água (97,9). Conseqüentemente, em nenhum mês há excesso de
água e todos os meses são biologicamente secos.
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Pernambuco
Barreiras (Tabela e Fig. 1H) – O total anual de precipitação (231,6cm) é muito superior à necessidade de água
(122,3cm), chegando mesmo a ser quase o dobro. Embora a curva mensal de precipitação passe acima da curva de evapotranspiração potencial de fevereiro a setembro, o recarregamento de
água no solo durante fevereiro e março transfere o inicio da estação biologicamente úmida para o mês de abril. Desde mês até
setembro o excesso de água atinge o total de 113,9cm. De outubro a janeiro as precipitações mensais são inferiores à evapotranspiraçao potencial, porém ao iniciar-se a estação de deficiência de precipitação e a existência de 10,0cm de água acumulada no final da estação úmida, tornam os meses de outubro e novembro nem úmidos nem secos. Assim, apenas os meses de dezembro e janeiro são biologicamente secos, somando um déficit
de apenas 4,5cm.
Goiana (Tabela e Fig. 1I) – O total anual de precipitação
(225,1cm) é bem superior à necessidade de água (138,0cm). De
fevereiro a agosto as precipitações mensais são superiores à evapotranspiração potencial, porém o mês de fevereiro não é úmido nem seco e a estação biologicamente úmida se estende de
março a agosto, com um notável excesso de água de 103,8cm.
Nos meses de setembro e outubro a utilização, pelas plantas, de
água acumulada no solo, ao iniciar-se a estação climaticamente
seca, faz desses dois meses nem úmidos nem secos, e a estação
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biologicamente seca restringe-se apenas aos meses de novembro, dezembro e janeiro, com déficit total de 16,8cm.
Jaboatão (Tabela e Fig. 1J) – O total anual de precipitação
(208,6cm) é um pouco inferior ao de Goiana, porém sendo o
índice de evapotransipiração potencial também inferior
(126,8cm), a necessidade de água é, igualmente, um pouco menor. De fevereiro a agosto há excesso de precipitação em relação
à evapotranspiração potencial, porém a estação efetivamente
úmida somente inicia em março, estendendo-se até agosto, com
excesso de água de 93,3cm. A estação efetivamente seca, como
em Goiana, inicia-se em novembro e se estende até janeiro, com
um déficit muito pequeno de apenas 11,6cm. Os meses de setembro e outubro, embora com precipitação inferior à necessidade de água, não são secos nem úmidos.
Escada (Tabela e Fig. 1K) – O total anual de precipitação
(171,0cm) é ainda bem superior à necessidade de água (11,6cm).
De março a setembro a curva de precipitação passa acima da
curva de evapotranspiração potencial. A estação efetivamente
úmida possuí a mesma duração de Jaboatão e Goiana, porém o
excesso de água (65,3cm) é sensivelmente inferior ao daquelas
localidades. Em compensação a estação efetivamente seca (dezembro a fevereiro), embora tenha a mesma duração, seu déficit
de água é um pouco inferior (9,3cm). Os meses de março, outubro e novembro não são úmidos nem secos.
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Garanhuns (Tabela e Fig. 1L) – Total anual de precipitação (133,3cm) é bem inferior ao das localidades até aqui descritas no Estado de Pernambuco, em compensação, em função de
sua altitude elevada (acima de 900m) e da conseqüente redução
de temperatura, o índice de evapotranspiração potencial é menor, resultando daí que sua necessidade de água é também inferior. Pelo mesmo motivo, embora a estação efetivamente úmida
seja de apenas 4 meses (maio a agosto) com um excesso de
54,7cm, a estação biologicamente seca é também curta (novembro a fevereiro) e pouco acentuada, com um déficit de 14,9cm.
Os meses de março, abril, setembro e outubro não são úmidos
nem secos.
Recife (Tabela e Fig. 1M) – O total anual de precipitação
(176,3cm) é bem superior ao de Garanhuns, em compensação a
necessidade de água é ainda bem maior (152,5cm); conseqüentemente, embora a estação biologicamente úmida seja apenas
um mês maior que em Garanhuns (abril a agosto), também um
mês maior é a estação biologicamente seca (outubro a fevereiro), com déficit de água de 42,5cm).
Tapacurá (Tabela e Fig. 1N) – A quantidade de água precipitada (132,8cm) é um pouco superior à necessidade de água
(127,3cm), por isto o excesso (maio a abril) de 30,3cm é ligeiramente superior ao déficit (novembro a fevereiro).
Nazaré da Mata (Tabela e Fig. 10) – A necessidade de água é superior à quantidade de água precipitada, portanto o défi379
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cit (145,9cm) é maior que o excesso de água (16,7cm) e, conseqüentemente, a estação efetivamente seca (outubro a março) é
maior que a estação efetivamente úmida (maio a julho). Os meses de abril, agosto e setembro não são úmidos nem secos. Resulta daí que esta localidade se classifica dentro do grupo dos
climas secos.
Correntes (Tabela e Fig. 1P) – Apesar do débito de precipitação em relação à necessidade de água ser sensivelmente
maior, da estação efetivamente úmida ser dois meses menor e da
estação efetivamente seca ser três meses maior que em Nazaré
da Mata, o excesso e o déficit anual são muito semelhantes aos
de Nazaré da Mata. Por isto, ambas situam-se no mesmo tipo
climático quanto à umidade.
Pesqueira e Surubim (Tabelas e Figs. 1Q e R) – Em ambas
a necessidade de água é quase o dobro da quantidade de água
precipitada anualmente. Somente em 2 meses a precipitação
mensal sobrepõe a evapotranspiração potencial (fins de outono e
inicio de inverno). Contudo, nesta época o excesso de precipitação é tão pequeno que pouco contribui para a estocagem de água
no solo, não havendo, por isso, nenhum mês efetivamente úmido, enquanto que a estação efetivamente seca é bastante prolongada, com déficit superior a 50,0cm).
Cabrobó (Tabela e Fig. 1S) – O total anual muito alto de
evapotranspiração potencial (156,0cm) e o baixíssimo índice de
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precipitação anual (42,0cm) tornam esta localidade carente de
água durante todo o ano. Em qualquer mês a precipitação é inferior à necessidade de água, não havendo, portanto, estação úmida nem biológica nem climática. A estação seca climatica e biológica é de 12 meses e o déficit é muito elevado (114,0cm).

2 – UMIDADE EFETIVA
De acordo com o balanço hídrico, na Paraíba, as localidades de Areia, João Pessoa e Bananeiras estão enquadradas no
grupo de climas úmidos, porém em classes diferentes, em função do índice de umidade efetiva: Areia, com 42,3 de umidade
efetiva, é segundo úmido (B2); João Pessoa, com 24,3 é primeiro
úmido (B1) e Bananeiras, com 19,1 é subúmido-úmido (C2). As
demais localidades estudadas são classificadas no grupo de climas secos e seus índices de umidade efetiva são os seguintes,
em ordem crescente de aridez: Umbuzeiro (-10,2) e Guarabira (16,4) são subúmido-seco (C1), Campina Grande (-22,6) é semiárido (D) e finalmente Soledade (-45,7) é árido (E).
No Estado de Pernambuco, conforme a Tabela 2, as estações selecionadas de H e N são classificadas no grupo de climas
úmidos e seus índices de umidade efetiva variam em ordem decrescente de umidade, da seguinte maneira: Barreiras (90,9) é a
mais úmida, quarto úmido, (B4); Goiana (67,9) e Jaboatão (68,1)
são terceiro úmido (B3); Escada (53,1) e Garanhuns (49,0) são
segundo úmido (B2); Recife (26,6) é primeiro úmido (B1); Tapa381
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curá (12,0) é subúmido-úmido (C2). As estações de O a S pertencem ao grupo de climas secos, com os seguintes índices de umidade efetiva em ordem crescente de aridez: Nazaré da Mata (7,8) e Correntes (-15,8) são do tipo subúmido-seco (C1); Pesqueira (-27,5) e Surubim (-29,4) são do tipo semi-árido (D) e
finalmente Cabrobó (-43,9) é árido (E).
Outros índices anuais destas estações selecionadas podem
ser consultados na Tabela 2.

3 – UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DO SOLO
De acordo com o sistema de Thornthwaite, o índice de necessidade de água para as plantas não é obtido, como na maioria
dos sistemas de classificação climática, através da relação entre
a temperatura e a precipitação, mas sim da evapotranspiração
potencial com a precipitação de cada mês. Entretanto os excessos ou déficits de água não são determinados unicamente por
esta relação, mas somente depois de computada uma certa quantidade de umidade do solo (no máximo 100mm). De fato, no
inicio da estação climaticamente seca (total de precipitação inferior ao total de evapotranspiraçao potencial) há uma certa quantidade de água estocada no solo que é utilizada pelas plantas. Ao
contrário, no inicio da estação climaticamente úmida, estando o
solo inteiramente esgotado de umidade, este deverá ser recarregado de água para que as plantas comecem a fazer uso dela.
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Com se pode observar nas Figs. 1 e Tabela 3 a utilização e
o recarregamento de umidade do solo, além de provocar um
desvio temporal das estações biologicamente secas e úmidas em
relação às estações climaticamente secas e úmidas, torna-as
também mais curtas. Por exemplo: Areia possui climaticamente
uma estação úmida de 7 meses e uma estação seca de 5 meses.
Entretanto, considerando o recarregamento e a utilização de água do solo, as estações biologicamente úmidas e seca são encurtadas para 5 e 3 meses, respectivamente. Pode até mesmo
ocorrer o desaparecimento da estação efetivamente úmida, como
é o caso de Campina Grande e Pesqueira, que não possuem
nenhum mês efetivamente úmido, embora climaticamente ambas
possuam 3 meses úmidos, isto é, com precipitação superior à
evapotranspiração potencial. O desaparecimento da estação biologicamente seca pode, teoricamente, ocorrer com a mesma freqüência, porém este caso não se observa dentre as estações selecionadas.
Quase sempre o encurtamento da estação úmida ou seca se
verifica no inicio das mesmas, permanecendo o final a incidir
nos mesmos meses. Por exemplo: em Areia a estação climaticamente úmida começa em fevereiro e termina em agosto, porém, considerando a necessidade de recarregar o solo com
100mm de água, os meses de fevereiro e março tornam-se nem
úmidos nem secos, e a estação biologicamente úmida inicia-se
somente em abril para terminar em agosto. O mesmo fenômeno
é observado se for comparada a estação climaticamente seca
com a biologicamente seca. Para citar a mesma localidade, Arei383
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a, observa-se que a estação climaticamente seca inicia-se em
setembro e termina em janeiro, porém, considerando a utilização
da umidade estocada no solo (100mm), a estação efetivamente
seca começa em novembro e termina em janeiro.

4 – VARIAÇÃO SAZONAL DA UMIDADE
De acordo com o sistema de Thornthwaite, os índices de
umidade (Ih) e de aridez (Ia) podem ser classificados em pequenos, moderados e grandes. Os valores quantitativos destas expressões são mostrados na Fig. 2. De acordo com esse critério,
as estações de Areia, João Pessoa e Bananeiras (Paraíba), Barreiras, Goiana, Jaboatão, Escada, Garanhuns, Recife e Tapacurá
(Pernambuco) possuem índices anuais de umidade efetiva que as
colocam no grupo de climas úmidos. Todas Possuem Ih grande,
porém com Ia variando de pequeno a moderado. Por outro lado,
as estações de Umbuzeiro, Guarabira, Campina Grande e Soledade (Paraíba) e Nazaré da Mata, Correntes, Pesqueiro, Surubim
e Cabrobó (Pernambuco) estão classificadas quanto ao índice de



Ih – Índice de Umidade Anual (percentagem do excesso de água em relação
à necessidade). Ia – Índice de Aridez Anual (percentagem da deficiência da
água em relação à necessidade). O Ih é pequeno, moderado ou grande quando
seus valores variam, respectivamente, entre: 0 a 10; 10 e 20; superiores a 20.
O Ia é pequeno, moderado ou grande, quando seus valores variam, respectivamente, entre: 0 e 16; 16 e 32; superior a 32.
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umidade efetiva como climas secos. Enquanto o Ih varia de pequeno a moderado, o Ia é grande em todas elas.
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Portanto a variação sazonal da umidade em cada localidade é a seguinte:

Paraíba
Areia – Grande índice de umidade (51,1%) e pequeno índice de aridez (14,6%). Quanto à umidade efetiva seu clima é
segundo úmido (B2) com pouco déficit de água (r).
João Pessoa – Grande índice de umidade (40,3) e moderado índice de aridez (26,6). Segundo a umidade efetiva é primeiro úmido (B1), com moderada deficiência de água no verão (s).
Bananeiras – Embora possua um grande índice de umidade (30,4) e um moderado índice de aridez (18,9), estes são sensivelmente inferiores aos de João Pessoa e, conseqüentemente, o
índice de umidade efetiva é também menor, daí seu clima ser
subúmido-úmido (C2), com moderada deficiência de água no
verão (s).
Umbuzeiro – Nesta localidade verifica-se o oposto das localidades descritas acima, o índice de umidade é pequeno (9,9) e
o índice de aridez é grande (33,5), ambos, porém, muito próximos de moderado. Conseqüentemente, o índice de umidade efetiva é negativo, o que a classifica como subúmido-seco (C1),
com pouco excesso de água (d) no inverno.
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Guarabira – Possui, igualmente, pequeno índice de umidade (2,6) e grande índice de aridez (32,0). A umidade é um
pouco inferior, porém a aridez é semelhante à de Umbuzeiro.
Daí seu índice de umidade efetiva ser um pouco mais baixo,
porém classifica-se também como subúmido-seco (C1), com
pouco excesso de água (d) somente em julho.
Campina Grande – Não possuindo excesso de água em
nenhum mês, o índice de umidade é zero, enquanto o índice de
aridez é grande (37,3), classificando-se como clima semi-árido
(D), com nenhum excesso de água (d).
Soledade – Todos os meses apresentam deficiência de água. Seu índice de umidade é, portanto, zero, e seu grande índice
de aridez é duas vezes maior que o de Campina Grande (76,2),
com maior deficiência de água de outubro a janeiro. Por isto esta
localidade classifica-se como árido (E), sem excesso de água
(d).

Pernambuco
Barreiras - Grande índice de umidade (93,1) quase atingindo o limite de 100%, onde o excesso de água é igual à necessidade de água, isto é, onde a precipitação é o dobro da evapotranspiração potencial. Em conseqüência, o índice de aridez é
pequeno (3,7). Resulta daí que seu clima é quarto úmido (B4),
com um índice de umidade efetiva de 90,9 (quase superúmido),
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com pouco déficit de água (r), apenas nos meses de dezembro e
janeiro.
Goiana e Jaboatão – Ambas possuem grande índice de
umidade (75,2 e 73,6 respectivamente), e pequeno índice de
aridez (12,2 e 9,7 respectivamente). Classificam-se como terceiro úmido (B2), com pouco déficit de água (r) no verão.
Escada e Garanhuns – Ambas possuem índice de umidade
grande e praticamente iguais (58,0 e 58,5) e índice de aridez
pequeno 8,2 e 15,9). Estas duas localidades classificam –se como segundo úmido (B2), com pouco déficit de água (r) no verão.
Recife – Mesmo apresentando um índice de umidade grande (43,3), o índice de aridez é moderado (27,9), bem maior que
o de Garanhuns. Conseqüentemente, seu índice de umidade efetiva (26,6) é muito inferior ao de Garanhuns (49,0), classificando-se como clima primeiro úmido (B1) com déficit moderado de
água no verão (s), embora o déficit de fins de primavera seja
também importante.
Tapacurá – O índice de umidade é grande, porém quase
moderado (23,8) e o índice de aridez é moderado (19,6), estando, pois, aproximadamente eqüidistantes de zero. O índice de
umidade efetiva de apenas 12,0 a classifica como subúmidoúmido (C2), com déficit moderado de água no verão (s).
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Nazaré da Mata – Índice de umidade moderado (12,2) e
índice de aridez grande (33,4), daí seu índice de umidade efetiva
ser baixo (-7,8) classificando-a como subúmido-seco (C1), com
excesso moderado de água no inverno (s).
Correntes – Possui, como Nazaré da Mata, índice de aridez grande (36,5), porém o índice de umidade é pequeno (6,7),
daí o índice de umidade efetiva ser mais baixo que o de Nazaré
da Mata (-15,8), classificando-se também como subúmido-seco
(C1), porém em pouco excesso de água (d) no inverno.
Pesqueira e Surubim – Não possuem excesso de água em
nenhum mês, por isso o índice de umidade é zero. Ao contrário,
os índices de aridez ultrapassam o limite de grande aridez (45,9
e 49,9, respectivamente). Conseqüentemente, o clima de ambas
as localidades, de acordo com os índices de umidade efetiva
(-27,5 e –29,4), é semi-árido (D), sem excesso de água em qualquer mês (d).
Cabrobó – Não possuindo também qualquer excesso de
água, seu índice de umidade é zero. Como em Soledade (Paraíba), seu grande índice de aridez (73,1) e umidade efetiva muito
baixa (43,9) classifica esta localidade como clima árido (E) e
seu excesso de água em qualquer mês (d).
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5 – EFICIÊNCIA TÉRMICA

A – Média Anual
Através do sistema de Thornthwaite os valores da evapotranspiração potencial são utilizados para definir também os
diversos tipos climáticos no que se refere às condições térmicas.
Neste caso especifico o índice é denominado de eficiência térmica (ET) e se refere à média anual.
Das estações selecionadas para este trabalho, a maioria é
classificada como clima megatérmico (A’). Todas com índice de
eficiência térmica superior a 114,0cm. No litoral e suas proximidades o limite inferior desse tipo climático passa aproximadamente junto à quota altimétrica de 400 metros. No sertão este
limite alcança altitudes mais elevadas. Por exemplo, Soledade,
situada a 517 metros e Cabrobó a 335 metros, têm índices de
eficiência térmica bem acima de 114,0cm (128,5 a 156,0, respectivamente). Este último índice é o que mais alto das estações
selecionadas.
O sistema de Thornthwaite compreende quatro classes de
clima mesotérmico. Dentre as estações selecionadas, Areia, Bananeiras, Umbuzeiro, Campina Grande (Paraíba), Escada e Pes-
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queira (Pernambuco) são do tipo quarto mesotérmico (B4), com
ET variando de 114,0 a 99,7.
Dentre todas as localidades, Garanhuns é a única que possui clima do tipo terceiro mesotérmico (ET de 99,7 a 85,8). Em
Garanhuns este índice é de 93,5. Trata-se de uma localidade que,
em função da altitude (927m), possui valores térmicos muito
baixos em relação aos da região, o que lhe confere condições
especiais. Resulta daí que seu índice de evapotranspiração potencial é menor e, conseqüentemente, sua eficiência térmica.
B – Concentração no Verão
Considerando que todas as localidades estudas estão situadas em latitudes baixas (máxima de 9,8° latitude sul), o percentual de contribuição da eficiência térmica no verão é o mais baixo, compreendido no sistema de Thornthwaite, inferior a 48,0


Esclarecendo que a ocorrência desse tipo no Zona da Mata e Agreste do
Nordeste Oriental não causa surpresa, uma vez que o sistema de Thornthwaite compreende quatro classes de clima mesotérmico, e sua ocorrência no
Nordeste se refere à categoria mais quente dentro deste tipo. Além disso,
trata-se de áreas cujas condições térmicas são amenizadas durante todo o ano
pelos constantes ventos refrescantes dos alíseos de E a SE. Assim sendo, uma
elevação acima de 400 metros, aproximadamente, é suficiente para a ocorrência desse tipo climático nestas áreas. A única exceção é representada pela
estação de Escada que, embora situada a 107 m de altitude, tem, não obstante, o mesmo tipo climático. Contudo, observamos que os dados da temperatura de Escala se referem a um prazo de tempo muito curto, daí seus valores
médios serem pouco representativos.
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(a’). Essa concentração está normalmente relacionada com os
climas megatérmicos (A’). Entretanto, em algumas das localidades estudas, por possuírem clima mesotérmico, tal relação não
ocorre. Para as localidades de clima B’3 e B’4, a concentração
normal da eficiência térmica no verão deveria estar entre 51,9 a
56,3 (B’3) e entre 48,0 a 51,9 (B’4). Portanto, para as localidades
classificadas como mesotérmico, há um pequeno deslocamento
quanto à concentração da eficiência térmica no verão. No sistema de Thornthwaite esses desvios definem anomalias que estão
relacionadas com a maior ou menor influência marítima ou altitudinal.
Entretanto, tendo em vista o posicionamento latitudinal das
estações estudadas, esta baixa concentração da eficiência térmica no verão (a’) é normalmente esperada. Neste caso, a anomalia verificada resulta não do percentual de concentração da eficiência térmica no verão mas do índice de eficiência térmica
anual que, em função da maritimidade da área e da altitude de
certas localidades, é mais baixa do que normalmente ocorre em
suas latitudes.

6 – TIPOS CLIMÁTICOS
Da combinação dos diversos índices resultam os seguintes
tipos climáticos:
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Barreiros (PE) – B4A’ra’: Quarto Úmido, Megatérmico,
com pouco déficit de água, com regime de eficiência térmica
normal.
Goiana e Jaboatão (PE) – B3A’ra’: Terceiro Úmido, Megatérmico, com pouco déficit de água e regime de eficiência
térmica normal.
Escada (PE) e Areia (PB) – B2B’4ra’: Segundo Úmido,
Quarto Mesotérmico, com pouco déficit de água e regime de
eficiência térmica normal para Megatérmico.
Garanhuns (PE) – B2B’3ra’: Segundo Úmido, Terceiro
Mesotérmico, com pouco déficit de água e regime de eficiência
térmica normal para Megatérmico.
Recife (PE) e João Pessoa (PB) – B1A’sa’: Primeiro Úmido, Megatérmico, com déficit moderado de água no verão e regime de eficiência térmica normal.
Bananeiras (PB) – C2B’4sa’: Subúmido-Úmido, Quarto
Mesotérmico, com déficit moderado de água no verão e regime
de eficiência térmica normal para megatérmico.
Tapacurá (PE) – C2A’sa’: Subúmido-Úmido, Megatérmico, com déficit moderado de água no verão e regime de eficiência térmica normal.
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Nazaré da Mata (PE) – C2A’sa': Subúmido-Seco, Megatérmico, com excesso moderado de água no inverno e regime de
eficiência térmica normal.
Umbuzeiro (PB) – C1B1da’: Subúmido-Seco, Quarto Mesotérmico, com pouco excesso de água e regime de eficiência
térmica normal para Megatérmico.
Correntes (PE) e Guarabira (PB) – C1A’da’: SubúmidoSeco, Megatérmico com pouco excesso de água e regime de
eficiência térmica normal.
Pesqueira (PE) e Campina Grande (PB) – DB’4da’: SemiÁrido, Quarto Mesotérmico, nenhum excesso de água e regime
de eficiência térmica normal para Megatérmico.
Surubim (PE) – DA’da’: Semi-Árido, Megatérmico, nenhum excesso de água e regime de eficiência térmica normal.
Cabrobó (PE) e Soledade (PB) – EA’da’: Árido, Megatérmico, nenhum excesso de água e regime de eficiência térmica
normal.

CONCLUSÃO
O sistema de classificação climatica de Thornthwaite foi
elaborado sem a pretensão de que seus diversos tipos climáticos
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devessem se relacionar com determinados tipos de vegetação.
Sua aplicação na Região Nordeste do Brasil parece atingir plenamente seu objetivo, qual seja, o de fornecer uma chave de sua
distribuição geográfica e, conseqüentemente, das distintas regiões fisionômicas-ecológicas. Com efeito, as condições ecológicas das diversas localidades selecionadas para este trabalho parecem responder com precisão às categorias climáticas definidas
pelo sistema de Thornthwaite.
Assim é que a mata úmida das áreas próximas ao litoral,
em Pernambuco, constitui uma resposta aos climas Quarto Úmido de Barreiras e ao Terceiro Úmido de Goiana e Jaboatão. As
áreas de mata um pouco menos úmidas da encosta da Borborema que aparecem em Areia (PB) e Escada (PE) respondem aos
climas Segundo e Primeiros Úmidos. Da mesma forma que Pesqueira e Surubim em Pernambuco e Campina Grande na Paraíba, representam áreas de caatinga que respondem a clima SemiÁrido. Cabrobó no sertão de Pernambuco e Soledade no sertão
da Paraíba são conhecidas como áreas de caatinga das mais xerófilas e parecem constituir uma resposta adequada ao clima
Árido do sistema de Thornthwaite. Enquanto isso, os climas
Subúmido-Úmido e Subúmido-Seco, considerados transição
climática entre os climas propriamente úmidos e secos, parecem
perfeitamente relacionados com a transição ecológica representada pela zona do agreste: o Subúmido-Úmido de Tapacurá (Pernambuco) e de Bananeiras (Paraíba) parecem corresponder a
áreas do agreste em transição mais para a mata do que para a
caatinga, enquanto que o Subúmido-Seco de Nazaré da Mata e
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Correntes em Pernambuco e Umbuzeiro e Guarabira na Paraíba,
parece ser representativo das áreas do agreste em transição mais
para a caatinga do que para a mata.
Considerando que o sistema de Thornthwaite fornece uma
chave da distribuição fisionômica dos Estados da Paraíba e Pernambuco, e que as reais condições ecológicas constituem indicadores naturais de condições potenciais, concluímos que a aplicação do sistema de classificação climática de Thornthwaite
pode se constituir em um notável instrumento que, utilizado
adequadamente, poderá fornecer informações básicas para um
melhor e mais racional aproveitamento das condições ambientais e dos recursos naturais do território da Região Nordeste do
Brasil e, provavelmente, de todo o território brasileiro.

_____________________
R. Bras. Geogr,. Rio de Janeiro, 39(2): 147-174, abr/jun de 1977
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NOTAS SOBRE OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
NA AGRICULTURA BRASILEIRA NO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 1979 (CONCLUSÃO)

Conseqüências sociais da seca no Nordeste – 4
SEBASTIANA RODRIGUES DE BRITO
LUIZ SÉRGIO PIRES GUIMARÃES

Tendo neste último semestre novamente se repetido o fenômeno da seca em vastas áreas do sertão nordestino, tem-se
como objetivo neste trabalho estabelecer algumas considerações
relativas às conseqüências sociais que o mesmo trouxe, de forma
particular, a determinados segmentos da população rural dessa
região. Para tanto procura-se aqui analisar o recente plano de
assistência aos flagelados, elaborado pela SUDENE, e a aplicabilidade do mesmo, tendo em vista certas características da área,


O número anterior da Revista Brasileira de Geografia publicou três dos seis
estudos produzidos na Divisão de Estudos Rurais (DEGEO/SUEGE/IBGE), e
que compõem um painel analítico sobre os principais acontecimentos na
agricultura brasileira no primeiro semestre de 1979. Neste número conclui-se
a divulgação da matéria com a transição dos três documentos restantes:
“Conseqüências sociais da seca no nordeste”, “Cafeicultura brasileira no 1.°
semestre de 1979” e “Fechamento da safra nacional: o cacau”.
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quais sejam a estrutura fundiária, a condição do produtor e a
distribuição dos municípios abrangidos pela última estiagem.
O total dessas áreas atingidas corresponde a grandes extensões do chamado polígono das secas, abrangendo diversos municípios dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, onde cerca de 500 mil pessoas encontram-se
na dependência direta dos planos assistenciais elaborados pela
SUDENE.
Considerando que grande parte das áreas desses estados
vem sendo afetadas, desde muitas décadas, por secas prolongadas ou setorizadas, cujos efeitos se fazem ressentir sobre a organização econômica e social da região, o desequilíbrio pluviométrico atual torna-se um agravante dos problemas que têm reincidido nesse espaço.
No Nordeste, conhecido tradicionalmente como região
problema no contexto geral do País, as medidas governamentais
tomadas até então para o combate às secas não chegaram a resultados efetivos, uma vez que elas, geralmente, não têm se caracterizado por uma aplicação sistemática e adequada de recursos que permita uma solução definitiva do problema. “Apesar de
o Nordeste contar atualmente com milhares de reservatórios
públicos e de natureza particular, com uma capacidade da ordem
de dezenas de bilhões de metros cúbicos de água armazenada, os
efeitos esperados quanto à extensão maciça da área agricultável
são ainda considerados pouco significativos em sua totalidade, o
que equivale dizer que as políticas de combate às secas não conseguiram reverter os efeitos negativos sobre a região” (Lewin,
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H., 1976, p. 8). Vários fatores podem explicar as causas dos
resultados pouco satisfatórios das políticas de irrigação e de
combate às secas que foram adotadas no Nordeste, entre os
quais aponta-se a ineficiência técnica das obras e seus altos custos de construção, a localização pouco apropriada dos reservatórios, que mais favoreciam os grandes fazendeiros pecuaristas
que os pequenos proprietários, a rigidez do sistema fundiário
que impossibilitou a redistribuição das terras em lotes para a
exploração racional em termos de economia familiar, a organização do trabalho baseada grandemente na parceria e arrendamento e, finalmente, outros obstáculos podem ainda ser apontados como os de ordem cultural, política e psicológica (Lewin,
op. cit., 8-9).
Não cabe aqui uma análise detalhada desses fatores, uma
vez que foi proposta apenas a consideração da recente crise que
vem atingindo parte do Nordeste, de suas conseqüências sociais
e das possíveis repercussões das medidas que vêm sendo tomadas pelos poderes públicos. No entanto, deve-se levar em conta
que tais fatores poderão ainda contribuir para minimizar os efeitos positivos da ação governamental nos dia atuais. Assim, o
problema da concentração de terras ao lado de um processo
constante de multiplicação de pequenos estabelecimentos continua como questão a se resolvida e, como tal, vai ter repercussões
sobre os efeitos das recentes medidas governamentais tomadas
na região onde as conseqüências da estiagem se apresentaram
em caráter mais grave.
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Por outro lado, num sistema de organização da produção,
onde o regime de exploração da terra é geralmente baseado nos
pequenos estabelecimentos voltados para a lavoura de subsistência, ao lado de um pequeno número de grandes estabelecimentos
destinados sobretudo à pecuária, o modo de exploração da força
de trabalho está estreitamente vinculado às necessidades da produção, o que, no caso da área do Nordeste em estudo, vai explicar a persistência de grande contingente de mão-de-obra de tipo
familiar, ao lado de números mais reduzidos de parceiros e arrendatários, além das categorias de trabalhadores assalariados.
A análise de alguns desses aspectos da estrutura de distribuição das terras e da organização da produção é pertinente na
atual conjuntura, tendo em vista as novas modalidade das políticas assistenciais estabelecidas para a área. Se nas secas passadas
as alternativas apresentadas à população flagelada se situavam
nas possibilidades de seu remanejamento para outras áreas, através das frentes de trabalho que eram criadas na região ou fora
dela, no presente o governo procura manter a mão-de-obra não
apenas nos seus próprios limites territoriais mas também dentro
do próprio limite das propriedades rurais. Esse plano de emergência busca, pois, não apenas a canalização de recursos para
dinamizar um programa de obras públicas mas também destina
fundos para um programa especial de assistência às propriedades, com o objetivo de fixar a população na sua sede de habitação em propriedades grandes, médias e pequenas.
Se o programa de assistência às propriedades prevê como
meta principal à fixação da mão-de-obra nos próprios locais de
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trabalho, convém, pois, estabelecer um quadro geral, com base
no último censo agropecuário (1975), sobre a situação da distribuição das terras e a condição do produtor, com o objetivo verificar quais seriam os efeitos possíveis da aplicação do referido
plano.
A) Estrutura fundiária e condição do produtor
As áreas agrícolas dos municípios dos Estados do Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco que foram
atingidas pela última seca se caracterizam por uma estrutura
fundiária extremamente desigual1 onde, ao lado de grandes estabelecimentos que ocupam vastas áreas, coexistem, preponderantemente, em alto número, pequenos estabelecimentos concentrados em exíguas porções de terras (quadros 1 e 2). Essa desigualdade persiste em toda a região critica que, estendendo-se numa
área de mais de 7,091 mil hectares e contando com cerca de 146
mil estabelecimentos agrícolas, têm 91,0% destes com menos de
100 hectares, ocupando apenas 27,1% da área total, enquanto os
grandes estabelecimentos, perfazendo somente 9,1% no total,
ocupam mais de 72% da área.
Ao se analisar os dados referentes à estrutura fundiária em
confrontação com os relativos à condição dos produtores e da
1

A delimitação dos municípios atingidos pela última seca foi a partir da área
identificada no estudo sobre Interferências Climática nas Atividades Agrícolas no primeiro semestre de 1979, elaborado por UNE, Mitiko Y.
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área de lavoura, segundo o tamanho dos estabelecimentos rurais,
pode-se compreender melhor as formas de atividade agrícola
predominantes na região.
No que se refere à condição dos produtores, verifica-se que
existe na área em estudo grande número de estabelecimentos
explorados diretamente por proprietários e por ocupantes, e que
é reduzido o número daqueles que são explorados por parceiros
e arrendatários (quadro 3). Do total de estabelecimento constatase que 56,1% são explorados por proprietários, 21,6% por ocupantes, 16,2% por parceiros e 6,1% por arrendatários. Embora
não se possa obter o percentual dos estabelecimentos explorados
por proprietários, segundo as classes de tamanho, pode-se concluir, através da comparação dos dados relativos ao total de estabelecimentos explorados por proprietários com aqueles referentes à estrutura fundiária da região, que nesta predominam
sobretudo os proprietários de estabelecimentos pequenos e muito pequenos. É principalmente nestas pequenas unidades de produção, independentemente da condição de seus produtores, onde
se localizam as áreas de lavoura dessa região.
Verificando-se os dados relativos às áreas de lavouras segundo o tamanho dos estabelecimentos, constata-se que, do total
de estabelecimentos agrícolas existentes na região considerada,
143 mil possuem áreas de lavouras. Deste total de estabelecimentos, 83,5% têm menos de 10ha, 15,8% de 10ha a 100ha,
0,7% de 100 a 500ha e 0,06% de 500ha e mais. Assim, a partir
destes dados, pode-se concluir que a lavoura é, nesta região,
praticada sobretudo em propriedades muito pequenas onde ge418
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ralmente predominam métodos tradicionais de produção sob a
forma de trabalho familiar.
De um modo geral, nas grandes propriedades a atividade
predominante é a pecuária. O fato de a pecuária ser a atividade
principal das grandes propriedades tem ocasionado transformações na posse da terra e no emprego rural (Sampaio, Yony
1978), uma vez que esta atividade não só demanda pouca mãode-obra como também é praticada de forma extensiva, necessitando, portanto, de vastas áreas. Isto tem ocasionado uma diminuição, em números absolutos, da mão-de-obra nas grandes propriedades e, conseqüentemente, um aumento do número de pequenos estabelecimentos. A multiplicação desta categoria de
estabelecimentos se dá pelo fato de a mão-de-obra que não consegue mais se ocupar nas grandes propriedades rurais tender, em
sua maioria, a se situar na periferia destas, em pequenas unidades produtivas, seja como proprietário seja como ocupante
onde, em regime de trabalho familiar, se dedica a uma agricultura de subsistência.
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Ao aumento do trabalho familiar tem correspondido não só
uma diminuição da força de trabalho assalariada temporária e
permanente, parceiros e moradores (Sampaio, Yony, 1978), mas
também uma transformação na natureza de algumas formas de
emprego de mão-de-obra.
A parceira torna-se, em grande parte, uma atividade temporária. De modo geral, em áreas de pecuária os pastos são formados por trabalhadores que são contratados para utilizarem a
terra durante um certo prazo em regime de parceria. Findo este,
o parceiro vê-se obrigado a devolver a área que cultivou, plantada com capim. Este sistema, utilizado para a formação de pastos,
faz com que grandes parcelas da população trabalhadora rural
fique sujeita a uma atividade temporária que a obriga a se deslocar sempre para terras disponíveis e a abandoná-las novamente,
após curto período de trabalho, para que sejam ocupadas por
rebanhos de gado (Prado Junior., C., 1979, p. 213).
A incapacidade da grande propriedade rural em absorver a
maior parte da força de trabalho da região, devido à natureza de
sua produção e/ou aos métodos utilizados, tem assim compelido
um grande contingente de mão-de-obra a se concentrar nos pequenos estabelecimentos que tendem a se multiplicar, seja pela
sua subdivisão em unidades menores (na maioria das vezes) seja
pela expansão da área que ocupam. Este segmento de trabalhadores rurais vê-se, assim, obrigado, para sobreviver, a se dedicar
à prática da agricultura de subsistência e, ocasionalmente, dependendo de maior demanda de mão-de-obra nos grandes estabelecimentos, a prestar serviço nas grandes propriedades. Por421
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tanto, pode-se afirmar que “as produções de subsistência crescem de acordo com a população que a elas se dedica e com a
área cultivada. Seu crescimento elevado pode ser explicado como decorrência da acentuada concentração da mão-de-obra agrícola que se verifica no âmbito dos minifúndios e da multiplicação acentuada do número desses estabelecimentos” (Sá Jr.,
Francisco, 1977, p. 91).
No Nordeste, de modo geral, e na área em estudo, de modo
particular, tem havido, devido às formas que a produção assume,
um crescimento do número de estabelecimentos de menor tamanho. Estes estabelecimentos caracterizam-se por produzir bens
para autoconsumo, utilizar extensivamente a mão-de-obra titular
e de sua família e recorrer raramente ao emprego da mão-deobra alugada, utilizar técnicas consideradas tradicionais, com
virtual ausência de mecanização e fertilização, prover baixos
níveis de renda para os camponeses e suas famílias (Fiorentino,
R., 1977, P. 382) e serem responsáveis pela quase totalidade das
produções de lavouras. Como nestas áreas predominam técnicas
agrícolas tradicionais, que não empregam processos de preservação dos solos, são os pequenos estabelecimentos os mais atingidos em épocas de secas.
O binômio minifúndio-latifúndio não só se mantém como
tende a se ampliar, devido à existência de uma relação funcional
entre pequenos e grandes estabelecimentos. “Os primeiros fornecem aos segundos trabalho familiar excedente a baixo custo, e
são, amiúde, o pretexto para medidas de política agrária que
favorecem, a longo prazo, os grandes estabelecimentos” (Fioren422
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tino, R., 1977, p. 382). A lógica desta relação revela-se, inclusive e sobremaneira,nas épocas de secas, uma vez que nesses períodos as grandes propriedades, além de conseguirem subvenções oficiais para a melhoria de suas áreas em condições excepcionais, obtém também mão-de-obra a custo ainda mais baixo
do que a conseguida em épocas de pluviosidade normal.
B) Conseqüências sociais da última seca e políticas assistenciais adotadas.
Se na área em questão predominam, como foi visto anteriormente, os pequenos estabelecimentos, as conseqüências sociais mais graves da última estiagem incidiram sobre essas unidades de produção, que são as mais vulneráveis aos efeitos de fenômenos dessa ordem. Segundo informes dos diferentes meios
de comunicação social e dos próprios órgãos oficiais (SUDENE
e DNOCS), a quebra das safras de subsistência chegou a atingir
75% do total, e grande parte da mão-de-obra ligada sobretudo a
essas atividades viu-se na contingência de abandonar as plantações e dirigir-se aos centros urbanos em busca de oportunidades
de trabalho. Também parte do contingente da força de trabalho
dos médios e grandes estabelecimentos não deixou de sofrer as
conseqüências trazidas pela ausência de chuvas, uma vez que as
atividades dessas unidades de produção alteraram o seu ritmo, o
que ocasionou uma queda de oferta de emprego.
A massa de desabrigados que se dirigiu para a cidade devido às situações precárias em que se encontrava ocasionou uma
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série de transtornos, uma vez que, premida pelas necessidades
de alimentos, muitas vezes ameaçou e invadiu centros de fornecimentos de gêneros de primeira necessidade. Os poderes públicos, através de organismos específicos, visando a normalizar a
situação, colaboraram e aplicaram uma série de medidas assistenciais a essas populações.
Esses planos, sob a coordenação da SUDENE, foram excetuados em diferentes níveis. A nível municipal muitas prefeituras planejaram aberturas de frentes de trabalho que visavam, por
exemplo, à construção de calçamentos, arruamentos, construção
de meio fios, de escolas rurais e grupos escolares. As diárias
pagas aos trabalhadores para a execução dessas obras foram
calculadas com base no salário mínimo regional. No âmbito
estadual e federal a associação de esforços teve como objetivo
principal a fixação do homem na propriedade, o que, segundo a
SUDENE, evitaria os “deslocamentos de grandes massas de
pessoas com problemas sociais e de saúde”. Objetivando atingir
esta meta, o plano assistencial básico subdividiu-se em duas
linhas de ação. Uma parte dos recursos liberados pelo governo
seria direcionada para o fortalecimento de programas que permitissem criar condições de prevenção, na região, contra as futuras
estiagens. Entre estes incluem-se o aproveitamento de águas
subterrâneas – perfuração, instalação, recuperação, operação e
manutenção de poços públicos, promover a construção de pequenos e médios açudes – além de destinar recursos para reforçar o Projeto Sertanejo. Por outro lado, visando diretamente à
fixação da população rural no campo, promoveu-se a canaliza424
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ção de recursos para as propriedades agrícolas, que teriam, assim, meios para criar melhorias nas próprias fazendas, utilizando
a mão-de-obra liberada da agricultura e pecuária.
O plano básico de assistência às propriedades estabeleceu alguns
critérios para a liberalização de recursos, entre os quais a destinação de fundos segundo o tamanho dos estabelecimentos. Para
as propriedades de até 100 hectares o financiamento seria destinado à absorção dos trabalhadores a fundo perdido, que receberiam diárias com base no salário mínimo regional. Já as propriedades médias, de 100 a 500 hectares, receberiam 70% do financiamento a fundo perdido, e os 30% restantes seriam pagos em
12 anos, sem correção monetária e a juros de 7% ao ano.
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Quanto às propriedades de mais de 500 hectares, receberiam
50% do financiamento a fundo perdido, e os 50% restantes seriam pagos nas mesmas condições estabelecidas para os médios
proprietários.
Para o recebimento desses financiamentos o plano exigia
que os proprietários apresentassem um projeto de trabalho a ser
executado nas áreas de suas fazendas, que previsse a construção
de benfeitorias tais como cercas, açudes, barragens ou estradas,
com a finalidade de absorver a mão-de-obra ociosa.
Considerando os propósitos estabelecidos por este programa de emergência com os resultados divulgados pelas entidades
responsáveis pela execução do mesmo, constata-se que as metas
estabelecidas não foram cumpridas na totalidade da área (quadro
4). Se em 1975, segundo informações do censo, em apenas 93
municípios da área atingida pela atual seca havia 147.122 estabelecimentos agrícolas, no quadro apresentado pela SUDENE,
num total de 241 municípios, só foram beneficiadas 47.776 propriedades rurais. Por outro lado, em termos de pessoal ocupado
na agricultura, enquanto em 1975 o censo agropecuário acusava
um total de 565.186 trabalhadores, distribuídos entre aqueles 93
municípios, na crise atual o programa de emergência conseguiu
empregar apenas 366.879 trabalhadores rurais nas 47.776 propriedades beneficiadas. Verifica-se também que os convênios
celebrados entre a SUDENE, DNOCS e os governos estaduais
para a execução dos serviços básicos nas propriedades rurais e
obras públicas não puderam contar com os recursos previstos
inicialmente. Assim, de um total de 893 milhões de cruzeiros
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previstos para a execução dessas atividades, apenas 312 milhões
de cruzeiros foram liberados, o que demonstra que apenas uma
pequena parte da propriedades obteve o financiamento de que
necessitava para ser aplicado em suas terras.
Outra consideração a ser feita em relação à viabilidade das
medidas adotadas pelos órgãos oficiais diz respeito ao fato de o
atendimento previsto visar apenas aos estabelecimentos dirigidos por proprietários rurais. Se na região, embora esta categoria
seja majoritária, não são pouco significativas as categorias de
ocupantes, arrendatários e parceiros que, juntos, perfazem
43,4% dos produtores locais. Em condições de normalidade climática, essas categorias de produtores já são, muitas vezes, as
mais carentes de recursos básicos para o desenvolvimento das
atividades agrícolas em seus estabelecimentos, sobretudo por
não deterem a posse legal das terras que exploram. Em situações
de crise suas condições tendem a se deteriorar de forma ainda
mais grave, uma vez que são excluídas dos planos assistenciais
que prevêem apenas atendimento aos proprietários.
Se, por um lado, o critério de distribuição do financiamento foi seletivo, tendo em vista o atendimento exclusivo aos proprietários, por outro, pode-se também questionar o próprio processo de recrutamento da mão-de-obra que seria empregada nos
estabelecimentos dirigidos por proprietários. Se o objetivo principal era a retenção dessa mão-de-obra nas propriedades, e se na
região da seca predominam os pequenos estabelecimentos
(91,0% dos estabelecimentos têm menos de 100ha), pergunta-se,
então, quais seriam os elementos que comporiam a força de tra428
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balho para a execução de obras nessas pequenas propriedades.
Sabe-se que nessas unidades de produção o produtor utiliza extensivamente a mão-de-obra titular e de sua família e, raramente,
contrata trabalhadores para a prestação de serviços. Resta saber
se seriam os parceiros, arrendatários e ocupantes que iriam se
empregar provisoriamente nessas pequenas propriedades ou nas
grandes e, nesse caso, o problema da organização do trabalho na
região persistirá após a vigência do plano assistencial, tendo em
vista a situação instável dessas categorias de trabalhadores. Finalmente, outra questão ainda permanece, quando se sabe que os
pequenos produtores, dedicando-se à produção para autoconsumo com base em técnicas tradicionais, tendem a complementar
seus baixos rendimentos através da prestação de serviços nas
grandes propriedades. Nesse caso, em época de crises, como a
da estiagem, seriam necessariamente obrigadas a trabalhar em
outros estabelecimentos, tendo em vista que a sua situação sócio-econômica se agrava nesses períodos.
Em síntese, verifica-se que na situação de emergência atual os grandes proprietários são os mais beneficiados pelos programas assistenciais que podem, assim, criar melhorias em seus
estabelecimentos, com efeitos positivos a longo prazo, enquanto
as outras categorias de produtores, devido às próprias circunstâncias em que se encontram, tendem a permanecer em seu estado de marginalidade crônica. O Nordeste seco necessita, mais
que tudo, não de um programa de medidas de caráter ocasional
mas de uma política sistemática e coerente que possa resolver os
problemas das estiagens que vêm incidindo sobre as áreas do
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sertão, e que atue, conseqüentemente, sobre aqueles fatores que
têm sido a causa dos resultados pouco satisfatórios das políticas
de irrigação e de combate às secas que foram praticadas até então.
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UMA NOVA HISTÓRIA DAS SECAS
F. Alves de Andrade

Já é tempo de irem os interessados reunindo elementos para o estudo de uma nova História das Secas no Nordeste. O que
se tem feito, até hoje, em matéria de historiografia relacionada
com as irregularidades climáticas da região, são tentativas mais
preocupadas com o amontoado cronológico de fatos cuja análise
se detém em aspectos descritivos das crises.
Entre nós, POMPEU SOBRINHO, sujo século de nascimento comemoramos, foi quem lançou uma visada mais ampla,
quando ensinou que o problema das secas “é coisa muito mais
séria e complexa, constituindo fenômeno físico-social e não somente cósmico ou geográfico.”
Com dois alentados estudos contribuiu o Ceará para os
fundamentos de historiografia regional: História das Secas (Séculos XVII e XIX) da autoria de JOAQUIM ALVES – Monografia n.° 23 (1.° Volume) da Coleção Instituto do Ceará – 153,
História das Secas (Século XX) – Monografia n.° 32 (2.° Volume de autoria de Th. POMPEU SOBRINHO.
Na introdução ao I Vol. assevera o autor supracitado ser
muito vasta a literatura sobre as secas no Nordeste brasileiro,
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que, todavia, versando os mais variados assuntos relacionados
com o problema, refere-se a causas incertas do fenômeno, arrola-os através do tempo, ingressa no terreno da ficção, mas, referindo-se a fenômenos isolados, vai sem uma sistemática orientação.
Revela afinal o saudoso mestre que, “sem abranger a essência do fenômeno, não passa essa literatura de contribuição
mais ou menos aproveitável” para um trabalho que tratasse integral e cientificamente da matéria. Prosseguindo sempre numa
compreensão antropológica da problemática regional, observa
com retidão “que a experiência de meio século de luta contra as
seca no Brasil mostrou com tristeza que ainda não conseguimos
alcançar aquele grau de cultura suficientemente alto, para imprimir ao nosso problema secular uma orientação acertada,
compatível com o que de melhor e mais justo se conhece”.

QUATRO PARÂMETROS
Pompeu Sobrinho anteviu o problema das seca à luz de
quatro parâmetros: 1° - ajustamento do meio físico ou geográfico: água suficiente e distribuição racional com preparação pedológica ou do solo; 2° - ajustamento do homem nordestino ao
meio geográfico valorisado; 3o.recrutamento de técnicos, numérica e moralmente suficientes; 4° - preparação política.
Uma outra antevisão também de conteúdo foi revelada por
GUIMARÃES DUQUE, participante, como POMPEU, da exe432
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cução das obras contra as secas, chegou a abordar conclusões
mais ecológicas e sociais. Observa que nos últimos cinqüenta
anos, generalizadas obras de engenharia e de estradas, açudes,
canais de irrigação, introduzidas como uma cunha no ambiente
sertanejo, trouxeram mais profundas e arbitrárias modificações,
exibindo porém o meio físico mais devastado. Intensificaram-se
as trocas comerciais, ampliaram-se os desejos, provocando uma
desacomodação dos grupos com o meio. Em síntese, o povo não
cooperou com o Governo, quer na execução ordenada das obras,
quer quanto ao seu aproveitamento. A população não fora preparada, nem a elite dos privilegiados dos domínios econômicos se
capacitou de que ela deveria ser uma entidade pensante da sociedade, responsável por uma atitude integrada, preservadora de
uma civilização em marcha. Em conseqüência, assim resume a
sua linha de impressões:
“Largo tempo foi perdido na demonstração de uma técnica
sem humanismo, na implantação de princípios científicos
que, embora verdadeiros, não tiveram apoio dos conceitos
sociais mais simples, mais humanos, mais altruístas”.
Pompeu Sobrinho desenvolveu o plano de sua História das
Secas em cinco períodos, que vão de 1900 a 1950. Todavia,
muitas ocorrências seguiram-se sem que fossem corporificadas
em estudo global, mesmo sob análise de conjuntura. Resta-nos
ainda o aspecto estrutural. Deste modo, além da “solução compósita” do supramencionado autor, que preconiza o adequado
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ajustamento do meio físico e social a situações novas, que impliquem em melhor rendimento e produtividade, resta-nos, como
integrativa da composição e da Agronomia Social que leva à
distribuição da renda, com apoio nas reformas estruturais, tendentes ao desenvolvimento humano.
A necessidade de ir em busca de documentos que não foram divulgados, mormente aqueles da esfera administrativa, e a
seguir, fazer o seu exame e critica, há que ser acrescida do direito e dever que tem “o historiador, como ensina J. HONÓRIO
RODRIGUES, de interpretar o sentido e o pensamento, ação e
sentimento que existem encarcerados nos textos”.
Uma outra percuciente lição do autor de “Teoria de História do Brasil”, é aquela que diz ser inegável “a consciência das
épocas”. Daí instrui que “a história deve ser rescrita de novo, em
face de cada momento cultural, de cada novo ideal, de cada novo principio que se deve exaltar, da excelência e do texto sempre pronto a ser de novo interrogado, pesquisado e examinado”.

1. Objetivos
O presente artigo tem por principal objetivo advertir em
relação a aspectos históricos e geográficos que, acompanhando a
problemática das secas no Nordeste, abrem caminho para um
conteúdo global. De outra parte, pretende o autor dar o seu testemunho em relação a idéias com que contribuiu, como participante da equipe, sob a coordenação do Prof. JORGE NEVES,
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colheu informações e realizou interpretações para a caracterização agro-sócio-econômica da última seca de 1976. Um retrospecto se fez em mira da avaliação e aperfeiçoamento da política
de intervenção do setor público na zona semi-árida do Nordeste.
Sem pretensões de aqui tratar do assunto de modo sistemático e muito menos divulgar o restrito conteúdo do que afinal
ficou expresso na pesquisa “FRENTES DE SERVIÇOS – Estudos Sócio-econômicos da População Atingida pela Seca de
1976 – MINTER SUDENE,” limita-se o autor ao plano das
idéias e interpretações com que pessoalmente contribuiu, anteriormente manifestas em seus escritos e publicações, através dos
quais ministra o ensino como docente no Centro de Ciências
Agrárias da U.F.C. Assim há exposto o seu pensamento livre,
independente e de as inteira e particular responsabilidade.
Se bem que arrimado em fontes referidas ou citadas, não
pretenda descer ao bojo da documentação exaustiva e que atualmente constitui propósito de outros órgãos de pesquisa, a exemplo do Instituto Joaquim Nabuco, altamente capacitado e
provido de meios mais hábeis, vem o autor apenas com a sua
vivência pessoal, deixar aqui expresso um pouco do seu pensamento e preocupações.

2. Compreensão global e execução humana
O estudo dos aspectos humanos das secas do Nordeste
passou a constituir preocupação dominante do Ministério do
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Interior, que se inclinou a atender as populações sofridas no
próprio local onde se encontravam as famílias atingidas pela
crise.
Na última seca de 1979 assim ocorreu no Ceará. E o
DNOCS, a partir de 1970, sob a gestão do Prof. José Lins de
Albuquerque, determinou o levantamento sistemático das situações humanas numa tentativa de atingir, de forma sumária e
objetiva, a situação do homem alistado nas chamadas “Frentes
de Serviço”.
Aquele levantamento preliminar, executado sob a coordenação da geógrafa CILDA DAMASCENO e do Prof. JORGE
NEVES, publicado em 1971, deu o autor colaboração especial,
notadamente à adesão do principio de que o plano assistencial,
na emergência das secas, deve ser integrante das atividades produtivas do trabalhador rural em sua comunidade. Aquele estudo
preliminar, através de análise sócio-econômica, ateve-se aos
seguintes aspectos: o alistado como elemento humano deslocado
do seu ambiente de trabalho – problemas decorrentes em relação
à economia familiar; a família atingida como unidade social –
consequências sociais resultantes; a Política de Emergência Perspectivas individuais no término da crise; estrutura social das
“Frentes de Serviço”; análise evolutiva do elemento humano,
antes da crise, e do seu comportamento, quando atingido pela
seca, como alistado.
A complementação deste primeiro estudo com a pesquisa
“CARATER E EFEITOS DA SECA NORDESTINA DE 1970”,
elaborada pela ASSESSORIA TÉCNICA DA SUDENE (1973)
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e o “PLANO INTEGRADO PARA O COMBATE PREVENTIVO AOS EFEITOS DAS SECAS NO NORDESTE”, Projeto
e Coordenação Geral de OTAMAR DE CARVALHO
(AT/SUDENE), submetido como documento básico ao “I Seminário sobre o Nordeste Semi-Árido (1974), deixaram campo
semeado de novas idéias e indicações.
Com o surgimento da seca de 1976, novas informações foram solicitadas pelo Superintendente da SUDENE, Engenheiro
José Lins de Albuquerque, aos coordenadores do “ESTUDO
SÓCIO-ECONÔMICO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA
SECA DE 1976”. Em referência a esta pesquisa é que o autor
oferece comentário de sua pessoal contribuição a partir da apresentação por ele feita do aludido estudo.
Há que considerar de importância histórica, merecendo divulgação o que ali foi tratado e talvez arquivado, em prejuízo
dos que buscam as fontes de fatos e idéias documentados. Assim, considera-se que a seca de 1976 desencadeou-se sob expectativas diferentes, o que induz a preocupação de ver no respectivo estudo uma análise e crítica de situações frente a consignações diferentes.
Para o conteúdo de uma compreensão global procedeu-se a
um retrospecto de situações remotas, passando-se a considerar o
prelúdio da ação oficial mais recente entre 1970/76. Vê-se então
luzir a preocupação de atender e assistir o nordestino atingido
pelas secas no lugar de suas próprias atividades de trabalho. Além de novos programas, surge entre eles o PIN, o POLONOR437
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DESTE, O PROJETO SERTANEJO, os PROJETOS DE IRRIGAÇÃO e outros.
A análise não se deteve, simplesmente, nos resultados numéricos colhidos nas “Frentes de Serviço”, pois elas constituem
apenas um dos indicadores, restando ouvir depoimentos e examinar estudos referentes à participação de técnicos, administrativos, políticos, que opinaram pela Emergência ou pelo Desenvolvimento.
Em suma, a abordagem não se deixou vencer pelo preciosismo metodológico de uma descrição fria, puramente anatômica, legando à margem da análise quantitativa o conteúdo intuitivo ou a positiva experiência dos observadores da equipe, como
participantes também da problemática que estudarem. Em verdade empreendeu-se uma tentativa em aproximação de processos dialéticos de criticas em algumas reflexões aditivas.
Nem foi possível agir de outro modo, face à atipicidade
das ocorrências, às diferenciações de meios. O epicentro da seca
de 1976 foi bem outro, porquanto ela atingiu zonas e comunidades diferentes. Isto posto, há uma certa heterogeneidade esperada por um trabalho circunscrito a “Frentes de Serviço”.
Sucede que a ótica para o estudo da problemática do Nordeste vai a caminho de um conteúdo global. Com este fito fezse, como embasamento, o estudo da Caracterização GeoEconômica do Nordeste, para melhor evidenciar o que ocorre
nas zonas semi-áridas.
A pesquisa em referência apanhou o problema do Administrador, captou a opinião de autoridades e lideranças nas áreas
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atingidas, o que é mais uma maneira de verificar como chega no
campo a Política de Emergência. Finalmente, e numa síntese, à
guisa de contribuição, apresentou algumas reflexões.
A seca de 1979 veio a ser estudada mediante pesquisa contratada com o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
Reconhecida a importância da iniciativa do Estado do Ceará, a
SUDENE estendeu a providência aos demais Estados atingidos
pela seca de 1979. Conforme noticia divulgada no jornal “O
POVO”, número de 24 de fevereiro de 1980, aludida pesquisa
aprofundará os seguintes tópicos a serem investigados:
A) A seca no contexto geral do Nordeste – o caso do Ceará.
B) Caracterização climatológica da seca.
C) Cronologia de uma seca – a seca de 1979.
D) Expectativa da população diante da seca (como a população se comporta/prepara/espera/vê o flagelo.
E) Situação da oferta de água (nas cidades, nas fazendas)
graus de escassez.
F) Reações provocadas pelas secas nos diversos agentes
econômicos (proprietários, trabalhadores rurais, comerciantes, autoridades locais/urbanas, bancos).
G) Problemas sociais causados pela seca (desemprego, doenças, fome, desnutrição, migrações, desintegração da
família).
H) Perfil do flagelo da seca por categorias sociais.
I) Perfil econômico de uma seca (desenho de um modelo
de ocorrência da seca no plano econômico, traçado a
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partir da experiência histórica e da observação da seca
atual) o prejuízo econômico da seca de 1979.
J) Descrição detalhada do atendimento proporcionado pela
política de emergência em 1979 (caracterização geral,
tipos e estratificação do atendimento).
L) As políticas de emergência (1958, 1970, 1976, 1979).
M) Evolução das políticas a respeito do problema das secas (as secas pós-SUDENE, comparação com 1958).
N) Distribuição dos benefícios da política de emergência
por categorias sociais (comparação com o perfil do flagelado. Análise da consistência social da política, confronto prejuízo x ajuda por categoria social).
O) Soluções propostas para a seca (permanentes) para a
emergência.

INTERESSE HISTÓRICO
Do exposto evidencia-se a importância e amplitude que estes tópicos, em conjunto, tentarão abarcar. Espera-se que sejam
examinados comparativamente aos resultados das pesquisas
tentadas em relação às secas anteriores. O interesse histórico é
de modo a frisar a demanda.
A importância da pesquisa em referência cresce em virtude
de haver a SUDENE atendido na última seca a sempre reclamada providência de dar assistência às famílias atingidas em sua
própria comunidade de trabalho. Temia-se a continuação da se440
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ca. Veio a bonança, as chuvas em 1980 estão molhando os campos preparados de acordo com a nova modalidade assistencial.
Em palestra proferida a 21 de junho de 1979 pelo então Secretário da Agricultura no Ceará, o diligente Agrônomo J. OTAMAR
DE CARVALHO, considerava ele constituir programa de emergência assim executado experiência das mais importantes no
combate às secas. Estimava então em cerca de 150.000 hectares
a superfície das áreas destocadas como resultado inicial da ação
do programa. Claro que a avaliação dos resultados alcançados
com a assistência empreendida somente poderá ser aferida na
safra de 1980. Por outro lado a desativação do programa de emergência é tarefa que deixará o sertanejo sem a assistência de
que ele necessita também durante o resto do tempo. Não seria
possível uma conversão da emergência em providências de fomento e extensão ao pequeno produtor? Feitas estas considerações, convém relatar, à guisa de antecedentes, a contribuição
prestada pelo autor ao estudo sócio-econômico da população
atingida pela seca de 1976, como subsidio aos estudiosos das
secas no Nordeste.

3. Antecedentes
A seca de 1976 situa-se bem próximo à de 1970, na mesma
década, sendo esta considerada a primeira grande seca desde a
criação da SUDENE. A de 1958, que a precedeu, há 12 anos, em
conseqüência da qual esboçou-se a primeira tentativa visando o
441
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fortalecimento da economia do Nordeste, deixou transcorrer 12
anos de descanso até que eclodisse a calamitosa crise de 1970,
demonstrando que o dispositivo que se tentara armar sob o impulso de programas de desenvolvimento não funcionara com a
eficiência esperada. A este respeito, revela uma pesquisa divulgada em 1973 que a situação do agricultor nordestino em 1970
foi evidentemente mais calamitosa, porquanto, agravada da descapitalização determinada pela frustração de plantios sucessivos.
Concluem os observadores que, enquanto a seca de 1958, difundiu-se mais cedo, manifestou-se “inequívoca”, a de 1970, sendo
fatal para a lavoura, foi menos aguda para os pastos naturais. Em
síntese, a seca de 1958 teria sido mais grave para os criadores,
enquanto a de 1970 foi mais calamitosa para os agricultores.
Além de ter sido afetado pela seca generalizada em 1970 e
pela crise climática de 1976, o Nordeste foi atingido pela estiagem parcial de 1972 e teve considerável parcela do seu território
ainda varrido por chuvas excessivas em 1974, reduzindo substancialmente as atividades agropecuárias, afetando assim a expansão da renda regional. Todavia, conclui o BNB em uma de
suas análises conjunturais: “a economia nordestina experimentou no período 1970/75 uma taxa anual média de expansão de
7,5%, não muito inferior à apresentada pela economia brasileira
(9,3%). Tal desempenho resultou de grande dinamismo registrado pelos setores industrial e de serviços, cujas taxas de crescimento alcançaram naquele período 10,3 e 9,1% ao ano, respectivamente, pois o setor agrícola obteve apenas um modesto cres442
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cimento de 2,7%.” Rev. Ec. do Nordeste, n.° 1, Vol. 8 jan/março
de 1977, p. 95– 145) (2).
A demanda de um plano integrado visando um combate
preventivo aos efeitos das secas no Nordeste veio a preocupar
mais vivamente a SUDENE, tendo esta tomado como ponto de
partida a análise das situações ocorrentes no interior junto às
frentes de serviço, a exemplo do “Estudo Sócio-Econômico da
População Atingida pela Seca de 1970”. Esta iniciativa foi complementada pela pesquisa “Caráter e Efeitos da Seca de 1970”
da Assessoria da SUDENE que, retomando o fio de um retrospecto das secas considerou o impacto macroeconômico da seca
1970 e tentou examinar o impacto macroeconômico, voltando-se
além do mais para o exame dos efeitos das secas sobre as unidades de produção agropecuária.
A pesquisa sobre Frentes de Serviço, realizada pelo
DNOCS em 1970 a cujo estudo a presente investigação se reporta, teve como principal objetivo o elemento humano. E, no propósito de atingir de forma sumária e realista a situação das áreas
secas, deixou transparecer que os efeitos da seca incidiram em
maior grau nas camadas populacionais dependentes de terras
alheias, e, ainda, sobre os pequenos proprietários que, por falta
de maior suporte de infra-estrutura, tendem a emigrar para dentro da própria região no sentindo rural-urbano, ou seja para outras áreas do País.
Considerando marginais tais “frentes extremas” de emergência, uma outra pesquisa deveria ter sido feita sobre “a frente
interna”, isto é, abrangendo a situação daqueles que se ficaram
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no campo, lutando e resistindo, o que abarcaria mais vasta extensão, melhor compreendendo o humano, cujo trabalho representaria mais um indicador das atividades produtivas, lutando
diretamente contra as crises.
Tal modelo de investigação, além do mais, identificaria áreas, estabelecimentos, fazendas, empresas de verdade resistentes às secas, ou em condições de se tornaram resistentes. Identificaria igualmente os recursos ociosos de terras, águas armazenadas, com fraca ou nula utilização. De certo, se há de um lado
o latifúndio por exploração, subsistem às vezes consideráveis
terras cujos proprietários, dispondo de meios financeiros, ou
assistidos oficialmente, se retraem nos momentos difíceis, resultando uma outra modalidade – a do latifúndio disfarçado, por
falta de efetiva fiscalização.
As secas são um desafio natural em face do qual o nordestino sempre reagiu na tentativa de dar uma resposta. E reage
num processo de adaptação ativa, utilizando recursos e transformando o meio para que nele a comunidade possa sobreviver.
As secas serão todavia uma calamidade se se pretender dar a
elas uma solução parcial, esporádica, falsa, ou dita de emergência, a exemplo do que se fez em 1970, a qual, não enfrentando
com sabedoria e coragem a realidade, nada mais representa que
uma atitude de fuga.
Na realidade, vale salientar, no campo das iniciativas governamentais, um saldo positivo, porquanto, poderá o homem do
meio seco colher algumas vantagens e sempre as tem consegui444

www.colecaomossoroense.org.br
do. Deve o Nordeste às grandes secas sua infra-estrutura de açudes, estradas, eletrificação e campos de pouso.
Contra todos os percalços e incompreensões implantou-se
no Nordeste uma civilização, a respeito da qual se poderia lembrar a teoria do desafio-resposta de Toynbee. Assim, a cada
grande seca corresponde uma tentativa de salvação por parte do
esforço governamental, motivado pelos reclamos da população.

CRONOLOGIA
A cronologia das secas, centrando-se a observação nas
maiores, revela decisões governamentais de maior e menor amplitude, como tentativa de dar resposta ao desafio, através das
quais é possível vislumbrar uma compreensão no rastreio das
decisões: assim, procura-se divisar: uma fase humanitária –
caracterizada por um pensamento de comiseração, limitado a
salvar o flagelado da fome. Caracteriza esta fase o célebre slogan atribuído ao Imperador Dom Pedro II: “darei a última jóia
de minha coroa, mas não morrerá um cearense de fome”. Seguese uma fase de reconhecimento, buscando-se operações realistas que se iniciam com os trabalhos da Comissão Cientifica de
Exploração, em 1859, e toma caminho após a grande seca de
1877/79, cujo escape aquém da mortandade, foi a abertura da
frente de emigração para a Amazônia, passando o flagelo a ser
considerado um problema nacional. Reúne-se no Rio o Instituto
Politécnico, surgindo diversos alvitres com obras de engenharia.
445
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Organiza-se e visita o Ceará uma Comissão Nacional de Inquérito, esboçam-se os primeiros levantamentos em 1889. Inicia-se o
açude do Cedro em Quixadá, paralisam-se os trabalhos em 1884,
retoma-se a iniciativa em 1888/1889. Parte-se para uma fase de
intervenção e sistematização através de estudos e obras – esta
fase caracteriza-se por uma intervenção de sentindo geográfico.
Esta fase foi precedida pelas secas de 1900, 1902/1903 (Ceará):
1902/1904 e 1907/1908 (Rio Grande do Norte). Inicia-se com a
criação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (Decreto
7619, de 21 de outubro de 1909).
“. . . em face da moderna concepção dos fenômenos antropogeográficos é mister estender-nos a mais a vasta compreensão do meio. Somos assim arrastados a enunciar o
problema político que surge afinal, como cúpula, nessa
complexa edificação a elaborar. É o mais terrível de quantos bruxuleiam no horizonte indeciso da nacionalidade”.
(ARROJADO LISBOA, “O Problema das Secas”, Conferência pronunciada a 28 de agosto de 1913. Boletim do
DNOCS, n.° 6 Vol. 20).
Uma fase de diferenciação abre-se após a revolução de
1930, a qual acentua-se com a seca de 1931/1933 através de
múltiplas ações e novos enfoques: o da piscicultura, os serviços
complementares, sistemas de rodovias e de grandes açudes, o
novo enfoque agronômico, e, após a seca de 1951, o apelo ao
desenvolvimento econômico com a implantação do Banco do
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Nordeste, no empenho de tentar substituir a luta contra as secas
pelo desenvolvimento da Região.
A seca de 1958 teve como resposta a SUDENE, a qual
passa a integrar as atividades do desenvolvimento em seus planos como agência do desenvolvimento regional; é a fase de integração e promoção, tendo um duplo objetivo: dar ao Governo
um instrumento que o capacite a formular uma política para o
desenvolvimento do Nordeste e o habilite a modificar a sua estrutura administrativa em função de novas estratégias.
A SUDENE viu passar as secas de 1970 e 1976 sem sair
realmente da emergência para o desenvolvimento em relação às
grandes crises climáticas. Observa Rômulo de ALMEIDA que
antigamente “as secas passaram a ter uma importância maior na
economia da região e, sobretudo, o que é mais negativo, passaram a constituir uma espécie de imagem da região. Formou-se
então no sul do País a idéia de que o Nordeste era uma região
com possibilidades limitadas e alguns chegaram a dizer, “uma
região sem jeito” e então, o corolário é que aplicar no nordeste
seria desperdiçar recursos face as promessas de fecundo retorno
das aplicações no Centro-Sul”. (Tópico de uma fita gravada por
ocasião do 1° Seminário sobre o Nordeste Semi-árido da SUDENE em Recife, março de 1974).
Ora, tal objurgatória é para NILSON HOLANDA em matéria financeira, o que o economista considera “o mito do sistema não responsivo, firmado na evasiva de que a economia nordestina não seria capaz de responder satisfatoriamente aos inves447
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timentos governamentais” (Artigo publ. no JORNAL DO BRASIL, maio de 1975).
O que para Rômulo de Almeida parece essencial é, em
primeiro lugar, a consideração de uma política regional global,
em que os problemas da calamidade e dos efeitos econômicos
gerais das secas se insiram no contexto geral da economia da
região. O segundo passo seria considerar o desenvolvimento do
Nordeste como um negócio. Uma agravante, porém, é que a seca
incide sobre o segmento mais frágil do sistema: a agricultura de
subsistência. Sucede que o primeiro e o segundo passo, que deveriam superar a atitude simplesmente assistencialista em relação ao Nordeste, ainda não foram plenamente realizados.
O conferencista reporta-se à mensagem anual do Presidente da República, quando se começou após a seca de 1951/1953 a
colocar o problema em termos nitidamente econômicos e ao
estudo elaborado na Assessoria da Presidência da República, em
princípios de 1953, como base para o eficiente planejamento da
ação contra as secas e da organização econômica do Nordeste.
(BNB – Comissão Incorporadora pub. n° 4 – Nov. 1953).
Compulsando o citado trabalho da referida Comissão, lemos que a mesma procurou as respostas convenientes para três
questões fundamentais: - 1.º - como enfrentar as emergências da
seca; 2.° - como reduzir progressivamente os efeitos das secas;
3.° - como organizar e valorizar economicamente a região sujeita às secas periódicas. “A terceira dessas questões, revela aquele
plano inicial, constitui, na realidade, o objetivo último da ação
oficial. Fortalecida a organização da economia regional, inclusi448
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ve através da execução de obras e da manutenção de serviços
destinados a reduzir progressivamente os efeitos das secas (2.ª
questão), as populações regionais dependerão cada vez menos
das medidas de emergência que ora lhes são imprescindíveis nos
anos de calamidade (1ª questão), e quando estas forem necessárias, encontrarão prontas reservas econômicas e técnicas para
serem tomadas com rapidez e eficiência”. (Op. cit. pag. 3).
O sistema exame da matéria contida nos itens acima revela
como simplórias são as indicações, e tão genéricas, quão complexas e surpreendentes de incertezas são as situações. Todavia,
não é irreal considerar que ainda hoje a emergência sofre da
mesma conjuntura, assim como a programação existente omitese da realidade estrutural que abarca o problema tão longe de ser
resolvido.

4. Programas de Emergência
É curioso observar como desde o inicio da implantação do
BNB figura a preocupação de fazer compreender os Planos de
Emergência como parte substancial das obras dos Planos Permanentes.
O mecanismo de uma ação flexível capaz de servir de instrumento da política assistencial de emergência às populações
flageladas e a necessidade que há de manter constantemente
atualizados os chamados Programas de Emergência há sido um
clamor dominante. A concepção adotada naquele primeiro Plano
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de Combate às Secas concentrou-se em, fundamentalmente: a)
proporcionar trabalho às populações deslocadas de suas ocupações normais; b) tentar regular o abastecimento alimentar e
mesmo de água às zonas em que esses elementos essenciais à
vida escasseiam; c) prestar assistência aos deslocados pela calamidade, inclusive aos emigrantes para fora do Polígono.
A preocupação dos três citados pontos veio a constituir a
tônica daquele apoio assistencial que se institucionalizou e resta
como praxe tradicional na mente dos administradores, que nem
os cumprem na integra e efetivamente, nem se libertam do circulo vicioso das evasivas e timidez, caricaturado naqueles quatro
mitos com muita felicidade caracterizados pelo ex-Presidente do
Banco do Nordeste, o Prof. Nilson Holanda:
1.° O mito isolacionista, dos que subestimam a condição
natural de dependência da região pobre em relação ao
pólo desenvolvido e ignoram o sistema de vasos comunicantes do país;
2.° o mito do custo excessivo, que se fundamenta no falso
pressuposto de que são excessivamente elevados os investimentos dos programas em relação às possibilidades do país;
3.° o mito do sistema não responsivo, firmado na evasiva
de que a economia nordestina não seria capaz de responder satisfatoriamente aos investimentos governamentais;
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4.° o mito do desenvolvimento a-social (para não dizer anti-social) que insiste na tese de que os frutos do desenvolvimento não se traduzem em distribuição dos benefícios, ou seja, em desenvolvimento social. (Cit. de F.
Alves de Andrade in “O Banco do Nordeste no Instituto do Ceará – Inst. do Ceará – julho de 1977. Nilson
Holanda “O Desenvolvimento do Nordeste: Mito e Realidade”, Banco do Nordeste do Brasil. Maio de 1975,
Artigo pub. no Jornal do Brasil. Maio de 1975.)
A concentração do esforço governamental em simples obras de emergência durante as crises de secas parece o indicador
do subdesenvolvimento e de tal ordem que se poderia dizer que
ela é inversamente proporcional ao desenvolvimento humano.
Tal atitude resvala na aparência daquela remota fase humanitária apenas preocupada em salvar o flagelado da fome. Nesta
feita, a atual pesquisa antevê nas Frentes de Serviço o Circulo
Vicioso da miséria em que figuram os fatores de bloqueio ao
desenvolvimento precedidos da fraca produtividade do trabalho,
fraca renda, fraca economia, fraco investimento. (L. MALASSIS
“Agriculture et processus de développement” – UNESCO Paris
1973).
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5. Panorama: 1970 e 1976
A seca de 1970 foi precedido de graves apreensões dada a
carência de um técnico-científico de previsão, para o qual não
foram ainda adotados as necessárias precauções.
Em 28.05.68 o Economista RUBENS COSTA então Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A. comparecia à Comissão de Economia da Câmara de Deputados, oportunidade em
que fez sucinta revisão da situação da economia regional do
Nordeste no período da seca de 1958 até aquela data, demonstrando os aspectos mais vulneráveis e até então mais resistentes.
A conclusão do BNB através da palavra do seu então Presidente
foi que “apesar do progresso nordestino, sua economia está hoje
mais vulnerável a uma seca de proporções maiores do que no
ano passado. . .” não é menos certo que a próxima seca encontrara o Nordeste mais vulnerável do que a de 1958. E arma a
seguinte critica: “até princípios do ano próximo findo, existia
obrigação constitucional do orçamento consignar pelo menos
3% da receita tributária da União para o financiamento da execução das obras contra as secas do Nordeste. Com o advento da
nova Carta Magna, essa vinculação desapareceu. Disso resultou
que o financiamento das obras para atender os rurículas desocupados pela seca dependerá sempre de créditos extraordinários a
serem abertos pelo executivo quando a situação de emergência
for reconhecida pelo Conselho deliberativo da SUDENE; a Eliminação da vinculação constitucional de recursos para atender
aos gastos de emergência é outro fator que contribui para a vul452
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nerabilidade da economia do Nordeste aos efeitos da seca. (O
BNB e o Desenvolvimento do Nordeste, págs. 72 e 73).
A não utilização de alguns estudos como os de Adalberto
SERRA, que chegou a prever aludida seca e a imprevidência
mesmo quando da disponibilidade de recursos em tempo próprio, contribuíram para retardar o atendimento das populações
deslocadas. A cronologia da seca de 1970 contida na pesquisa da
SUDENE sob a epigrafe de “Caráter e Efeitos da Secas de
1970”, anexo E págs. 76 e seguintes, revela o contumaz e primitivo espírito de indecisão que culminou com reuniões sucessivas
do Ministro do Interior na sede da SUDENE e com a vinda do
próprio Presidente da República ao Nordeste no meio do ano (4
a 6 de junho de 1970) e o seu discurso em que o Chefe de Estado testemunhou o flagelo: “não, não me conformo, isso não pode continuar . . . Tudo isso tem que começar a mudar. Exijo a
contribuição da Nação inteira, a determinação de governantes, o
espírito público, a firmeza do chefe.”
A 12 de junho registra-se a Resolução n.° 147 do Banco
Central do Brasil, autorizando a concessão de empréstimos especiais até o limite de Cr$ 20.000.000,00 aos proprietários de
terras situadas no Polígono das Secas, atingidos pela Seca de
1970. A 16 de junho é que se verifica a adição do Decreto
66.731, reconhecendo o estado de calamidade pública nos municípios do Nordeste atingidos pela seca, abrindo um crédito extraordinário de Cr$ 60 milhões.
Do aludido documento, revelador da cronologia da seca de
1970, pode-se concluir que antes da visita presidencial as coisas
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pareciam amarradas. O governador de Pernambuco profere naquela reunião de 6 de junho de 1970, presidida pelo Presidente
da República, discurso em que expressa o estado de desolação
da região em decorrência da seca e analisa o processo de esvaziamento da SUDENE como organismo regional de planejamento
e coordenação dos investimentos públicos e conclui pela necessidade de fortalecimento da SUDENE, nos planos institucionais,
da flexibilidade operacional e do suprimento dos recursos (Doc.
cit. p. 81 e seguintes).

6. Depoimentos na Câmara de Deputados –
Comissão do Polígono das Secas.
Após a seca de 1970, em que a visita do Presidente Médici
abriu caminho à reconsideração do problema agropecuário do
Nordeste, que pareceu ter sido relegado a segundo plano pela
SUDENE em sua fase inicial, a Câmara de Deputados procurou
ouvir os Secretários de Agricultura, como ligados diretamente
ao problema, o que se fez inicialmente entre agosto e setembro
de 1971. Abriu-se uma margem para uma tentativa de revisão,
mediante a critica formulada aos planos nacionais e regionais,
especialmente aqueles relacionados com o Nordeste.
Os depoimentos constituem importante subsidio cuja análise não é possível inserir aqui. Os pronunciamentos detêm-se
sobre particularidades ocorrentes em cada Estado, podendo-se
todavia concluir que embora procedam as respectivas criticas
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sob muitos aspectos, estão em relacionamento indireto com a
problemática das secas.
As criticas se inclinam pela carência de fortalecimento da
agência no atendimento às necessidades básicas, todavia, muitas
delas encarnam o pensamento pessoal de cada expositor. Os
Secretários procuram relatar o bom desempenho de sua administração à frente das Secretarias de Agricultura. Depreende-se,
todavia, a falta de fiel entrosamento com a SUDENE e a deficiência de receptividade desta no que tange à problemática agropecuária de cada Estado, que a SUDENE, por carência de melhor suporte, não se acha capacitada a cobrir com o seu trabalho.
A audiência aos Secretários sob o testemunho e intervenção dos Deputados no debate é uma boa mostra do atendimento
democrático, restando do diálogo apreciável subsidio que deveria ser conferido e refletido pela SUDENE e pelos Ministros.
À falta de análise restrita em mostra de indicações e idéias,
convém referir dois pronunciamentos que bem se integram no
quadro das preocupações mais evidentes:
I. Do Engenheiro-Agrônomo Cláudio José Ribeiro, Secretário
de Agricultura da Paraíba, depoimento tomado na Comissão do
Polígono das Secas a 16 de setembro de 1971, que se deteve a
aspectos nimiamente técnicos da produção e produtividade regional da agropecuária, é interessante colher este seu pronunciamento:
“… toda a tecnologia até agora implantada no Nordeste,
em termos de agricultura, é uma tecnologia alienígena às condi455
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ções físio-ecológicas daquela região. Assim, parece-me louvável
essa diretriz estratégica da SUDENE que visa a dinamizar as
atividades relacionadas com a implantação de moderna ciência
no Nordeste. Diagnosticam os vários estudos feitos relativa abundância de terra e de mão-de-obra no Nordeste, coexistindo
uma insuficiência alimentar com o desemprego e com as injustiças sociais . . . Por outro lado, evidenciam os diagnósticos: estrangulamentos palpáveis e resistentes quanto ao processo de
mercadeio e comercialização dos produtos agrícolas. Sabem V.
Exas, que, por exemplo, no Estado da Paraíba, entre o processo
produtivo e o processo de consumo, ou seja, entre o produtor e o
consumidor, um produtor agrícola passa em média, por cinco
mãos e intermediários, conseqüentemente, havendo produtos
agrícolas que são elevados de preço até oito vezes . . . E como
disse o Sr. Presidente da República que é hora do jogo da verdade, posso dizer a V. Exas., sem medo de errar, que se a agricultura rende algum dinheiro para alguém, esse alguém, no Nordeste, não é o produtor, uma vez que os dados da Fundação Getúlio
Vargas evidenciam que há forte disparidade entre os níveis do
preços pagos pelos produtores e os preços recebidos pela sua
produção...” (Depoimento do Eng. Agro. Cláudio José Ribeiro,
Secretário de Agricultura da Paraíba à Comissão do Polígono
das Secas na Câmara dos Deputados, em 16.09.71 – mimeografo).
II. Por ocasião do depoimento do Engenheiro-Agrônomo José
Waldir Pessoa, Secretário de Agricultura do Estado do Ceará, o
456

www.colecaomossoroense.org.br
Deputado Parsifal Barroso, ex-Governador do Estado, em feliz
intervenção, disse que a preocupação maior que a todos assaltava era a de saber se os três órgãos que o Nordeste tem no momento para o seu desenvolvimento, a começar pelo maior e de
máxima responsabilidade – que é a SUDENE – e os dois auxiliares importantes – Banco do Nordeste e Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas – e ainda a SUVALE, tenham agora
estrutura e capacitação para atender a Região. “Nosso temor é o
de que as atuais estruturas operacionais, as atuais instrumentalidades que esses órgãos possuem, com as suas diretrizes vigentes
de ação, com aquilo que se costuma chamar filosofias de atuação na área nordestina estão capacitadas a atender como se encontram – com as suas estruturas a atender essas necessidades
que as Secretarias de Agricultura têm trazido a esta Comissão e
que eu resumiria todas elas na capacitação da SUDENE, para ter
meios de controlar, coordenar, fiscalizar todo esse sistema novo
que os Secretários têm trazido... De modo geral, a administração
brasileira não tem como assegurar a eficácia dos resultados nas
pontas, nas extremidades. Isso é um mal crônico da administração brasileira... Nessa região semi-árida temos tido, até agora, só
as tentativas do DNOCS, que são as mais antigas... Ora, o
DNOCS na sua evolução está me parecendo, hoje, um órgão
defasado, quase que em posição involutiva quanto à ampliação
que ele deveria ter possuído e exercido para dar conta de todas
as tarefas que estão por lei sob a sua responsabilidade. O
DNOCS, enquanto todo mundo pensa que ele está encarregado
apenas de dar conta dos problemas de irrigação, ele não tem
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capacitação para enfrentar a política de irrigação, do ponto de
vista técnico e operacional... não se construíram mais os açudes
que o próprio DNOCS julgava necessários para a irrigação. Vem
em segundo lugar o que parece mais difícil. Rubens COSTA,
com aquela sua sabedoria, nos advertiu em seu primeiro pronunciamento no COCENE: “eu não sei como se poderá ir ao encontro dessas necessidades da zona semi-árida com uma política e
um sistema de preços de comercialização da produção dessa
região, porque eu, como Presidente do Banco do Nordeste –
dizia ele – verifico que não existem esses padrões atuais de atendimento, quer na faixa de comercialização da produção, quer
na faixa da política de preços”. Quer dizer que não há como se
adequarem esses órgãos a essas necessidades. E há um paradoxo
em tudo isso, insiste o interveniente, enquanto todo mundo faz
parte do Conselho da SUDENE, ele não faz parte de conselho
algum onde são decididas essas questões, nem da Comissão de
Financiamento da Produção, nem do Conselho Monetário Nacional. (Depoimento do Dr. Waldir Pessoa, Secretário da Agricultura do Estado do Ceará perante a Comissão do Polígono das
Secas na Câmara dos Deputados – Reunião de 26.08.1971).

7. Aspectos críticos examinados pela COCENE
O ponto mais alto da critica a esboçar um panorama de desolação entre 1970 e 1976, pode ser perquirido no Estudo n.° 1
da COCENE. Desta feita, são deputados da mais alta liderança
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do próprio partido da situação – a ARENA – que se deram à
tarefa de revisão do Plano de Desenvolvimento do Nordeste,
tomando o caminho do “jogo da verdade”, aberto pelo Presidente MÉDICI.
No prefácio daquele instrutivo, o Relator-Geral, Senador
Virgilio Távora, começa por declarar numa linguagem realista e
quase contundente:
“É inconteste que o órgão desenvolvimentista da Região, a
SUDENE, vem perdendo força, em sua função coordenadora, quer por decisão do Executivo, quer por novas leis
retirado-lhe atribuições, as mais diversas”.
Insiste o Relator em frisar que o Nordeste, no principio
administrando sozinho incentivos – mais tarde estendidos à Amazônia – viu este seu mecanismo copiado e levado às regiões
mais ricas, para aplicação em Pesca, Turismo e Reflorestamento.
Além da perda de recursos, agravada pela emulação entre órgãos
públicos, dificultou-se em muito a ação da Autarquia. Hoje,
qualquer medida a ser tomada, no âmbito regional, neste setor,
exige que saibamos e pesemos as repercussões no comportamento dos outros órgãos alocadores destes recursos.
A redução do Fundo de Participação dos Estados e Municípios mediante drástico corte de 40%, precedida pela eliminação do Fundo Constitucional das Secas (art. 198 da Constituição
de 1946) deixaram de exercer sua função multiplicadora na Região. Pondera finalmente que “não é preciso ser economista para
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sentir o empobrecimento relativo do Nordeste: vende ele seus
produtos ao Exterior a preços internacionais gerando divisas
necessárias à Região Sul e é obrigado a adquirir a essa produtos
manufaturados, a preços duas ou três vezes mais elevados, sem
falar na sangria que o ICM e as transferências torrenciais para
fora de suas fronteiras realizam”.
Em suas linhas mestras, a opção vai ter a um sistema sintetizado em tríplice aspecto:
1.° realizar o equilíbrio entre comprometimentos e recursos disponíveis, como regra geral para todos os órgãos
alocadores de incentivos;
2.° conservar, com medidas acauteladoras e moralizadoras,
o atual processo de captação e alocação de recursos;
3.° criar um Fundo Mútuo estatal a cargo do BNB, aplicado nos projetos aprovados pela SUDENE e destinado
a, entre outros fins, diminuir as disparidades regionais
e setoriais.
Por este estudo é possível ver e considerar o panorama que
se esboçou e a marcha para uma revisão, porquanto, a iniciativa,
elaborada com elementos, material das próprias fontes governamentais e método de conteúdo democrático, oferece a amostra
resultante de um diálogo aberto. Entendem os seus promotores
que “nenhum programa de desenvolvimento nacional poderá
traduzir-se em beneficios autênticos para a sociedade, se não
levar em conta a sua distribuição espacial e setorial”.
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Uma definição e uma filosofia está contida no documento
que representa presença e engajamento, consciência e responsabilidade que aos nordestinos cabem na construção de uma sociedade em busca de uma economia solidária. (COCENE – págs. 3
a 22).
Tratando do Combate às Secas (151 a 168 p.) considera a
importância e a viabilidade da previsão mediante conjugação.
Focaliza os Planos de Emergência aprovados pela SUDENE e
relata que “o combate preventivo às secas, através de medidas
que buscavam reduzir ou eliminar a fragilidade da economia
agrária no Nordeste SEMPRE FOI EXECUTADO SEM UMA
VISÃO GLOBAL E SEM EFICÁCIA, como a própria ocorrência das crises climáticas se encarrega de provar”.
“chegou-se finalmente à evidência de que, para fortalecer a
economia agrária do Nordeste, mister se faz o estabelecimento de uma garantia para a realização progressiva das
obras, serviços, programas exigidos pelo desenvolvimento
integral da Região. Há que ajustar o binômio água-solo a
fim de que possam ser melhoradas e maximizadas as condições de explorabilidade da terra, através de uma assistência constante, ao nível das necessidades do produtor.
Impõe-se por outro lado, o ajustamento do homem ao seu
meio ambiente, por intermédio dos estímulos e subsídios
que, a modo de uma prestação de serviço, possibilitem a
elevação do seu “status” sócio-econômico-cultural”. (Op.
cit. p. 154/155).
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Além do estrato sócio-político constantemente invocado, o
agro-ecológico é considerado, quando se declara que “necessário se torna, ainda, o estabelecimento de uma programa de agricultura, indispensável ao atendimento da Zona semi-árida, sob o
comando da SUDENE e através do Ministério da Agricultura,
da ANCAR e das Secretarias de Agricultura”. Adianta ainda que
“somente à proporção que se for implantando esse programa,
poder-se-ia verificar quais as áreas caracterizadas por distorções
fundiárias, sujeitas à ação reformista do INCRA” (Op. cit. p.
155).

5. Melhorias Foram Procuradas
Tendo em vista ouvir instituição e especialistas no sentido
de melhorar a programação para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE reuniu em Recife, no período de 4 a 8 de março
de 1974, técnicos nacionais e estrangeiros, realizando então o
1.° Seminário sobre o Nordeste Semi-árido. Este Seminário teve
como documento básico o “Plano Integrado para o combate
preventivo aos efeitos das secas no Nordeste”, elaborado por
uma equipe técnica da SUDENE, sob a coordenação do Engenheiro-Agrônomo J. OTAMAR DE CARVALHO.
Aludido documento ofereceu um retrospecto atualizado
dos aspectos físicos do Nordeste, de sua demografia, dos principais sistemas de produção na zona semi-árida. Tentou esboçar a
problemática do processo de comercialização, procurou exami462
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nar os reflexos da seca sobre a economia da região e, atendo-se à
evolução da política de combate às secas, fez uma apreciação
dos métodos de previsão, procurando estabelecer uma estratégia
e diretrizes de ação numa visão global com a indicação de programas.
Para a eliminação racional e progressiva dos efeitos das
secas, sugere-se: a – racionalização do uso da água e do solo;
b – conservação e regeneração da vegetação e do solo;
c – utilização intensiva dos recursos minerais; d – reorganização
das atividades produtivas da lavoura e da criação;
e – organização das atividades produtivas urbanas, como suporte
básico ao processo de modernização econômica da região;
f – incorporação à economia de mercado da parcela de população que produz para autoconsumo”.
Após os debates de várias comissões, o Seminário aprovou
o “PLANO INTEGRADO PARA O COMBATE PREVENTIVO AOS EFEITOS DAS SECAS NO NORDESTE”. Entre as
recomendações sugeridas como prioritárias figuram as seguintes:
– Que seja elaborada uma programação anti-seca com
4 a 6 anos de duração, coordenada pela SUDENE e
com execução descentralizada. A soma de recursos necessários a esta programação global deve ser consignada
de maneira particular, com suporte orçamentário correspondente ao tempo de programação estabelecido.
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- Que seja estabelecido um apoio creditício voltado especialmente para as áreas mais criticas da região semiárida nordestina.
- Que sejam continuadas pela SUDENE as investigações sobre o potencial dos recursos naturais do Nordeste, de modo a ampliar as áreas delimitadas pela comissão
de “seleção de subárea, dentro da área programa”.
- Que, considerando a realização da pesquisa SUDENE/BIRD (Banco Mundial), para determinação do tamanho econômico das unidades de produção agrícola,
seja intensificado o relacionamento entre estes dois órgãos, objetivando um conhecimento mais profundo da região e a definição de linhas de crédito e assistência técnica,
voltadas para as áreas constantes do PLANO INTEGRADO PARA O COMBATE PREVENTIVO AOS EFEITOS
DAS SECAS DO NORDESTE.
- Que seja estabelecida a conveniência de melhor entendimento SUDENE/INCRA para, com base nos trabalhos que estão sendo conduzidos em função da pesquisa
SUDENE/BIRD para a determinação do tamanho econômico das unidades de produção agrícola, rever os critérios
estabelecidos para fixação de módulos rurais e a caracterização de áreas para REFORMA AGRÁRIA (minifundista
e latifudista).
- Que o equilíbrio biológico seja considerado como fundamental e prioritário no aproveitamento dos recursos
florestais, água, solos, com ênfase no estabelecimento de
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uma política de água, objetivando fixar prioridades de uso
de normas de conservação.
Que seja considerada a conveniência de acrescentar aos
objetivos do plano básico o item “h” que ficaria assim redigido:
– PROGRAMA UM AMPLO TRABALHO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUE ABRANJA TAMBÉM A EDUCAÇÃO POPULAR, INCLUINDO
ESTUDOS DE PROBLEMAS SOCIAIS, OBJETIVANDO UM MAIOR CONHECIMENTO DO NORDESTE E
DOS SEUS PROBLEMAS.
Relacionado com a indicação de CAPACITAÇÃO DE
RECURSOS, figura entre os PROGRAMAS BÁSICOS, o esboço de projeto sob epigrafe ou titulo de PROGRAMA DE TREINAMENTO RURAL INTEGRADO, aprovado também pelo
Seminário, conforme registro no Relatório do seguinte:
OBJETIVO: TREINAMENTO DE PESSOAL OBJETIVANDO
MUDANÇA DE ATITUDES EM FACE DOS PROBLEMAS DA COMUNIDADE RURAL, COM VISTAS A
UMA CONTRIBUIÇÃO RACIONAL PARA O SEU DESENVOLVIMENTO.
O objetivo acima transcrito constitui a súmula da aprovação do “Programa de Treinamento Rural Integrado”, esboço
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apresentado pelo autor ao I Seminário sobre o Nordeste semiárido. O projeto a ser elaborado tem em mira a integração da
vida universitária no processo de desenvolvimento econômico e
social interiorizado. Deste modo, à Universidade como Escola,
ofereceu-se a ótica da Universidade como ação de trabalho: aprender fazendo. A aprendizagem em função do trabalho deverá
ter como campus os setores naturais das atividades humanas na
Região. O problema consistirá em estabelecer uma área de operação, seguindo-se o critério da geografia ativa, ou melhor, aquilo a que os franceses chamam l’aménagement de l’espace.
A localização do projeto, que pode ser implantado não só
na Universidade Federal do Ceará, mas em outras do Nordeste,
feitos os devidos ajustamentos, teria lugar, à guisa de exemplo,
na Fazendo Experimental do Vale do Curu, tendo a região do
Vale como base de operações, podendo servir aos municípios da
bacia hidrográfica, sobre uma superfície de 8.350 Km².
O Centro dinâmico do treinamento seria a própria Universidade, agindo por intermédio de suas diversas Escolas, Institutos, Fazendas, Hospitais, Fábricas, Laboratórios, Campos de
culturas, articulados ao ensino, pesquisa e extensão rurais, de
modo a atingir as comunidades rurais e urbanas adjacentes.
A operação dos serviços por intermédio de treinamento
far-se-ia mediante os seguintes campos e instrumentos: a) o
AÇUDE PÚBLICO, tendo em vista a irrigação e piscicultura,
produção agropecuária e pesca, articulado mediante convênios
entre o DNOCS, a Universidade, o Estado e os municípios; b) a
FÁBRICA DE CAMPO, de organização cooperativista, para
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beneficiamento dos produtos da comunidade rural; c) a ESCOLA, compreendendo a articulação dos serviços educacionais em
todo o Vale; d) o ASSOCIATIVISMO dos produtores, organizados em cooperativas integrais ou acionariatos agrários cooperativos com a participação de trabahadores, empresários, governo; e) organização dos municípios mediante programação integrada de serviço com assistência permanente.
Todo o sistema representaria um vasto campo de experiências para a Universidade, voltada para os diferentes aspectos:
geográfico, econômico, agrícola, tecnológico, médico, jurídico,
sociológico, em suma, educacional.
Grupos de Trabalho, constituídos pelos Departamentos e
demais serviços governamentais interessados, estudariam as
prioridades para o tracejamento das metas dos projetos e subprojetos do sistema.
Outras providências sugeridas no sentido do aperfeiçoamento da política de intervenção do setor público na Zona Semiárida do Nordeste foram lembradas no fecho das conclusões,
valendo referi-las de leve: a) o zoneamento agrário do Nordeste,
de conteúdo ecológico; b) a sustentação urbana numa compreensão do relacionamento cidade-campo; c) a formação educacional
de base; d) o apoio universitário mediante a instituição de uma
“Fundação de apoio universitário” recomendada pelo autor; e) o
Associativismo compreendendo o cooperativismo e a sindicalização.
A necessidade de ir ao encontro dos problemas devidamente identificados, para o que se impõe o levantamento prévio
467

www.colecaomossoroense.org.br
das necessidades; o empenho de determinar as causas da descapitalização da pecuária; a ativação de pesquisas nos perímetros
irrigados do Nordeste, tendo em vista determinar as causas dos
problemas de natureza gerencial; a intensificação das culturas de
plantas xerófilas preconizadas por GUIMARÃES DUQUE, agricultar com ecologia, sabido que o vasto domínio seco somente poderá se integrar na economia mediante a utilização de plantas e animais resistentes à seca, são propósitos que nestes últimos anos se fixaram na mente dos estudiosos mais realistas e
coerentes com a problemática da região.
Além do mais, identificar as fazendas resistentes às secas e
outras que não só por suas condições naturais, mas por corretivos possam assim se tornar, organizar nas mesmas projetospiloto de desenvolvimento da pecuária de corte e de leite, ovino
e caprino, partindo da demonstração de técnicas recomendáveis
– eis uma outra alternativa por que se tem batido também o autor deste artigo.
Claro que as reformas estruturais se tornam necessárias aos
empreendimentos questionados ou arguídos. Em suma, a organização das comunidades rurais em modelos de uma economia
humanista, seguindo os princípios das atividades solidárias, abre
campo ao desenvolvimento da agronomia social, sem a qual não
seria possível uma verdadeira integração nacional.
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9. Novos caminhos da história do Nordeste
No bojo de várias pesquisas, levantamentos, avaliações de
resultados, debates em Seminários, brota a dialética que se oculta nos fatos e que as idéias vislumbram. Uma nova história das
secas empreenderá a enorme tarefa de busca ao abscôndito. Uma
pesquisa solicitada cujos resultados não se deixam revelar,
mormente nos atuais tempos, guarda interesse crescente para o
historiador, quando a documentação espontânea já não é tudo.
O autor tem procurado lembrar e defender a teste de que as
secas do Nordeste, frente às quais a Região viu nascer, crescer e
desenvolver uma civilização nitidamente brasileira, ressumbram
a teoria do desafio-resposta de Toynbee, segundo o qual, as civilizações emanam, não de situações fáceis, mas de condições
ásperas, difíceis. Assim, “desafiado pelo ambiente geográfico ou
pelo ambiente histórico, um povo responde aceitando esse desafio, vencendo os obstáculos, procurando dirimi-los ou submetese às contingências sem capacidade de luta, vencido, quando
outro povo, nas mesmas circunstâncias, procede de modo diverso. (TOYNBEE, Arnold – apud SANTOS, Mário Ferreira, Dicionário de Filosofia e Ciência Culturais” 2.º Vol., Ed. Matese,
São Paulo, p. 725.
O genial historiador inglês procura justificar a sua teoria
mostrando que “o desenvolvimento da Afrásia foi um desafio, e
a gênese dessas civilizações afrásicas foram as respostas. Exemplifica ainda com outros indicadores: a luta contra o deserto, no
Egito e na Suméria; a civilização chinesa, como uma resposta ao
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desafio da natureza física; as civilizações precolombianas que se
formaram da resposta ao desafio dos Andes e dos planaltos andinos; a civilização minoica e os gregos aceitando o desafio do
mar; a hitita, o desafio do planalto de Anatólia – (TOINBEE,
ARNOLD – Apud Dicionário de Filosofia cit. Vol. II – p. 723
de SANTOS, Mário Ferreira dos, Editores Matese, São Paulo,
1963).
O pensamento dialético, porém, revela-se em que cada seca no Nordeste brasileiro deixa um marco pelo clamor como
resposta ao desafio: a) de 1877/79 teve como resposta o estabelecimento da 1ª. Comissão de Inquérito, a abertura de colonização da Amazônia, e inicio da construção do 1.º grande açude em
Quixadá, a partir de 1884, paralisado em 1886; b) a de 1888/89
a fez vir uma nova Comissão, que retomou a construção do açude de Quixadá; c) a de 1900, seguida das de 1902, 1907/1908
teve como resposta a criação, em 1909, da Inspetoria Federal de
Obras Contra as Secas, que abriu a Fase de sistematização de
obras; d) as de 1915 e 1919, na administração de Epitácio Pessoa, o único nordestino eleito pelo voto direto, que ocupou a
Presidência da República, intensificaram-se as obras do Nordeste; e) a de 1931/33, com José Américo de Almeida , Ministro
das Obras Públicas, em plena aura da revolução de 1930, intensificaram-se as obras em frentes especializadas de serviços, implantou-se a compreensão agronômica com os postos agrícolas
dos serviços complementares, resultando uma tomada de posição com a implantação corajosa de serviços, mediante uma estratégia periodizada pelo autor como fase de diferenciação; f) as
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secas de 1942 e notadamente a de 1951/53 trouxeram como resposta ao desafio o Banco do Nordeste do Brasil S.A, implantado
por Rômulo de Almeida, assessor especial de VARGAS e que
foi o primeiro Presidente do BNB, que empreendeu a racionalização e regionalização dos investimentos; g) a seca de 1958 deu
como resposta a criação da SUDENE por Lei n.º 3.692, de 1512-1959 – é o processamento do planejamento integrado do desenvolvimento regional iniciado por Celso Furtado, que foi o
primeiro superintendente. A partir de então, começa a fase de
integração. Novas perspectivas acompanharão as secas ocorrentes, notadamente nas décadas de 1960/1970 e 1970/1980.
Uma história das secas no Nordeste não poderia ser escrita
sem a conotação do seu contraste – os aguaceiros. É a visão do
extremo pendular que infelicita a região. O aguaceiro, que arrasa
as culturas, destrói os solos, arromba açudes e desabriga as populações rurais é o irmão da seca, produzindo, como calamidade, aquilo a que o nordestino chamou de “seca verde”.
Th POMPEU procurou arrolar os grandes invernos e inundações fatais ao Ceará, extensivos alguns a outros Estados do
Nordeste, em determinadas áreas. E foram: 1728, subseqüente à
escassez de 1727; 1743 e 1748; 1776: choveu tanto que obstou a
produção de gêneros alimentícios e prejudicou a criação; 1782 e
1788; 1789 e 1797; 1805 deixou tradição tão penível quanto a
seca de 1792; 1819; 1826; 1832 e 1939; 1842 e 1866; 1872 e
1873; 1874 e 1876; 1890 e 1894; 1895 e 1896; 1897 e 1899;
1912, 1913 e 1914 (copiosos invernos); 1920. “O Ceará no Centenário da Independência do Brasil”, organizado por Th. Pom471
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peu de Souza Brazil, Typ. Minerva, 1922, p. 266 e 272. Acrescente-se o copioso inverno de 1924. Outros invernos de aguaceiros sucederam-se no Nordeste e notadamente no Ceará, o de
1960, quando, a 26 de março rompeu o açude Orós, construído e
depois reconstruído no Governo do Presidente JUSCELINO
KUBITSCHEK. Naquele mesmo ano, houve inundações na Bahia, no R.G. do Norte, Pernambuco, Paraíba e Piauí.
Há um contexto de fundo geográfico que a nova história
do Nordeste não pode esquecer. Esse revela conflitos entre os
elementos. A natureza, como procurou assinalar EUCLIDES
DA CUNHA, “compraz-se num jogo de antíteses: é um deserto
na plenitude das secas e transfigura-se em mutações fantásticas,
contrastando com a desolação anterior ao sobrevirem as chuvas”. A antítese é sempre maior no tempo e no espaço, se nas
incertezas do homem considerarmos os contrastes de secas e
aguaceiros, ocorrendo riscos insuperáveis para a lavoura e a
criação...
O reconhecimento histórico e geográfico dessas variações
deve ser arrolado e cientificamente tratado, uma vez que há indispensáveis lições para a programação, planejamento e execução de política regional. Por outro lado, a paisagem mostra no
vasto território nordestino municípios considerados os mais secos do país, encravados alguns entre os mais úmidos. E por sobre todos, incertezas e irregularidades climáticas.
Nas alternativas de incertezas, defende-se o agricultor arriscando o seu trabalho: planta nos altos secos e nas terras baixas. Varia na complexidade as culturas, fazendo-as consorcia472
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das. Exercita-se nas atividades mistas de lavoura e de criação de
grandes e pequenos animais, mantendo o boi, a ovelha, a cabra,
o porco ante as plantações, obrigatório a dificilmente cercadas,
tudo nas mesmas terras, num jogo de tentativas, ameaçadas de
incidentes conflitos.
Um comportamento assim ousado requer trabalho assistencial difícil, que pede muita pesquisa, que dê resposta, mormente a de conteúdo ecológico. Ora, os estudos ecológicos no
Nordeste, tendo em vista um enquadramento para definições e
limitações precisas, estão na fase pioneira de dados escassos,
sem maior ou melhor amplitude, restando sempre conjecturas de
interpretação que se movem da intuição ao imaginoso do espírito criador que se faz também necessário.
Estas dificuldades esbarram no pessimismo do administrador e do que financia a produção, que vai sempre no arrasto de
avanços e recuos. Ora, este caminho de dificuldades mostra
sempre “uma pedra no meio do caminho” que, neste artigo, o
autor procura apontar no “Estudo das populações atingidas pelas
secas”, ainda não divulgado e necessário ao observador, como
ao estudioso da história.
Naquele estudo, considerou-se “a necessidade de ser elaborado o zoneamento agrário do Nordeste, no sentido ecológico,
encarado como um prolongamento e utilização prática da definição geo-econômica da região. O zoneamento iria consolidar a
fase de interpretação de um Nordeste heterogêneo, praticamente
já iniciada através dos princípios que orientaram a elaboração do
“Polonordeste” e “Projeto Sertanejo”.
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O INCRA se exercita em um Projeto de Zoneamento Agrário, tendo em vista nortear os futuros programas de redistribuição de terras do Governo Federal na Região e ao mesmo
tempo atender o Planejamento da colonização e reforma agrária.
Sob a coordenação do Prof. TH. POMPEU ACCIOLY BORGES, cuja experiência e saber constituem toda uma vida dedicada à pesquisa da estrutura agrária brasileira, procedeu-se a relatório preliminar do PROJETO-PROTERRA-INCRA com os
resultados da operosa equipe do SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO.
O autor procurou em mira do PROJETO tentar uma perfunctória análise que foi encaminhada àquela repartição e, para
documentário histórico, à Revista do Instituto do Ceará, sob a
epigrafe – UM COMENTÁRIO À MARGEM. Deste modo,
teve oportunidade de esclarecer em relação a pressupostos complementares que interessam ao geógrafo, ao economista e ao
historiador.
A necessidade do zoneamento como base elementar dos
programas de Reforma Agrária foi definida no artigo 43 do Estatuto da Terra, que requer mais amplos e profundos estudos,
abrangentes dos cambiantes aspectos do Nordeste, “cujos processos físicos e culturais que moldam qualquer paisagem interagem continuamente com intensividade variável, uns com os
outros, e também com a face da terra; face esta que se altera e
como tal apresenta uma base sempre cambiante sobre a qual
ocorrem interações anteriores”. (WEBB K.E. – A Face cambiante do Nordeste do Brasil – tradução de J. Alexandre R. Orrico.
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Rio de Janeiro: Apec – Banco do Nordeste do Brasil, 1979, p.
27).
Por outro lado, o artigo 44 do Estatuto da Terra resume em
dois os objetivos do zoneamento: I – estabelecer as diretrizes
para a política agrária a ser adotada em cada tipo de região; II –
programar a ação dos órgãos governamentais, para o desenvolvimento do setor rural, nas regiões delimitadas como de maior
significação econômica e social. Isto posto, o zoneamento teria
em mais uma óptica finalista: atenderia não apenas o aspecto
fundiário da distribuição de terras, mas estaria sobretudo voltado
para o seu uso, considerados outros estratos, notadamente o ecológico e o cultural, que passaram a constituir a tônica das preocupações mais absorventes, a impor corretivos às técnicas avançadas, que, até certo tempo se tornaram perturbadoras dos ecossistemas. A agricultura, segundo os ecologistas de uma nova
ordem, firmada mais no orgânico do que no simplesmente mecânico, “terá que se tornar mais intensiva de mão-de-obra e mais
independente de capital e das estruturas megatecnológicas. Darse-á preferência aos tratos culturais, manuais e animais, a tecnologias intermediárias e alternativas em detrimento da maquinaria
pesada e sofisticada. (LUTZENBERGER – Manifesto Ecológico
– ed. Movimento p. 65 – Porto Alegre, 1978).
Vê-se então que a idéia ecológica tende a vir ocupar o epicentro do sistema na problemática do Nordeste. A ecologia abre
os olhos, como faz sentir o autor citado, para a tecnologia predatória e nefasta, insustentável. Por outro lado, contrariando o “mito do sistema não responsivo, “firmado na evasiva de que a eco475
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nomia nordestina não seria capaz de responder satisfatoriamente
aos investimentos governamentais, a partir da nova óptica, aberta com o interferir da SUDENE, o pensamento evoluiu do físico
ao ecológico e deste ao econômico e humano. As secas são um
desafio natural, em face do qual o nordestino sempre reagiu,
dando uma resposta. E deve reagir, num processo de adaptação
ativa, utilizando recursos e aprimorando o meio para que nele
possam as comunidades sobreviver. Poderá o homem do meio
seco colher consideráveis vantagens da própria natureza, superando obstáculos de ordem física com a utilização dos recursos
naturais tornados dinâmicos: “plantas xerófilas de alto valor
industrial, colheita de produtos não possíveis nas regiões chuvosas, clima propicio ao desenvolvimento da pecuária, facilidade
para a construção e conservação das vias de comunicação, exploração agrícola e mineral diversificadas” em suma, agricultar
e explorar com a ecologia, como preconiza DUQUE, jamais
contra a ecologia.
Um outro aspecto a ser enfrentado com maior profundidade histórica no Nordeste é a batalha da SUDENE, que pode ser
considerada como a abertura para um caminho novo, revolucionário e diferente do que se tinha pensado antes, até então. O
economista americano A. HIRSCHMAN, em seu livro Política
Econômica na América Latina, soube salientar o avanço pioneiro que pouco mais tarde veio a sofrer limitações e evasivas.
“Quase tudo na lei da SUDENE era diferente e de grande
alcance. Tratava-se de uma nova entidade federal, mas em seu
Conselho Deliberativo tinham assento não só os representantes
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dos Ministérios econômicos e os das agências a serem coordenadas – tais como DNOCS, a CVSF e o BNB, como também os
governadores dos nove Estados nordestinos”.
Os poderes concedidos à SUDENE de modo amplo, as atribuições contidas em sua estrutura política, apenas dependente
da Presidência da República, a que a mesma era diretamente
ligada, permitiram de inicio atacar com coragem os problemas
da Região, dependente de muita pesquisa, bem aplicados investimentos, muita ciência e compatível organização. Aconteceu
que, subordinada ao Ministério do Interior aquela agência de
desenvolvimento econômico foi enfraquecida e esvaziada. Resta
o problema político que estaria em institucionalizar a regionalização. “Um federalismo em bases regionais, com a adoção de
um quarto nível de governo, que se moveria dentro do sistema
federativo no mais alto grau de autonomia, superior ao dos correntes níveis estaduais e municipais” (PAULO BONAVIDES).
A nova História das Secas iria em busca da comprovação
da teoria do desafio-resposta. Estaríamos tocando o cerne daquela verdade imaginosamente pressentida por ARROJADO LISBOA: “ – Somos assim arrastados a enunciar o problema político que surge afinal, como cúpula, nessa complexa edificação a
elaborar. É o mais terrível de quantos bruxuleiam no horizonte
indeciso de nossa nacionalidade.” (ARROJADO LISBOA – “O
Problema das Secas”, Conferencia a 28-08-1913. Boletim do
DNOCS, n.° 6, Vol. 20 – Nov. 1959 p. 55).
No fecho destas considerações e voltando à teoria desafioresposta, diríamos: as elites políticas do Nordeste, a esta altura,
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estariam aceitando e respondendo positivamente ao desafio ou
estão miseravelmente submetendo-se à contingência, sem capacidade de luta, vencidas pelas imposições regressivas do poder
central? . . .

Fortaleza, 28-08-1970
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SECAS
A Química no combate às secas do Nordeste
Documento básico da palestra realizada no
XXI Congresso Brasileiro de Química
JAYME DA NOBREGA SANTA ROSA



No dia 29 de outubro de 1980 durante o XXI Congresso Brasileiro de Química,
realizado em Porto Alegre (no período de 27 a 31 de outubro), o autor pronunciou
uma palestra sob o titulo acima. Propositadamente ele quis levar o assunto das secas
para conhecimento dos químicos do extremo Sul do Brasil, tão atentos às realizações
e tão curiosos das culturas, tanto nordestina como nortista, integradas no progresso
geral de toda a nação.

Diplomado pelo Curso de Química industrial, transformado na Escola Nacional de
Química do Rio de Janeiro. Trabalhou em fazendas, fábricas, pesquisa de mercado,
planejamento industrial e serviços de consultoria química. Tecnologista Químico do
Instituto Nacional de Tecnologia e do Instituto de Tecnologia Alimentar. Consultor
efetivo de indústrias químicas da Confederação Nacional da Indústria. Prof. De Tecnologia de Matérias Primas na Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro. Pesquisador tecnológico de produtos de plantas xerófilas do Nordeste; de produtos vegetais da Amazônia, como cera de cauaçu; e de pastas celulósicas e celulose, como de folha de carnaúba, de galho de algodoeira, de aninga da Bahia. Conferencista em sociedades técnicas e cientificas, escolas superiores, inclusive na
Escola Superior de Guerra. Autor de livros especializados, de teses para congressos
científicos. Editor e redator de revistas técnico-científicas. Escritor, historiador. Recipiendário do Distintivo de Serviço Valiosos pela “grande contribuição em prol da
Química e do seu grupo profissional” outorgado pelo Conselho Federal de Química,
em 1973.
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INTRODUÇÃO
As secas que assolam os sertões do Nordeste de tempos em
tempos, constituem grandes preocupações para os habitantes da
região atingida e os governos que delas têm de cuidar. Causam
imensos prejuízos e criam dificuldades de vária espécie.
Quais são as suas causas? Não se conhecem bem. Há muita especulação. O melhor partido a tomar é o daquele meteorologista o americano Ivan Ray Tannehill (1), que disse: “a seca
tem sido um dos maiores mistérios do mundo”.
Com não se tornou possível até agora eliminar as causas,
dois caminhos se apresentam: executar obras que reduzam os
efeitos das secas e provocar chuvas para regular o clima.
Neste trabalho, procuramos mostrar a contribuição que a
Química pode oferecer, tanto na modificação do tempo, como na
transformação de matérias primas regionais em produtos de valor econômico mais nobres.
Muitos vegetais fornecem produtos químicos, como a seringueira, que dá isopreno, e cana de açúcar, que dá sacarose.
Sabe-se que podem ser aumentados os teores de substâncias
produzidas.
A natureza, no decurso de anos sem conta, veio preparando vegetais que se adaptaram ao ambiente seco do Nordeste
interior, se desenvolveram e produzem safras, mesmo que não
ocorram chuvas regulares: são as plantas xerófilas.
Quando entramos em 1936, levados pela mão de Sylvio
Fróes Abreu, no Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de
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Janeiro, animava-nos o propósito de catar, nos meandros da ciência e da técnica, algum meio de explicar como se originam as
secas ou ao menos como os seus efeitos calamitosos se podem
neutralizar ou atenuar.
Que poderia fazer a Química para que se encontrassem algumas soluções favoráveis?
Começamos então, ao mesmo tempo que realizávamos os
nossos trabalhos de obrigação, a pesquisar nas bibliotecas especializadas, consultar em folhetos de editores estrangeiros, as
informações que nos fossem de interesse.
Entre outras, figuraram como fontes de apreciável valor:
livros e folhetos do U.S. Departament of Agriculture, de institutos científicos americanos, como o Smithsonian Institute e o
Iowa State College, a coleção completa do Imperial Institute
Bulletin, trabalhos da Sociéte d’Éditions Geographiques, Marítimes et Coloniales, de Paris, e revistas técnicas de vários países,
inclusive da Índia, das Filipinas, da Austrália.
Foram de grande valia para nós trabalhos da Bibliothéque
d’Agriculture Coloniale, da França. Um de seu folhetos referese a uma planta xerófila do Nordeste: “Un arbre a caoutchouc du
Brésil. Le Manisoba (Manihot glasiovii)”, Albert Moulay, 1906.
Para conhecer a agricultura em condições de extrema secura do ambiente, consultamos “Les productions végétales du Sahara et de ses confins Nord et Sud. Passé, Present, Avenir”,
Prof. Aug. Chevalier, Paris, 1932. Nesse deserto se encontram
(ou se encontravam) plantas anidrobióticas, como a Suaeda foetida Delile, que podem viver vários anos sem receber água.
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No propósito de procurar saber como decorre a vida nos
desertos dos EUA (eles não são mortos), examinamos atentamente o livro de grande formato e 174 páginas “Deserts”, de
Gayle Pickwell, 1939, fartamente ilustrado com surpreendentes
fotografias (o autor é famoso pela sua arte fotográfica).
Nestes desenrola-se uma existência feroz de animais e
plantas em luta pela sobrevivência, num meio de extraordinária
escassez de água, de altas temperaturas ao sol e de ventos furiosos. O livro mostra os desertos como eles são, e recomenda que
nos devemos “guardar contra os desertos feitos pelo homem”.
A melhor de todas as fontes bibliográficas, a mais abundante, eram os trabalhos da IFOCS - Inspetoria Federal de Obras
Contra as Secas. As publicações tratavam de geologia e hidrologia, clima, florestas e botânica, agricultura e piscicultura, pluviometria. Havia mapas, plantas, publicações sobre açudes, barragens, poços tubulares.
No reino das plantas, são básicos os livros: “Notas botânicas (Ceará)”, A. Löfgren, 1910; “Contribuições para a questão
florestal da região do Nordeste do Brasil”, A. Löefgren, 1912;
“Estudo sobre as maniçobas do Estado da Bahia, em relação ao
problema das secas”, Leo Zehntner, 1914; “Estudo botânico do
Nordeste do Brasil”, Philipp von Luetzelburg, 3 vols., 19221923.
Naturalmente a questão de combustíveis e energia entrou
em nossas cogitações naquela época. Passamos a considerar
duas fontes de energia mais amplas. Como resultado das informações colhidas, apresentamos duas teses ao X Congresso Bra482
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sileiro de Química, reunido em 6-12 de julho de 1952 no Rio de
Janeiro: “Energia solar para a indústria da região semi-árida” e
“Energia do vento para fins industriais no Nordeste”.
As plantas xerófilas acumulam reservas de água e nutrientes em suas raízes, e são protegidas contra a evaporação. Algumas delas deixam cair as folhas na estação do estio; outras, como a flor de cera, não as perdem mesmo nas secas mais demoradas.
Frutos, sementes, fibras têxteis, borracha, amidos, gomas,
resinas, que dos nossos vegetais xerófilos se obtenham, já são
produtos de valor econômico. Beneficiados, ou transformados
por processos da Química Tecnológica, constituem matériasprimas e mercadorias industriais de maior preço, figurando em
boa situação na economia sertaneja.
Para bem compreender a região das secas, é preciso antes
do mais ter idéia da geologia, do relevo do solo, do regime de
águas, do clima. Em seguida, será mais fácil entender as questões da flora, das terras de pastagem e cultura, da açudagem, e
da vida humana.
As terras de boa pastagem são limitadas, e mais ainda as
de plantação. Por isso, tanto nos interessamos, por volta de
1952, por uma resina sintética da Monsanto Chemical Co., denominada “Krilium”, que condicionava os solos agrícolas de má
qualidade, transformando terrenos argilosos, compactos, duros,
em agregados porosos. A resina química (a pedido, uma amostra
nos foi remetida) funcionava para, juntando-se ao natural, proporcionar um solo de boa qualidade, que retinha umidade e difi483
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cultava a erosão. (Monsanto, “The application of Monsanto krilium for improving agricultural soil structure and erosion control”. Development Data Report. St Louis, Missouri). A própria
companhia desistiu do processo.
Vimos, certa ocasião, em fita de cinema uma cena em que
se explodia terra dura com dinamite para rebaixar um terreno. O
fato nos sugeriu a idéia de formar terrenos bons para plantação,
em lugar de solos impermeáveis, erodidos. Com pequenas explosões, desagregação dos blocos, matéria orgânica e acabamento, ter-se-ia um solo agrícola.
Solicitamos na época à Du Pont do Brasil S.A. Indústria
Química, fabricante de explosivos industriais, a literatura indicada. Prontamente a firma enviou-nos o boletim Técnico n.° 5,
“Emprego de explosivos na agricultura”, acompanhado de carta
explicativa assinada pelo Eng. Rubens Maragno e datada de 282-1964.
Em laboratório e instalações-piloto efetuamos a extração,
com o tratamento apropriado em cada caso, de alguns produtos,
a partir de plantas xerófilas. Neles realizamos os ensaios físicos
e as análises químicas.
Para que se criassem, com efeito, novas riquezas, seria necessário levar o processo para o domínio da prática. Então, sementes de oleaginosas e fibra sedosa de flor de cera seriam apanhadas no mato e se produziriam experimentalmente óleos glicerídicos de favela, pinhão bravo e maniçoba, e também tecidos
mistos de flor de cera-algodão.
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Esse trabalho de experimentação industrial e o complementar de marketing especial conduziriam à criação do mercado
para estas matérias-primas e estimulariam as plantações de xerófilas. É a procura da mercadoria que determina a obtenção dela:
assim aconteceu com outras xerófilas, como o algodão Mocó de
fibra longa, e a borracha de maniçoba.
O estudo das plantas xerófilas por nós empreendido seria
acabado na Fazenda Fortaleza, município de Acari, R. G. do
Norte, na qual existem em estado nativo as plantas faveleira,
pinhão bravo, maniçoba, imbuzeiro, pau-pedra, catingueira, angico, flor de cera, a bromeliácea macambira, as cactáceas xiquexique e cardeiro e a opúncia coroa-de-frade. Nela se fizeram
obras contra as secas, desde o final do século passado: açudes,
barreiros, barragens de pedra e cal, tanques cavados em lajeiros
para água de chuva. Figuraria perfeitamente a Fazenda como
estação experimental.
Nesta fazenda, da qual éramos co-proprietários, seriam realizados todos os ensaios de complementação dos estudos de
laboratório; igualmente as plantações experimentais; e também
aquele ensaio da formação de solo agrícola, tudo sob a orientação de agrônomo. Mas, por falta de concordância dos outros coproprietários, não pode ser levada a efeito esta última parte do
plano.
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Ficam registradas aqui estas notas a fim de mostrar o pouco que já foi feito e o muito que ainda falta fazer.
Salientamos por fim uma função importante que as xerófilas poderão desempenhar.
A erosão das terras, na região as secas do Nordeste, marcha rapidamente, em virtude da pequena proteção dos solos, dos
inúmeros declives e da constância dos ventos. O revestimento
florístico é fraco e em muitos lugares não existe.
Ainda mais: quando não brotaram ainda o capim e as ervas
de proteção, as primeiras chuvas, que são torrenciais, arrasado486
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ras, desagregam facilmente as partículas do solo. Então, deve-se
contar com a violência da erosão.
A terra erodida é levada para os córregos, os riachos e os
rios. Ela estaciona aqui e acolá, mas vai acumular-se onde houver um açude, um paredão; depois de estar repleto o açude, ela
continua a seguir para formar outros bancos de areia, outros aterros.
Resultado: os açudes vão ficando cheios de terra, e a capacidade de acumular água vai diminuindo. Finalmente, os açudes
são aterrados! Mas não será o fim, se houver a providência geral
de proteger o solo, de reflorestar como for possível, de realizar
uma agricultura conservativa.
É dispendioso reflorestar, sobretudo numa região semiárida, de chuvas torrenciais quando chegam. Há várias plantas
xerófilas, todavia que têm valor econômico. Reflorestar com
elas equivale a criar culturas rendosas, com utilização das terras
altas, erodidas e pedregosas, que presentemente valem pouco.
Os sertões nordestinos possuem as suas xerófilas. Não há
muitos anos, entrou em nosso país, vinda do Peru, a algaroba,
cuja vagem e cuja rama constituem valioso alimento para o gado. Agora, está entrando a jojoba (jowowi) procedente dos EUA, arbusto fornecedor de um liquido óleo-ceroso, de aproveitamento industrial. Do Brasil já se exportou uma xerófila, a maniçoba, produtora de borracha.
O intercâmbio de vegetas úteis deve continuar.
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A Química no combate às Secas do Nordeste
I. AS SECAS DO NORDESTE
Que se entende por seca? É a falta de chuvas na estação
própria. Secas ocorrem em toda parte e ocorreram em todos os
períodos da história. Manifestam-se, por exemplo, aqui no Rio
Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, na Grã-Bretanha,
na França, mas são relativamente de pequena duração. Aparecem nos sertões do Nordeste, do Piauí à Bahia, e duram muito
tempo: 18, 20 meses e mais.
Esta região brasileira tem sido considerada como semiárida. Há, é verdade, manchas de semi-aridez. Seria mais apropriado chamá-la de terra de chuvas irregulares. Tudo indica que
seja passível de recuperação.


Justificativa do titulo - Antes do mais, desejamos justificar o titulo da palestra, A Química no Combate às Secas do Nordeste. Se empregamos produtos
químicos para fazer chover nos sertões do Nordeste.Se nos valemos da pesquisa química a fim de procurar substâncias de valor econômico, nas plantas
da área das secas. Se aplicamos a química analítica para qualificar e dosar
estas substâncias.Estamos recorrendo, então, à Química para combater as
Secas.
Sabemos que muitas plantas fornecem produtos químicos. A cana de açúcar dá a sacarose; a seringueira dá o isopreno, que já vem polimerizado na
forma de látex para facilmente transformar-se em borracha.
Agora, estão-se intensificando em alguns países desenvolvidos cientificamente os estudos para aumentar a produtividade de muitos vegetais no que se
refere a produtos químicos.
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De acordo com Tannehil (1) que andou 33 anos pelo mundo para entender a seca, ela “tem sido um dos maiores mistérios
do mundo, e continua a ter muitas feições enigmáticas”.
Numa região sujeita às temerosas secas, o que mais importa é a disponibilidade da água, que, na época da abundância das
chuvas, deve ser colhida e armazenada, tanto a céu aberto, como
no sub-solo das terras de aluvião.
Constroem-se, então, açudes de paredes de terra, e barragens de pedra e cal ou pedra e concreto, nos lugares apropriados.
Abrem-se tanques em lajeiros, e perfuram-se poços tubulares,
quando se encontram condições adequadas.
As obras contra as secas compreendem ainda cercados,
plantações de algaroba, palma forrageira e conservação dos cactos espontâneos, para o gado.
De certo a maior contribuição oferecida à luta para reduzir
os efeitos prejudiciais das secas é representada pela atuação,
desde 1911, da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas,
transformada em Departamento Federal de Obras Contra as Secas.
Os povos das inúmeras regiões do globo, nas quais ocorrem secas, têm-se preocupado em conhecer as causas deste fenômeno meteorológico e têm sido pródigos em elaborar estudos
que, nos últimos tempos, passaram a considerar a atividade do
sol, o comportamento dos oceanos e de suas correntes, a disposição das montanhas, os movimentos de ar na atmosfera, as
temperaturas relativas em certas zonas, e tantos outros fatores,
tudo isso acompanhado de experiências e estatísticas.
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Fazer chover sempre constituiu um desejo da humanidade.
Sem falar nos figurões manda-chuva de toda parte, sempre houve aqui e acolá pessoas que se intitulavam previsores e fazedores de chuvas. Nos EUA, sem dúvida estimulados pela idéia
resultante de uma lei do Congresso em 1891 que concedia a verba de 9.000 dólares para fazer chover (1) surgiram vários rainmakers, muitos dos quais apareciam em feiras.
A experiência autorizada no fim do século passado pelo
Congresso americano realizou-se no Texas, empregando-se balões de ensaios cheios de gás e dinamite. Choveu, mas o Weather Bureau informou que choveria de qualquer modo(1).
Um dos esquemas da época consistia em liberar certa
quantidade de hidrogênio, que criaria nas nuvens uma corrente
ascendente de ar, resfriaria o ambiente e provocaria chuva (1).
Rodolfo Teófilo, autor de “A Fome” e outros livros, farmacêutico que na função de terapeuta muito lidou com retirantes
das secas na 2ª metade do século passado, no Ceará, deixou por
escrito palavras duras de critica (2).
“Na Corte, sob a presidência do Conde a d’Eu, reuniramse na Escola Politécnica as sumidades cientificas do país para
estudar as causas das secas e remediá-las. Este Congresso, entretanto, apesar de tomarem parte nele o conselheiro Beaurepaire
Rohan, Barão de Capanema, Senador Viriato de Medeiros (cearense), engenheiro André Rebouças e outros ilustres brasileiros,
nada resolveu que se aproveitasse, sendo de resultados negativos”.
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“...propuseram as mais estrambóticas medidas, como a arborização do Ceará com o abacateiro, a construção de cisternas
nos sertões, a remessa de alambiques para a destilação da água
do mar e outras iguais extravagâncias que seria enfadonho relatar”.
“O Sr. Barão de Capanema, que conhece todo o interior do
Ceará, pois aqui andou como membro da comissão cientifica em
1860... pediu as cisternas e estranhou que o pequeno lavrador
cearense fosse tão imprevidente, não guardando na despensa o
pão para os anos secos...”
“Descobriu ainda que as secas podiam ser previstas com
um ano de antecedência...”(2).
Isso ocorreu certamente em 1878.
No Brasil não eram raros os profetas que faziam previsões.
O mais famoso deles foi Canhotinho (que tirou o nome da cidade pernambucana em que viveu). Algumas das profecias apareciam em versos da literatura de cordel, em que os poetas nordestinos são férteis.
No sertão do Seridó, no RN, em fins de ano, era costume
habitantes levantarem-se à noite, sobretudo de madrugada, para
vigiar os tênues e longínquos clarões de relâmpagos a oeste, no
Piauí. As suas observações de chuvas determinavam se elas estavam caindo em Picos, Valença ou Amarante, lugares que alguns conheciam por terem ido lá a cavalo comprar bois e garrotes.
Se chovesse no Piauí, isso seria bom sinal. A estação chuvosa no Nordeste começa no oeste. Hoje, alguns cientistas rela491
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cionam chuvas nos sertões nordestinos com fatores climáticos
do oeste, noroeste e norte do continente sul-americano.
O estranho fenômeno deu motivo à elaboração de romances, instituindo-se a literatura das secas. Proporciona aos maus
políticos a criação de um mito, de uma tragédia, com mortes,
terror e piedade que… inspira a liberação de verbas, isto é o que
chamam “indústria da seca”.
No Brasil, o fenômeno vem sendo estudado desde o século
passado por engenheiros e comissões governamentais. Cumpre
destacar o trabalho de Sampaio Ferraz, diretor da Diretoria de
Meteorologia do Brasil, a respeito da previsão das secas do Nordeste pelo método das correlações (3).
Os pioneiros da provocação de chuvas foram Frederico de
Marco, de SP, o Eng. Janot Pacheco, no Rio de Janeiro, e o Prof.
João Ramos, de Fortaleza, cujos trabalhos mais ativos se desenrolaram nos decênios iniciados em 1940 e 1950. Empregavam
avião e produtos químicos para o seeding das nuvens. Os compostos químicos utilizados no Brasil, e outros países, como EUA, Índia e Paquistão, eram dióxido de carbono (gelo seco), cloreto de sódio e iodeto de prata.
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Recentemente, nos trabalhos de nucleação efetuados em
Petrolina, PE, utilizou-se na aeronave-laboratório, ora solução
saturada de cloreto de sódio, ora de uréia-nitrato de amônio (4).
O Eng. Rodolfo Paes Leme Ramos vem dedicando grande
atenção aos estudos de clima e precipitação pluviométrica (5, 6,
7, 8).
É do conhecimento público o projeto ambicioso, para ser
realizado no prazo de 20-25 anos, que tem por objetivo resolver
o problema da seca do Nordeste, de modo permanente, isto é,
“modificando o clima da região, restabelecendo o perfeito ciclo
hidrológico e regularizando a pluviosidade e, assim, terminando
com o flagelo da seca nordestina”.
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Este projeto, que se elaborou no Centro Técnico Aeroespacial – Divisão de Ciências Atmosféricas, encontra-se em estudos.
Ultimamente concentraram-se os estudos no CTA - Centro
Técnico Aeroespacial, de São José dos Campos, com a colaboração de especialistas de outros organismos do governo federal.
Estão aparecendo, entre nós, patrícios que se diplomam em escolas superiores de Ciências Meteorológicas e de Ciências Atmosféricas.
Aprimoram-se os estudos de nuvens quentes e particularmente a sua nucleação, a sua coalescência, a sua física; os estudos da modificação artificial do tempo, da provocação de chuvas.
O plano de grandes proporções para acabar com as secas
do Nordeste, fazendo chover normalmente na estação própria,
chamado o Projeto Moclima, consiste nos pontos seguintes:
1. Quatro navios-patrulha, situados a 300 km da costa oriental nordestina, queimarão petróleo em aparelhos especiais,
durante três horas por dia, num período de 10 dias por ano, para
formar um grande pálio de nuvens negras com partículas de carbono de 0,1 micra de diâmetro e gotículas inertes e hidrofóbicas
de água evaporada do mar;
2. Este pálio de nuvens escuras cobrirá uma área de 40.000
km² e terá espessura de 500 m, com a finalidade de aquecer a
atmosfera em cerca de oito graus Celsius, o que produzirá maior
evaporação e conseqüente aumento de vapor d’água;
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3. As nuvens, alargadas na área e na espessura, carregadas
de muita umidade serão levadas pelos ventos para as terras do
Nordeste continental e irão precipitar-se nos sertões das secas;
4. Estas operações anularão a influência da inversão térmica que, na época da estação chuvosa, impede o movimento vertical de nuvens, convectivo, e inibe deste modo as precipitações;
5. As operações deverão ser efetuadas durante cinco anos
pelo menos, para modificar o status quo, e repetidas uns 25 anos
para o estabelecimento de novo clima, favorável à vida agrícola
e pecuária, conseqüentemente à normalidade.

II. A TERRA E O HOMEM
O Nordeste de que nos ocupamos nesta conferência é o do
Polígono das Secas. Não se apresenta como área uniforme, mas
tem uma característica comum: as chuvas são irregulares e, em
alguns anos, faltam.
No quadro do relevo brasileiro, o peneplano nordestino
(quase plano) apresenta-se como prolongamento das terras moderadamente altas do interior (9).
Constitui o planalto da Borborema ali um acidente de primeira importância. De notável valor são também as chapadas
areníticas de Araripe, Ibiapaba e Apodi, com suas numerosas
ramificações e serras esparsas, maciços arqueanos que mais resistiram à erosão dos milênios (9).
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A mais elevada das três chapadas é a do Araripe, com altitudes excepcionais que passam de 900 m.
Na Borborema o pico do Jabre, PB, tem 1.200m de altura:
no RN, nos limites com PB, algumas elevações se aproximam
dos 800m; em PE, encontram-se blocos de terras altas com cerca
de 900m. A cidade de Garanhuns, famosa pelo seu excelente
clima, está a 845m de altitude. A cidade de Martins, RN, a
650m.
A avultada quantidade de serras esparsas, com altitudes
gerais entre 400 e 650m são terras boas de plantar e criar. Os
pés-de-serra, de aluviões, dão pastagem rica, composta de capins
e ramas tanto de arbustos como de árvores, para o gado, e são
lugares onde se encontram olhos-d’água. Quando as reses se
alimentam de folhas arbustivas e arbóreas, dizem os locais que
“o bicho come de cabeça levantada” (duplo sentido).
De correntes temporárias, os rios têm caráter torrencial. Há
enchentes descomunais. Aponta-se o Jaguaribe como o maior rio
seco do mundo: são 800 quilômetros de curso.
Em grande parte o solo é raso, e assenta em camadas de
rochas impermeáveis, de modo que as águas de chuva pouco
penetram; apreciável volume escorre para o mar. Hoje os açudes
de terra as represam, e as barragens de pedra e concreto as armazenam no subsolo das aluviões, em boa proporção.
O clima é seco: as temperaturas durante o dia, de modo geral de 25-26°C, não passam de 32°C. O clima é influenciado
favoravelmente pela secura do ar, pela altitude e pela brisa constante. Nas serras, a temperatura é mais baixa. As temperaturas
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mais altas, fora das serras, ocorrem durante o dia solar, de 11
horas às 17. Desta hora em diante vão baixando e chegam aos
22, 20 e 18 graus, favorecendo noites frescas; depois das 7 horas
as temperaturas vão gradativamente subindo. O clima não atua
como fator de cansaço fácil, por que em dois terços das 24 horas
as temperaturas são amenas, e ele vale com se fosse temperado.
O organismo humano refaz-se. Tudo isso refere-se à estação do
estio; na época das chuvas, o teor de umidade relativa do ar sobe, aumentando o desconforto físico.
No observatório meteorológico da Estação Experimental
de Cruzeta, RN, verificou-se no período de 1930-1935 que a
umidade relativa mínima do ar anualmente era de 36% (secura)
e o máximo era de 85%. Isso no mesmo lugar!
Na prática, quais são as vantagens do ambiente seco dos
sertões nordestinos? Podem enumerar-se as seguintes: clima
saudável, sem infecções das vias respiratórias (menos na estação
chuvosa), sem impaludismo, sem opilação; agricultura sem muitas pragas, ambiente propício à criação de gado, sem carrapato e
berne; vegetais alimentares ricos de vitaminas e minerais; as
tradições conservadoras, com normas morais de atuação; a dignidade de vida e o respeito à pessoa humana.
Certamente é por isso que há forte concentração de pessoas na área.
Desvantagens: a natureza só permite instalações de fazendas e sítios à margem de rios e riachos, onde existe água, havendo abundância de terras intermediárias secas de pouco valor; a
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incerteza quanto a chuvas; as rugas precoces em virtude do clima seco.
As feições geográficas da área determinaram no ser humano certos modos de viver, pensar e agir, que constituem características étnicas definidas (9).
É a região caracteristicamente própria à pecuária. Criou e
moldou um tipo humano de grande resistência física e moral. A
nosso ver, quatro fatores contribuíram para formar o homem
forte e ativo dos sertões: 1) Clima seco e semi-aridez da terra; 2)
Colonização pastoril; 3) Alimentação protetora; 4) Necessidade
de luta (10).
Foi o longilíneo, idealista e aventureiro, que colonizou o
sertão. A contribuição de sangue ameríndio foi assegurada principalmente pelos Cariris, ordinariamente altos, fortes e corpulentos (10).
A vida num ambiente de aridez, especialmente quando dedicada às ocupações pastoris, desenvolve um tipo de homem
alto, muitas vezes dolicocéfalo, no qual é bem acentuada e exercida uma agressiva masculinidade na luta contra as secas, contra
as enchentes, contra a falta d’água, contra a fome, contra o fogo
no pasto, contra bichos, contra homens (10).
O habitante comum dos sertões nordestinos é adepto da
família numerosa, da tradição. Entre tantos outros costumes,
conserva o de falar uma língua que os colonizadores portugueses
implantaram, com inúmeras vocábulos e expressões da linguagem arcaica e clássica (11, 12).
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III. AS SECAS DO PASSADO
Nas grandes secas que assolaram os sertões do Nordeste
no passado, escasseavam ou faltavam alimentos para as pessoas
e os animais de criação, água para todos os fins, transportes (os
burros não mais andavam), infra-estrutura econômica, recursos
de assistência. Mas ninguém se entregava. Todos trabalhavam.
O jesuíta Serafim Leite, na “História da Companhia de Jesus”, menciona as secas que ocorreram na Bahia e em Pernambuco nos anos de 1559, 1564, 1590 e 1592. Possivelmente outras se desencadearam no século XVI. A crônica somente registra quatro na centúria seguinte (13).
No século XVIII, quando os sertões nordestinos já se encontravam empenhados nas lidas da criação de gado, foram
guardadas na memória escrita 21 secas, uma delas com a duração de cinco anos, de 1723 a 1727 (13).
No século passado houve 26, segundo os registros. Mas
aquelas que ficaram na lembrança do povo foram as de 1825
(em verdade, 1824-1826), 1845 (1844-1846) e 1877 (13). À
noite, nos serões familiares de sertanejos ainda se contam histórias das grandes tragédias do tempo.
Declarada uma seca, poucos fazendeiros conseguiam retirar os gados magros para outras ribeiras: as do sertão raramente
ainda tinham pastagem; as do agreste eram longe e de muito
risco.
Alguns, depois de fechar as porteiras dos currais, dizimado
pela fome o gado, fora de ação os cavalos, saiam com a família a
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pé, palmilhando esfarrapados os caminhos poeirentos, e carregando o mínimo, sem esquecer alforges cheios de moedas de
ouro, embora não tendo o que comprar para comer. Alimentavam-se de raízes de plantas do mato e tampo (couro velho de rês
morta, deixado pelos urubus, endurecido pelo sol).

Essa procissão vagarosa em busca do litoral constituía a
leva dos retirantes. Outros fazendeiros com seu pessoal tratavam
as vacas de leite com cactos de longos e duros espinhos, que
eram queimados em coivaras na terra nua junto dos partidos de
xiquexique. As vacas não mais davam leite; era, todavia, necessário que escapassem para a formação do novo rebanho, quando
caíssem as chuvas esperadas na próxima estação.
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Muitas pessoas tomavam a resolução extrema de retirar-se
para as capitais e comiam as últimas reservas de feijão e farinha
dos paióis. Algumas, menos beneficiadas pela sorte, já se alimentavam das comidas brabas, extraídas com imprescindíveis
cuidados do cerne do xiquexique, das raízes da bromeliácea macambira, das árvores maniçoba e pau-pedra (14).
Bebiam água mal cheirosa e salobra tirada do recôndito
das cacimbas, cavadas no leito seco do rio próximo, a 10 ou 12
palmos de profundidade.
Nesse esforço sempre banhado de esperança, morria o gado e morriam pessoas em conseqüência de fome. Ninguém parava, se tivesse ainda algum sopro de vida.
Na seca de 1845 um fazendeiro do Acari, Cipriano do Ingá, então com 36 anos de idade, foi com seus vaqueiros e bois
mansos trôpegos comprar mel de furo num engenho do litoral,
na distância de 40 léguas (240 km). Todos foram e voltaram a
pé; e conduziram no retorno os bois carregados de surrões de
mel, alimento muito apreciado (15).
Levaram semanas no caminho de volta, principalmente por
que tinham de botar as cargas abaixo de tarde cedo, de modo
que houvesse tempo de cortar lenha e a dispor num largo circulo, acendê-la com as pessoas e os bois dentro, a fim de evitar o
ataque de uma terrível praga de morcegos que existia (15).
Esses mamíferos voadores, quando começava a escurecer,
atacavam com fúria, aos milhares, os animais no campo, para
sugar-lhes o sangue até matá-los. Com aquela pertinácia dos que
precisam trabalhar na mais completa adversidade, o fazendeiro
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com os companheiros cumpriu a sua tarefa, voltando à fazenda
com a carga (15).
Este mesmo fazendeiro, quando a seca aumentou de intensidade, mandava todo o seu gado magro, caindo de fome, beber
num bebedouro distante 5 km da sede da fazenda (15).
O que importava era desempenhar as tarefas com resolução.

IV. AS SECAS DE HOJE
Em virtude do clamor público há mais de cem anos, da ação de parlamentares, escritores e jornalistas, os governos federais, com muitas exceções, vêm cuidando de fazer obras que
combatam os efeitos prejudiciais causados pelas secas.
O governo de Epitácio Pessoa (1919-1922) renovou a
mentalidade reinante, mandando estudar os problemas básicos,
como geologia, botânica, suprimento de água, construção de
açudes e de estradas.
Houve descontinuidade de trabalho, em seguida, com prejuízos de equipamentos e matérias (inclusive cimento, por não
ser ainda disponível o de fabricação nacional), que se inutilizaram pela ação do tempo. Retomada depois a atividade de combate às secas, conta hoje o Nordeste com um sistema expressivo
de obras e serviços.
Estão construídos cerca de 260 açudes federais, e inúmeros
em cooperação do governo federal com fazendeiros. Por inicia502
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tiva de particulares, vêm sendo levantados açudes maiores e
menores, desde o último quartel do século passado.
É de justiça ressaltar que aos particulares coube demonstrar na prática a utilidade dos açudes no sertão.
Houve fazendeiros que durante as secas auferiam lucros
extraordinários com melhor aproveitamento das terras na agricultura e com a atividade da pesca dos peixes pequenos existentes na região. Mais ainda: com a forragem verde abundante, havia leite e derivados, e gado em condições de vender.
Nos sertões hoje há capacidade de milhares de milhões de
metros cúbicos de água nos açudes, uma rede extensa de estradas asfaltadas, sem conta de escolas de todos os graus, hospitais
bem equipados, próspero comércio, cidades movimentadas com
serviços de água, luz elétrica e outros melhoramentos.
Mas ao lado da classe que pode desfrutar os bens maiores,
há uma percentagem imensa de pessoas de baixa renda. Há relativamente maior pobreza.
Parece estar a origem de todo este estado de coisas em fatos de natureza psicológica. Tudo teria começado com a propaganda sub-liminar do progresso. Parece incrível, à primeira vista, que o progresso se torne a causa da decadência e pobreza.
Considere-se que as populações do interior nordestino possuem o seu modo próprio de vida, são fundamentalmente tradicionalistas. Sentem a força interior de seguir as normas de seus
antepassados, que amavam o progresso, mas as conquistas dele
teriam de vir aos poucos, gradativamente, no estilo de sedimentação.
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De repente de uma geração para outra, apresentavam modelos de existências de gente adiantada, que gozava das comodidades da luz elétrica, da água encanada, do bonde à porta, da
instrução fácil para os filhos, do transporte confortável em automóveis, e das maravilhas do cinema, do teatro, da orquestra,
da moda elegante, da vida suntuária, da vaidade de morar numa
grande cidade.
Nos órgãos ilustrados da imprensa, nos teatros de revista,
nos programas de rádio, mostravam o homem do interior como
um matuto desengonçado, mal vestido, desdentado, tolo, falando
errado. O fazendeiro, com roupas que provocavam risota, dinheiro no bolso e facilmente ludibriável, recebia o nome de seu
coroné, isso representava um agravo.
Nos sertões nordestinos, Coronel é um titulo de respeito e
benemerência, que é concedido pelo consenso geral aos homens
sem diploma da escola superior que se destacam como fazendeiros. É uma tradição. Vem dos tempos coloniais em que as autoridades reinóis outorgavam as cartas-patentes de Capitão-mor,
Coronel, Sargento-mor, Capitão e Tenente.
Ninguém, é claro, gostaria de morar no interior, vitima de
tanto ridículo. Nasceu um gosto exacerbado pela vida da cidade.
Hoje, nota-se em todo o interior do Nordeste uma estrutura
social permanentemente defeituosa. Ao lado das obras materiais,
falta a implantação de uma nova ordem econômica, com o aproveitamento da água dos açudes, da terra como ela é, dos recursos
minerais, do ser humano, para se criarem riquezas no interesse
do bem comum, portanto no de cada habitante em particular.
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Falta evidentemente realizar um trabalho de interpretação a fim
de assentarem as rotas da prosperidade.

V. O ABANDONO DAS FAZENDAS
Os fatores de natureza psicológica, referidos no capitulo
anterior, estranhos porque se originaram de circunstâncias externas, que pesaram na decisão dos sertanejos, contribuíram no
sentido de fazendeiros abandonarem suas fazendas, deixando-as
desorganizadas. Saíram também os “moradores” que com suas
famílias faziam parte do pequeno universo de trabalho.
Os fazendeiros vendiam suas propriedades, e vinham novos donos emersos do comércio ou de outra atividades, sem conhecimento do negocio. Ou as arrendavam, e elas iam gradativamente sendo desgastadas. Ou ainda as perdiam em negócios
de financiamentos recebidos de usuários. Ou então as deixavam
com encarregados, e a sua lucratividade diminuía por má administração, mal-versação de recursos.
Certos compradores de algodão financiavam para fazendeiros safras levemente acima de seu provável valor, e exigiam
promissória assinada sem data; feita a entrega insuficiente da
mercadoria, a promissória recebia data (de extorsão), era protestada, e tomada legalmente a fazenda, como pagamento. Esta era
uma das modalidades de enriquecimento ilícito. Faltava assistência jurídica para o fazendeiro.
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Esta fazenda, somada a outras adquiridas da mesma forma,
faria parte de um complexo de criação extensiva de gado, com o
mínimo de despesas e o máximo de inutilidade para o bem comum.
Peça tradicional de uma fazenda, o “morador” é o que mora com a numerosa família de trabalhadores numa fazenda, mediante acordo de trabalho. Recebe casa, apetrechos e instalações,
comprometendo-se a plantar em todas as terras adequadas algodoeiro, cuidar da lavoura e colher o algodão, dando ao proprietário a meia da produção, e cultivando para si próprio qualquer
vegetal de subsistência. Pode receber outra vantagens, como
uma cota diária de leite, animal de sela. Na entressafra, tem preferência para os serviços (remunerados pelos preços correntes)
de cercas, açudes, estradas, etc. (16).
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Ele não é um serviçal, mas um contratante. Independente,
trata o fazendeiro de igual para igual, com respeito de parte a
parte. Recebe e dá assistência, são amigos e compadres. Completam-se. O “morador” é uma figura do direito antigo português (16).
Nas fazendas que foram abandonadas e estão desfiguradas,
cria-se o gado bovino à lei da natureza, sem os cuidados da seleção, do aprimoramento do rebanho, e da boa alimentação. Não
se cogita da criação de gados como o ovino, de peixes mesmo
que exista açude. Não se dá importância à cultura fundamental
do algodoeiro. Não se dedica interesse aos cultivos de vegetais
de subsistência, como feijões, milho, arroz, batata doce, jerimum. Não se plantam fruteiras nem vegetais hortícolas, como
negócio adjutório. Não se estabelecem pequenas indústrias rurais. Nestas fazendas o olho do dono não está vigilante (16).
Visitar algumas sedes de fazendas é conhecer o inicio da
decadência. Poucos terão capacidade de perceber que, entre aquelas paredes descascadas da casa senhorial, houve vida estuante, trabalho, alegria e prosperidade (16).
Onde estão os fazendeiros que hoje deveriam morar nessas
casas, devidamente modernizadas, enobrecidas? Onde estão
aqueles que receberam de herança as fazendas ou delas se tornaram proprietários por compra? (16).
Estão morando nas cidades do interior, se as suas posses
não permitem grandes vôos, ou residem nas capitais, se as suas
rendas asseguram o que consideram um luxo maior (16).
507

www.colecaomossoroense.org.br
E os moradores? Poucos encontram alguma nova situação
de trabalho: a maioria, entretanto, preparada só para os serviços
rurais, vai encostar-se nas pequenas cidades. De que vão viver?
(16).

VI. A PECUÁRIA EXTENSIVA
Várias fazendas na área das secas abandonaram as culturas
agrícolas. Outras reduziram as plantações. Os terrenos são aplicados na criação extensiva de gado.
Este tipo de trabalho se exerce com mão de obra muitíssimo reduzida, em comparação com a agricultura, que exige muito
mais cuidados, maior número de pessoas e mais investimentos.
O gado que se cria hoje no regime de pecuária extensiva é de
rendimento baixo.
Nos sertões do Nordeste a agricultura entrou em falência,
principalmente pelos motivos apontados e por que as terras não
têm sido convenientemente trabalhadas, sendo erodidas cada vez
mais. As de plantação, às margens dos rios e riachos e nos baixios, estão sendo destruídas pelo gado solto; não mais são elas
protegidas pelas barreiras de capins e pelos meio seguidos quando se trata de uma fazenda mista bem administrada.
Sabe-se que a criação extensiva apressa a erosão. Em muitos lugares, os caminhos do gado hoje são as barrocas ou voçorocas de amanhã. O processo de erosão marcha rapidamente, em
virtude da pequena proteção dos solos, do inúmeros declives, e
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da constância do vento. O revestimento pela flora escassa é fraco, e em muitos lugares não existe.
É agravada a erosão pelo fato de as primeiras chuvas depois do estio serem torrenciais, desagregando facilmente as partículas do solo. Estas são conduzidas nas enxurradas, demorando
aqui e ali, para os córregos, os riachos e os rios. Onde houver
um açude ou o paredão de barragem acumulam-se.
Pelo processo de erosão, bem rápida naquela região, os
grandes açudes do governo federal e os particulares estão sendo
aterrados. A capacidade de armazenar água vai diminuindo até
não haver mais.
Quando se precisar de água de irrigação no Projeto Sertanejo, pode ser que não haja. Ficam um paredão e um vasto banco de areia.
O Nordeste interior foi colonizado por criadores de gado
bovino e homens ligados à cultura agrícola, é verdade, mas sobretudo pelos fincadores de currais e vaqueiros. Criava-se em
campos abertos, extensos. Nos tempos dessa colonização, as
terras não estavam estragadas: as pastagens e as ramas eram
abundantes e muito nutritivas. A agricultura se processava em
pequena escala, porque, então, os alimentos básicos eram carne,
farinha (a mandioca era cultivada na chã das serras), leite, coalhada, queijo, jerimum (espontâneo e depois cultivado), batata
doce, rapadura e frutas do mato.
Atualmente não encontra a menor justificativa a pecuária
extensiva, na região. Em primeiro lugar, as terras estão razoa509
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velmente ocupadas. Considerando a natureza especifica da área
das secas, não existem mais latifúndios, senão minifúndios.
Em segundo lugar, as reduzidas terras férteis devem ser
destinadas às culturas agrícolas. Os resíduos da lavoura, as forrageiras plantadas, as tortas de sementes oleaginosas, as proteínas celulares obtidas por fermentação e alguma pastagem, é que
alimentarão o gado num regime de criação intensiva, com predominância de gado leiteiro.
Povoaram o Nordeste interior homens com maior espírito
de aventura saídos do litoral, sesmeiros, procuradores de notáveis do Reino, remanescentes do Terço dos Paulistas e de outras
forças de combate, pequenos agricultores de Portugal, portugueses de todas as classes, contratantes de dízimos, foragidos políticos, até dignitários da Coroa com títulos honoríficos – todos
“para situar fazendas, acomodar seus gados”, conforme o texto
repetido dos requerimentos de posse. Para a região foram até
bandeirantes paulistas, entre eles Domingos Jorge Velho, que se
estabeleceu com fazenda no sertão da Paraíba.
Entravam discretamente no melting pot restantes de tribos
indígenas, entre as quais se encontrava o grande grupo dos Cariris e, depois com a prosperidade geral e a construção de casas
senhoriais, entravam representantes da raça negra, como encarregados de serviços domésticos considerados um acréscimo das
famílias.
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VII. OS BENS DA TERRA
Os bens da terra, no sentido aqui empregado são os classificados nos três Reinos da Natureza. Entendemos, todavia, que
os minerais metálicos sejam considerados à parte. A lavra é
complexa, em grande escala; em pequena, é aleatória e sujeita a
muitos riscos. As metalurgias recomendam-se para fases mais
avançadas do desenvolvimento. Julgamos de maior interesse
para a região atacar, primeiramente, as questões relacionadas
com plantas e animais.
Convém recuperar, desde logo, a agricultura empregando
os planos e as técnicas aplicáveis às condições peculiares do
meio. Certamente as dificuldades não existem só no que respeita
às culturas, mas na compreensão por parte de autoridades, de
governantes, de que a agricultura precisa ser estabelecida e
constitui a base do desenvolvimento numa região ou num pais.
A cultura da terra para produzir alimentos e matériasprimas não representa trabalho somente para povos atrasados,
como muitos pensam. É atividade especialmente dos mais civilizados.
Considere-se que milhões de pessoas em nosso país, como
em outros, trabalham nas diversas atividades e precisam de alimentos. Quem os produz são os agricultores e criadores. Tratase de uma função e de um dever para o equilíbrio social.
Como depositários transitórios de recursos naturais, a saber, solo, água e plantas, têm estes últimos o dever perante a
coletividade de por em ação um mecanismo que transforme es511
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ses dons da natureza em bens para o próximo. Historicamente o
fazendeiro sente-se como um privilegiado, como se estivesse
sendo agraciado pelo destino. Executa um trabalho que lhe confere honra, a honra de servir (16).
Cada vez mais compreende-se que a agricultura seja fonte
inesgotável de matérias-primas orgânicas. Está ruindo o Reino
do Petróleo. Continuará de certo a petroquímica, ou viverá com
tempo contado. Haverá sem dúvida acordos para que se obtenham e se mercantilizem produtos petroquímicos e produtos
químicos de origem agrícola e de outras fontes.
Foi retomado o estudo cientifico das plantas, que se encontrava praticamente interrompido. Ativam-se as investigações
cientificas para que daqueles se consigam produtos úteis em
maior quantidade, tanto os tradicionais, como novos.
Para a indústria química pode-se prever a utilização em
breve de outras fontes, que se podem considerar renováveis, por
que dão matérias-primas que fazem parte de ciclos de composições e decomposição e não se perdem. São a água e o ar que
podem fornecer principalmente hidrogênio, oxigênio, dióxido de
carbono e nitrogênio, com que é possível realizar sem número
de reações químicas e obter uma quantidade imensa de compostos (17).
Na qualidade de químico do Instituto Nacional de Tecnologia empreendi uma viagem ao Nordeste em 1938. Nessa visita
“colhi”algumas amostras de material para estudo. Da caatinga
paraibana trouxe folhas e rizomas de caroá; do Seridó norteriograndense, sementes, flores e frutos de faveleira, bem como
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cera, sementes e fibras de outras plantas típicas da região semiárida; dos tabuleiros de Canguaretama, trouxe frutos de batiputá;
dos arredores de Natal, goma de cajueiro”, conforme está escrito
no prefácio do folheto “Óleo da favela, nova riqueza da região
das secas” (10).

“O resultado das pesquisas em torno do óleo de favela – a
semente da faveleira – somente agora (em 1943) é dado a público. Muito embora os trabalhos de laboratório tenham sido executados no 1.º Semestre de 1939, sendo escrito o relatório logo
em seguida, aguardava eu, todavia, a realização de um concurso
que se deveria efetuar naquela época. Constituindo o relatório
“Óleo de favela, nova riqueza da região das seca” a minha tese
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àquele concurso, é óbvio que eu o conservasse inédito. Agora
(1943), entretanto, mostra-se oportuna a divulgação”, segundo
ainda o mencionado prefácio (10).
No aproveitamento industrial e alimentar de produtos das
plantas xerófilas, com intervenção da química, estaria uma contribuição valiosa para o combate às secas.
A faveleira parecia ser uma planta do maior interesse. Dá
um óleo, cujas características físicas e químicas, propriedades
organolépticas e dificuldade de rançar o recomendam para fins
alimentares. O rendimento em relação à semente é da ordem de
30%.
“Etimologicamente, xerófilas são as plantas próprias de
lugares secos. Xerófilas são as amigas desses terrenos, ou as que
se dão bem neles” (18).
“A grande vantagem, que a utilização desses vegetais xerófilos oferece, é não ocuparem as terras baixas, férteis, humosas, da região. Os bons terrenos de plantação, tão escassos, devem ficar reservados às culturas de subsistência ou de alto rendimento” (18). “Desenvolvem-se os vegetais xerófilos em questão nos vastos trechos de solo áspero, duro, por vezes fortemente
erodidos, nos altos pedregosos, nos tabuleiros pobres, que de
modo geral só apresentam pequeno valor pastoril” (18).
“E quando se resolver cultivá-los, por haver surgido o interesse econômico, trarão, além do mais, notável contribuição ao
ambiente: não só combaterão a erosão do solo, mars proporcionarão o meio prático, lógico, de reflorestamento” (18).
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José Guimarães Duque, engenheiro agrônomo, deixou uma
cadeira de Professor na Escola Superior de Agricultura de Viçosa e foi ocupar o cargo de diretor do Serviço Agro-Industrial.
Este órgão do IFOCS e depois DNOCS (Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas) realizou muita experimentação agrícola, inclusive referente à oiticica, que é xerófila.
Certamente nem o DNOCS, nem o seu ilustre e renomado
técnico e cientista Guimarães Duque pode, dentro dos esquemas
rígidos de trabalho em tantas frentes, estudar a experimentação
agrícola das xerófilas com produtos ainda não no mercado. No
livro de sua autoria “Solo e Água no Polígono das Secas” ele
reconhece a necessidade de investigações: “As xerófilas industriais merecem estudos na parte da reprodução, da seleção, e dos
métodos culturais (19).
Guimarães Duque é entusiasta defensor da política de se
estabelecerem culturas de xerófilas, e nesse afã tem difundido a
construtiva idéia em entrevistas a jornais, em conferências e
publicações. Não há muitos anos saiu o livro clássico de agricultura. “O Nordeste e as lavouras xerófilas (20).
As plantas que inicialmente nos interessaram para estudos
foram:
1. Faveleiro Cnidoscolus phytacanthus Mart. e outras sp.
(10).
2. Pinhão bravo, Jatropha Pohliana Muel. Arg. e outras
sp. (21).
3. Maniçoba Manihot glaziovii Mart. (21).
4. Flor de seda Calotropis sp. (21).
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5. Pereiro Aspidosperma pirifolium Mart. (22).
6. Pau-pedra Tipuana (?) sp. (14).
7. Juazeiro Sizyphus joaseiro Mart. (21).
Há várias xerófilas de valor econômico, além de algumas
das citadas, que merecem ser cultivadas para aproveitamento
industrial. Algaroba, que veio do Peru, adaptou-se excelentemente às condições da área. É planta de arborização de ruas,
mas principalmente fornecedora de alimentos protéicos para o
gado. Na prática das fazendas, compete com a torta de semente
de algodão.

VIII. FAZENDAS MISTAS
A vantagem da fazenda mista, a saber, de agricultura e pecuária, na região das secas é formar um centro de trabalho para
algumas famílias. Nesse local de mais intensa atividade ficarão a
casa do fazendeiro, instalações, armazéns, pavilhões para possível indústria rural, casa para empregados solteiros e, em volta, à
pequena distância, poucas residências para “moradores” com as
famílias.
É necessário, para quebrar a monotonia, reunir pequeno
núcleo de pessoas que tenham uma vida social, útil no trabalho e
no tempo livre. Nas horas de lazer, haverá leitura, prática de
desportos leves e divertimentos, conversas, programas de rádio e
televisão, e o que mais convir.
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Água na fazenda é o essencial, ou de açude, ou de “correnteza” de rio por efeito de abertura de porta d’água de reservatórios à montante, ou de cacimbões na várzea próxima. O precioso
liquido será responsável pelas culturas agrícolas que forem indicadas. Estas fornecerão resíduos, ramas, colmos, folhas que,
juntamente com capins, arbustos e ervas verdes, suprirão forragem para vacas de leite e animais escolhidos.
Se não houver açudes, cumpre então construir reservatórios, tanques, que se encherão de água para a criação de peixes e
outros animais aquáticos, como crustáceos e moluscos, de interesse alimentar. Há técnicas para criação rendosa em pequenos
reservatórios.
No que respeita à pecuária, é indicado criar gado bovino
leiteiro. Este tipo de gado é responsável pela produção do leite
imprescindível como alimento para todos, sobretudo para a criança. E conduz à indústria de laticínios.
A economia do leite representa grande beneficio de ordem
social, pois quem vive e trabalha nesta atividade, em fazenda,
participa de uma alimentação rica e protetora.
Adiciona-se esta vantagem à lucratividade dos laticínios,
de mercado sempre aberto. Até o soro da coalhada, subproduto
da fabricação de queijos, é alimento valioso. No sertão consideram-no um “refresco” no sentido antigo de representar um reforço para se ter boa saúde.
Nas fazendas é necessário que também haja energia barata.
Hoje, em vários países do mundo, como China e Índia, emprega517
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se em larga escala o biodigestor, que está entrando nos hábitos
das nações ocidentais, nelas incluindo o Brasil.
Pode consistir o digestor num tanque cilíndrico, que se cobre quando funciona, no qual se coloca a chamada biomassa
para processar-se a fermentação anaeróbica. Obtêm-se: gás
combustível (metana e outros gases em menor escala); um resíduo sólido, adubo orgânico com nitrogênio (+ 2%), fósforo
(+1,5% em P2Q5) e potássio (+ 1% em K2O); é um efluente liquido, isento de germes patogênicos, alimento de peixes, o qual
deve ser levado para os criadouros ou viveiros.
As matérias-primas utilizadas nos biodigestores são constituídas de resíduos de animais e vegetais, como sejam esterco de
gado bovino, ovino, suíno, de galináceos, esgotos de sanitários,
restos de animais abatidos, e resíduos como palhas, cascas. Com
esta prática se aproveita o que parecia imprestável; e se executa
uma limpeza em regra, transformado o pouco útil no muito útil.
O gás com a metana como principal componente serve para cozinha e aquecimento em geral, geladeira, motores a gás,
lâmpadas a gás, energia elétrica.
Completa-se deste modo um centro de trabalho satisfatório
com um tipo de existência de primeira qualidade.

IX. AS INDÚSTRIAS REGIONAIS
Entendemos que o progresso econômico e social do Nordeste das secas deve basear-se na cultura da terra. Está-se ope518

www.colecaomossoroense.org.br
rando em todo o país, felizmente, um trabalho consciencioso de
pesquisa cientifica acompanhado da necessária experimentação
prática em cada região nacional, dirigido para o melhoramento
da agricultura e da pecuária (pecuária, no sentido de produção e
tratamento de gados, isto é, de animais criados para alimentação
ou fins econômicos).
De norte a sul, procura-se conhecer melhor o solo e as
condições mais favoráveis para a sua maior produtividade; nos
açudes do Nordeste do governo federal, realiza-se, ainda em
escala reduzida, o estudo para criação de peixes e outros animais
aquáticos com vistas ao desenvolvimento da pesca.
Obtidas agricultura e criação satisfatória, é tempo de fundar as indústrias rurais que tenham como matérias-primas os
produtos regionais. As atividades devem processar-se de preferência nas fazendas, para que estas se tornem de fato núcleos
significativos e constituam um lugar de movimento e vida estimulantes.
As grandes indústrias virão depois de muito exame na terceira fase do desenvolvimento. Representarão a cúpula do progresso. É necessário que a sua implantação seja previamente
bem pesada, para que não altere o modo conveniente e salutar da
existência de todos.
A produção, na área, de algodão de boas características
técnicas, principalmente o algodão de fibra longa Mocó ou Seridó, sugere logo a indústria de fios têxteis para tecidos.
Outra atividade que pode alcançar notável expansão é o
fabrico de óleos glicerídicos de sementes de algodoeiro e de
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carrapateira ou mamona, plantas resistentes que se desenvolvem
bem em toda a parte da região. Do fruto da oiticica se obtém um
óleo secativo, mas esta bela árvore é restrita na área, só se desenvolvendo em solos profundos.
Há ainda um campo vasto para considerar: o das plantas
xerófilas. O fruto da euforbiácea faveleira, a favela, deiscente,
encerra três sementes que produzem excelente óleo comestível
(10).
Quando no passado procuramos interessar fabricantes na
extração do óleo de favela, refletimos no fato de as sementes
serem extremamente parecidas com as de mamona ou rícino, de
cultivo na região. Consultados, por nós, três industriais (um do
CE, outro do RN e o terceiro da PB), não aceitaram a responsabilidade de extrair óleo de favela para fins alimentares. A razão:
quando recebessem partidas de sementes de favela para industrializar, bem poderiam vir de permeio, como adulterantes, sementes de mamona. O resultado seria obter um óleo com qualidades
purgativas…
Diante desse embaraço, e não encontrando na literatura especializada nenhum processo eficaz de separação para as duas
classes de sementes, restava-nos considerar o óleo de favela, não
como alimentar, mas como industrial (24).
O Dr. Rômulo Almeida, quando diretor do Banco do Nordeste do Brasil, manifestou interesse de estimular a produção e o
emprego do óleo de favela. Em vista daquela dificuldade referida, solicitou ao autor que procurasse encontrar uma saída. A
solução foi: o óleo de favela seria utilizado para fins industriais
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em saboaria e como matéria-prima de ácidos gordurosos e de
“ceras” e “sebos” artificiais.
Uma aplicação sem dúvida bem recebida seria a de transformar por hidrogenação pouco avançada o óleo em “sebo”,
precisamente no Norte e Nordeste eram abundantes para saboaria as gorduras de coco (com elevado teor de ácido láurico) e
escassos os sebos (24,25).
Subproduto da obtenção do óleo de favela, a torta é rica de
matéria protéica e de minerais, como composto de cálcio e fósforo (10, 18). Desde que obtida a partir de sementes sem casca,
descortiçadas, a torta, reduzida a farinha, encontraria, sem dúvida, variados empregos na composição de produtos para alimentação humana (18).
Nos sertões, a semente da faveleira já constitui um alimento silvestre muito procurado pelas crianças e famílias pobres.
Come-se em espécie com a casca ou pisada em pilão com farinha de mandioca e rapadura.
Outra planta xerófila muito disseminada, que cresce espontaneamente nos lugares mais secos e erodidos, é o pinhão bravo,
da família das Euforbiáceas. Trata-se de pequeno arbusto, leitoso, cujo fruto é uma cápsula com três sementes. Estas, cada uma
com o peso médio de 0,5 g, encerram aproximadamente 60% em
peso de amêndoas, nas quais se encontram cerca de 50% de matéria gordurosa. Em certos trechos o pinhão bravo aparece em
concentrações em que predomina com cerca de 50% de exemplares (18, 21).
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Associado a certas cactáceas e palmatórias rasteiras, poderá ser o ponto de partida para reconstituição de solos e para reflorestamento(18, 21).
Contribui a família das Asclepiadáceas com a flor de cera,
ou flor de seda, ou ainda sumaúma. Arbusto extremamente resistente com os galhos e folhas grandes revestidos de cera, mantem-se permanentemente verde.
Seu manejo requer cuidados, por ser tóxico o leite na planta existente. Suas sementes levíssimas (de 6 a 7 mg) contêm
cerca de 30% de óleo semi-secativo.
A maniçoba, especialmente a Manihot glaziovii, das Euforbiáceas, é planta fornecedora de borracha que o Brasil exportou durante anos, e de qualidade similar à proveniente da seringueira. Já se realizaram plantações, tanto no Brasil, como na
África.
Fornece também a maniçoba um óleo secativo. A semente,
com o peso médio de 0,5 g, contém 25-45% de amêndoas em
que se encontram 35-45% do óleo.
Atualmente, órgãos do governo federal e entidades de pesquisas estudam substitutos para o óleo consumido em motores
Diesel. Entre algumas soluções salientam-se as que consistem
em usar até 30% de óleo vegetal adicionado a óleo mineral próprio e as que determinam o emprego de 100% de óleo glicerídico. Nesse terreno abre-se um mercado quase ilimitado para os
óleos glicerídicos.
Vem dos tempos coloniais a indústria doméstica de queijos
nas fazendas. Fazem-se um tipo de requeijão, que se consome
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localmente e se exporta para o litoral; e o chamado “de coalho”,
de consumo local. Ambos são extraordinariamente apreciados.
Produz-se também uma classe de manteiga que se acondiciona em garrafas e garrafões, anidra, e liquida no estio. É conhecido como “manteiga de garafa” ou “manteiga do sertão”,
especialidade de acentuada procura.
Quando não se pode contar com o frio industrial, fabricavam-se o “queijo de manteiga” (o requeijão mencionado) e a
“manteiga do sertão”, que se conservam por longo período de
tempo.
Além dos laticínios tradicionais, é recomendável produzir
outras variedades de queijo, manteiga emulsionada e iogurte.
No campo de indústria rurais com matérias-primas próprias e de fazendas vizinhas, as possibilidades são várias. Podem
enumerar-se as seguintes produções de processamento mais
simples: peixe dessecado (como já houve); conserva de peixes;
suco de caju, de imbu; frutas dessecadas e cristalizadas; castanha de caju confeitada; doces de goiaba, de jerimum, de caju;
especialidades em doces secos, como sequilhos, broas (um tipo
de biscoito).
Indústrias de processamento com mais técnica e aparelhamento: óleos glicerídicos, sabões, fios têxteis de algodão; processamento de substâncias alimentares, indústrias mecânicas
para atender às necessidades regionais.
Mas a indústria que se pode generalizar e melhor atender
às classes de menor renda, e que está de acordo com o temperamento e a tradição regionais, é a do artesanato, tanto executada
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isoladamente por homens e mulheres, como por famílias ou grupos de pessoas.
O artesanato, organizado como indústria, em que os trabalhadores exercem o oficio em suas próprias residências, com
liberdade de ação; bem estruturado nas partes do entrosamento
da produção e da venda final; é, em verdade, o que mais convém
à índole do povo e às mutações sociais verificadas nos tempos
modernos.
É a indústria que pode dar ocupação remunerada à maior
parte dos habitantes.

X. POLÍTICA PARA A REGIÃO DAS SECAS
É tarefa muito difícil estabelecer uma norma geral, uma
regra de procedimento para a vida nos sertões do Nordeste, a
qual abrange os aspectos sociais, econômicos e culturais.
Neste trabalho apresentamos algumas idéias como contribuição. A área das secas é diferente de outra zonas do próprio
Nordeste, e extremamente diferenciada de outra partes do Brasil,
sobretudo no aspecto psicológico. Só aparentemente se encontram semelhanças.
É preciso conhecer bem a terra e o homem, realizar levantamentos e estudos minuciosos, sem preconceitos, sem influências de grupos econômicos ou políticos, mas com o máximo de
informações corretas colhidas localmente, com observações criteriosas dos inúmeros centros de população.
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Um trabalho como este não poderia ser lavado à frente pelos órgãos comuns dos governos municipais, estaduais e federal,
por que não são especializados nos serviços em causa, mas por
entidades nacionais ou estrangeiras conhecedoras por experiência do assunto. Elas estão operando em algumas nações, tanto
atrasadas quanto adiantadas, que desejam armar mecanismos
para encaminhar-se na direção do progresso agrícola, econômico
e social. As empresas desenvolvem atividades no campo denominado Consultancy Services.
Mantivemos troca de idéias com uma delas, que tem sede
em Londres, e trabalha para organismos governamentais, contratantes de serviços na área de educação; planejamento sócioeconômico e industrial; irrigação; aproveitamento de recursos
físicos; planejamento hídricos, de casas, financeiros e orçamentários; bem como em planejamentos de recursos regionais; em
decisões para escolher e montar indústrias; em organização, ensino e treinamento no terreno da utilidade pública.
No programa das condições vigentes na área conhecida
como semi-árida, que se consideram incompletas, insatisfatórias,
entram em ação psicólogos, agrônomos, veterinários, médicos,
sociólogos, engenheiros, químicos, sobretudo administradores
de investigações e serviços, e outros profissionais experimentados por ventura necessários.
No programa de recuperação da terra e do homem devem
atuar os mesmos especialistas, mas com auxilio de ecólogos,
estatísticos, geógrafos, especialistas em marketing.
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Serão necessárias, depois, como centro de informações úteis e de assistência comunitária, as cooperativas ou sociedades
de classe, atuantes no terreno da defesa dos direitos, nas reivindicações, nas questões de preço e tantas outras.
Certamente serão respeitadas as fortes tradições de família,
a linguagem com palavras e expressões arcaicas, a religiosidade
e o modo de vida, do sertanejo, e aproveitadas as suas qualidades de inteligência, pertinácia, as características de destemor e
de poder trabalhar em condições de perigo e adversidade. De
certo serão úteis as suas habilidades de fazer as coisas que dêem
renda.
Com os conhecimentos novos e corretos que lhe forem oferecidos, o sertanejo aprenderá a fazer o melhor uso da terra em
geral, do solo cultivável, da água, da flora, da fauna selvagem,
que são bens comuns.
Saberá conviver harmonicamente com a seca (quando ou
se vier) e dela tirar todo o possível proveito. Seu esforço proverbial terá melhor compensação. Bem orientado, poderá conseguir
da terra, da água (presa nas aluviões, nos barreiros, nos açudes),
das criações, das indústrias rurais, do artesanato o dinheiro para
as necessidades comuns e para constituir economias.
De convivência com as secas, e com novas idéias, compreenderá que na plantas xerófilas existe um manancial de riquezas.
Se dispuser de sobras de terras, dessecadas, duras, erodidas, que
não dêem boa pastagem, nem sirvam para as culturas de subsistência (feijão, milho, arroz, batata, jerimum, fruteiras), nelas
poderá plantar pinhão bravo, faleveira, maniçoba, flor de cera,
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que são vegetais produtores de sementes oleaginosas. A maniçoba produz, ainda, borracha.
Das sementes extrairá óleos glicerídicos. Está aberto e
cresce cada vez mais o mercado brasileiro (e mundial) praa estes
tipos de óleos.
Estes óleos vegetais é que substituirão em nosso país o óleo mineral para motor Diesel. Podem ser adicionados ao óleo
mineral, na base de 10, 20 ou 30%, como já estão sendo utilizados. Podem ser usados sem mistura; e, para não deixar sujos os
motores, devem queimar completamente.
Sabe-se que os óleos glicerídicos se compõem de triglicerídios e de, em muito pequenas quantidades, esteróis, pigmentos,
resinas, ceras, etc. Estes minutos acompanhantes não queimam
no motor junto com os triglecerídios, e deste modo, vão-se acumulando nele, sujando.
Um estudo tecnológico concorrerá por certo para eliminar
o inconveniente. Precisa-se de um aditivo, que facilite ou escorve a queima do óleo vegetal como este se apresenta.
Logo de saída, pode-se considerar para estudo o éter etílico, que tem sido apresentado pelo Químico R. G. Antonini, como opção para os motores Diesel, como acelerador de ignição
(26, 27).
O consumo de óleo mineral Diesel pelo nosso país é imenso. Em 1980 espera-se que sejam consumidos 19.500.000 metros cúbicos.
Todo o óleo vegetal fabricado no Brasil atualmente, se por
hipótese fosse utilizado em motores Diesel, só atenderia a pe527
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quena parte das necessidades. Mas seria absurdo empregar, por
exemplo, óleo de soja (o de maior produção no país) para movimentar motores. Trata-se de produto nobre, essencial à alimentação humana.
Por isso, dizemos que para os óleos de xerófilas se abre um
mercado enorme. Nem grandes açudes particulares, nem mesmo
vários deles construídos pelos governos no Nordeste, possuem
esta capacidade de 19 e meio milhões de metros cúbicos.
Outro produto que uma xerófila pode fornecer é borracha
de maniçoba, cujas características são semelhantes às da borracha da seringueira.
Admite-se que o Brasil consuma no corrente ano de 1980
cerca de 360.000t de borracha (peso seco). Produzirá apenas um
pouco mais de 27.000t de borracha natural. E este tipo vem importando: ao chegar o fim do ano o total deverá atingir uns
56.000t. No corrente ano, o Brasil deverá consumir mais de
80.000t de borracha natural.
De alguns anos a esta data, governos e entidades particulares se esforçam por plantar seringueiras em diferentes pontos do
país. Espera-se que os seringais plantados, que começam a produzir, cheguem a dar, em 1990, umas 125.000t de borracha.
Mas isso não prejudicará a produção de borracha de maniçoba (de árvores nativas e de futuras plantas cultivadas). Os
mercados nacional e mundial crescem sempre, e a tendência é a
borracha natural substituir a sintética, que será de obtenção mais
cara.
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Então, considerando apenas dois produtos, óleos vegetais e
borracha, cujos mercados consumidores se mantêm em ritmo
crescente, a zona das secas disporá de duas fontes de mercadorias de amplas proporções, que darão emprego a sem conta de
pessoas.
Não há muitos anos se formulou um grande projeto para
desenvolver o Nordeste. Oswaldo Aranha, Ministro da Fazenda,
disse: “Este será o maior açude”. Mas infelizmente não foi. O
castelo ruiu em meio da construção.
E tinha que desmoronar, pois se desprezavam a agricultura, essencialmente prioritária, e o açude, a fonte de água e de
riquezas.
Hoje não mais devemos merecer critica, como a de Rodolpho Theophilo (2). Temos experiência que nos ensina a conviver
com a seca e com ela prosperar.
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O COMBATE AO FLAGELO SOCIAL DAS SECAS
Amílcar Moreira de Azevedo

A experiência que temos dos anos de 1966, 1970 e 1972, no que
respeita à atuação dos órgãos públicos no combate às secas, nos
permite enfocar a ação sob dois aspectos: ação preventiva e ação
de emergência.
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Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
São José do Rio Preto
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Um plano preventivo tem sido, ao longo do tempo, a preocupação maior de quantos têm atribuições no combate às secas.
Ressalvando, naturalmente, os desvios de finalidades no emprego dos recursos públicos, nenhum programa levado a efeito seriamente nesse sentido foi, até hoje, de pouco validade. Antes,
pelo contrário, políticas tais como a de açudagem, por muitos
criticada, foi e é de grande valia, no sentido de conferir às populações por ela beneficiadas, maiores condições de atravessar os
anos críticos sem necessidade de se valerem das frentes de emergência. As pesquisas têm confirmado que cerca de 65% do
contingente de alistados em frentes de serviço provém de locais
onde inexistem açudes, públicos ou particulares. Tal fato, é tanto
mais óbvio, quando se parte da premissa de que o flagelo social
tem raízes fundamentalmente econômicas. Em outras palavras, o
flagelado não sendo um produto da seca, alista-se nas frentes
porque, antes de tudo, não tem, em qualquer época, reservas
armazenadas, em dinheiro ou em produtos e, fica reduzido à
indigência, diante da simples expectativa de seca.
Esta e outras atuações isoladas, entretanto, à medida em
que a pressão populacional aumenta, existem maiores facilidades de transporte e comunicação, maior tomada de consciência
por parte dos flagelados potenciais, estão cada vez mais longe de
resolucionar o problema. Contrariamente, a experiência histórica
vem demonstrando que, embora a mortalidade humana e dos
rebanhos tenha sido reduzida ao mínimo, as secas mais recentes
vêm ocasionando conseqüências econômicas e sociais cada vez
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mais graves, mormente em termos de maiores gastos públicos e
tensões sociais.
A irrigação pública de áreas aluvionais, por sua vez, em
que pesem seus aspectos positivos sobre a oferta de produtos
agrícolas ao mercado, à medida em que priva as fazendas de
suas áreas mais nobres, torna as áreas restantes, a grande parte e
a população excedente, muito mais susceptível aos efeitos das
secas. É alvissareira, nesse sentido, a preocupação atual em modificar a política de desapropriação, incluindo também as áreas
secas no estabelecimento de perímetros de valorização, em termos de complementaridade da exploração de sequeiro com as
culturas irrigadas.
O flagelado é, normalmente, o agricultor que depende de
plantios de subsistência, seja ele proprietário ou não. Outra classe duramente atingida, embora não flagelada, é a do pecuarista,
que também comumente, não possui reservas forrageiras e, por
isso mesmo, é obrigado aos maiores sacrifícios financeiros para
escapar o rebanho, no todo ou em parte, mediante a aquisição de
alimentos concentrados de alto custo. Em termos de economia
regional este aspecto nos parece mais grave que o agrícola, vez
que provoca sensível diminuição no capital representado pelos
rebanhos de cria.
Vale acrescentar que outros segmentos da economia são,
inversamente, beneficiados com as secas, quer seja pela maior
circulação de dinheiro proveniente das frentes de serviço, quer
seja porque a falta de chuvas favorece o tipo de exploração, o
que lhes proporciona maiores lucros que nos anos normais, tais
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são os casos dos comerciantes e fornecedores de gêneros alimentícios, bem como dos que fazem exploração salineira, de
cerâmica, cal, etc.
Isto posto, tudo indica que a ação preventiva carece da implementação de um plano integrado, que conjugue recursos e
esforços dos diversos Órgãos que atuam através de planos isolados, e que vise, sobretudo, conferir condições razoáveis de atravessar as secas, aos agricultores de subsistência e aos criadores
de gado. Este objetivo implicará, certamente, na tomada de medidas de natureza:
Legal – que visem, principalmente:
- regularizar e uniformizar o arrendamento da terra, monetarizando-o, isto é, eliminando as diversas modalidades de
parceria, e tornando-o função de um porcentual aplicado
sobre o valor unitário da terra, declarado para efeito de pagamento do Imposto Territorial Rural;
- prover documentos legais de posse ao grande contingente
de proprietários (herdeiros, posseiros, etc.) que, por isso
mesmo, não têm condições de acesso ao crédito bancário
agropecuário, de condições mais favoráveis (PROTERRA), ou mesmo estão impossibilitados de vender suas terras a quem possa melhor explorá-las.
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Econômica – que objetivem, essencialmente:
- possibilitar aos agricultores sem terra o acesso ao credito
bancário oficial, independentizando-os financeiramente, na
medida do possível, de comerciantes e proprietários;
- incorporar os agricultores de subsistência entre os beneficiários dos preços mínimos agrícolas, da distribuição de
sementes e mudas selecionadas e dos serviços cooperativos de um modo geral (crédito, armazenamento, comercialização, etc.);
- estabelecer um mecanismo permanente, uma estrutura
oficial, de estocagem de concentrados proteicos para arraçoamento dos rebanhos a preços estáveis;
- incrementar e acelerar os programas de armazenamento
de forragens (silagem principalmente), implantação de capineiras e campos de cactáceas (principalmente mandacaru
e palma).
Infra-estrutural – tendo em vista prover cidades, vilas e povoados rurais de obras de infra-estrutura, adequadas a cada caso, principalmente:
- dando continuidade ao programa de construção de poços
profundos nas áreas secas, para o abastecimento d’água de
comunidades com número superior a 100 pessoas;
- fazendo retornar o sistema de construção de açudes em
cooperação, ou ampliando o sistema concebido a partir das
“bolsas de trabalho”, com a finalidade de construir açudes
com capacidade mínima de 500.000 m³ ou, quando for o
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caso, poços profundos e cacimbões, providos de bebedouros para os animais. A experiência anterior mostrou a necessidade de só integralizar o prêmio dos beneficiários após os mesmos apresentarem a aguada devidamente instalada (com bomba, catavento, etc.,);
- construção de estradas vicinais e/ou obras d’arte, que evitem o isolamento de vilas e cidades durante o inverno, o
que vem determinando prejuízos de monta a agricultores e
criadores nelas sediados;
- ampliar os sistemas de cooperativas de eletrificação rural,
no sentido de beneficiar também as unidades de produção,
a baixo custo e pagamento a longo prazo;
- irrigação pública de grandes perímetros, desde que incorporando as áreas não aluvionais no estabelecimento de economia complementar: exploração seca mais exploração
irrigada, e absorvendo, sempre que possível, toda população anteriormente dependente das áreas desapropriadas.
Social – compreendendo os programas mais imprescindíveis,
que visem ao desenvolvimento das comunidades rurais e,
principalmente:
- acelerar e ampliar os programas de colonização ao longo
das rodovias amazônicas e outras novas fronteiras agrícolas, através de agricultores oriundos das áreas mais secas e,
também, onde se constate maior excesso populacional. No
Ceará, são exemplos típicos, no 1º caso, a faixa que desce
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de Irauçuba ao Sertão de Inhamuns e, no 2° caso, o Baixo
Jaguaribe.
A aceitação desta necessidade, implica necessariamente
na negação da validade da tese muito difundida historiacamente,
que tudo se deve fazer para fixar o homem à terra. Felizmente
que os agricultores, como um todo, não têm tomado conhecimento dessa tese e continuam emigrando permanentemente. O
empobrecimento agressivo dos que, por conformismo, medo do
desconhecido ou laços afetivos, não têm emigrado, salta aos
olhos de quem quer que retorne aos sertões secos para revê-los.
O trabalho governamental consistirá, melhormente, em inverter a direção do fluxo, do Centro-Sul para o Norte, uma vez
que a primeira direção é ainda preferida, e ainda restam idiossincrasias no nosso sertanejo relativamente à Amazônia, onde
milhares morreram nos seringais, bem como continuam a ser
doutrinados para não emigrarem, por quantos têm interesse em
reter mão de obra e/ou eleitores a baixo custo. O argumento de
que a emigração vai prejudicar a agropecuária pela escassez de
mão de obra que iria ocasionar, não tem substância e, ao inverso, todos os exemplos históricos demonstram que a diminuição
de população em áreas agrícolas favorece seu desenvolvimento
pelo incremento da produtividade. Neste ponto o Brasil apresenta vantagens comparativas, em relação à maioria dos outros países, uma vez que dispões de imensas áreas a serem agricolamente ocupadas, podendo desviar o fluxo migratório das grandes
cidades para regiões onde essa mão de obra não se constituíra
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em população marginal, sub-empregada, etc. Acrescente-se que
nestas regiões é praticamente impossível que os imigrantes, assistidos pelo governo, possam viver agricolamente pior que nas
suas regiões de origem, onde, muitas vezes, não conseguem satisfazer as necessidades mais fundamentais de moradia, alimentação e água.

Ação de Emergência
Os trabalhos de emergência, pela sua natureza peculiar de
atendimento de urgência a grandes massas de flagelados, têm
sofrido as mais diversas contestações sobre sua validade. Estas
criticas dirigem-se principalmente para a implantação de estradas, onde não se constroem obras d’artes e o material empregado é de inferior qualidade, ocasionando a perda de boa parte do
investimento realizado com a chegada das primeiras chuvas.
Seus propugnadores defendem a solução como a mais adequada para distribuir grandes contingentes de mão de obra, ao
longo de distâncias maiores, diminuindo a promiscuidade e o
perigo dos ajuntamentos maciços, bem como alegam que obras
de açudagem, canais, etc., não têm condições de absorver as
grandes levas de flagelados.
A critica é procedente quando se dirige para obras de implantação de rodovias e ferrovias sem o auxilio de máquinas,
razão porque as mesmas devem ser proscritas das obras de emergência. A conservação de estradas e canais, entretanto, pode
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ainda ser uma forma válida de atendimento, quando o número de
flagelados a atender não comporte soluções de pequenas obras.
Por outro lado, vale salientar que as grandes concentrações
de flagelados têm ocorrido, essencialmente, devido à procrastinação dos órgãos responsáveis em tomar as medidas de atendimento com a necessária antecipação. Os mecanismos de informação atualmente existentes são perfeitamente compatíveis para
permitirem atuação no momento azado, não havendo justificativas para a espera de assaltos e saques para deflagrar a ação de
emergência, nem para utilização de eufemismos na ocorrência
de seca total ou parcial.
Nos últimos anos, em função exatamente do trabalho de
planejamento elaborado pela SUDENE, consusbstanciado no
seu PLANO DE AÇÃO CONTRA AS CALAMIDADES E
ENCHENTES, grandes progressos foram registrados nas obras
de emergência, como tais:
Atendimento sanitário – principalmente através da vacinação
contra tifo e varíola, o que evitou a morte de milhares de
trabalhadores, como ocorreu nas secas anteriores. A taxa
de mortalidade foi reduzida a um mínimo tolerável;
Controle e fiscalização dos gastos – eliminado a figura da indústria da seca, e fazendo chegar diretamente ao flagelado
os benefícios do seu trabalho e as doações de gêneros alimentícios e medicamentos.
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Construção de poços, açudes e cacimbas – O ano de 1972,
conseqüentemente aos anos 70 e 71, de seca e inverno,
veio demonstrar que referidas obras foram, até agora, as
mais úteis já realizadas em trabalhos de emergência. Em
que pesem as aguadas construídas, entretanto, seu número
é ainda absolutamente insuficiente. No Ceará, muitos animais domésticos, e mesmo aves silvestres, morreram de
sede em 1972 no Sertão de Inhamuns, para não falar do
grande número de famílias que viajavam 3 e 4 léguas para
disputar água com os animais, tendo ainda, algumas vezes,
que acender fogo para espantar os enxames de abelhas.
Resta a nosso ver, ampliar de muito número de poços e açudes, bem como incluir a construção de silos trincheira e preparação de áreas para capineiras, antes e durante a emergência.
Projetos de melhoramento, como tais: construção de cercas, estábulos e destocamento, poderiam também ser incluídos nas
obras a serem realizadas em cooperação.
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O NORDESTE SECO: Apreciação Panorâmica
Maria Angélica Figueiredo Gomes

O Nordeste do Brasil tem exercido uma fascinação especial sobre a maioria dos estudiosos interessados em contribuir para
minorar os inúmeros problemas desta região de contrastes. Em
que pese o empenho de brasileiros e estrangeiros engajados em
atividades tendentes a promover seu desenvolvimento, muito
resta ainda a fazer. Esforço sistematizado de natureza governamental no sentido de dar solução aos problemas ligados especialmente aos efeitos das secas se fizeram sentir a partir de 1909
com a criação do IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra as
Secas), depois denominada DNOCS (Departamento Nacional de
Obras Contras as Secas). Posteriormente surgiram o BNB
(1951) (Banco do Nordeste do Brasil) e a SUDENE (1959) (Su544
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perintendência do Nordeste). Programas especiais para o Nordeste foram incluídos no II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), tais como o Polonordeste (Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste), o Programa do Trópico
Semi-Árido, cujo objetivo é coordenar e estimular a contribuição da ciência e da tecnologia ao desenvolvimento econômico e
social da região semi-árida, além de outros.
Relatórios que se ocupam de problemas regionais têm sido
apresentados. Estudos com elevado nível de generalização têm
sido levados a efeito pelos órgãos competentes, embora ainda
insuficientes. Estudos setoriais em nível de detalhamento maior
são ainda muito poucos e os integrados são incipientes desde
que se considere o universo a ser trabalhado.
Pode-se concluir que os recursos naturais, base para a
compreensão da região e esteio para o planejamento, são ainda
pouco estudados. O Nordeste do Brasil continua a constituir-se
num desafio particularmente atraente, lançado aos estudiosos
desses recursos que têm na região um cabedal enorme de material de estudo a exigir maior esforço de investigação.
Diante da paisagem do Nordeste a impressão dominante é
a de que há graves problemas sociais, econômicos e políticos,
que estão intimamente entrelaçados com os problemas físicos e
ecológicos dentro de longo e complexo contexto histórico.
Nesta região o equilíbrio ecológico tende a ser rompido,
vez por outra, por força dos próprios agentes naturais, quando
períodos secos dizimam a fauna e a flora, enquanto preparam
com inteperismo físico as superfícies expostas à morfogênese
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mecânica. O material assim desintegrado, por efeito das oscilações diuturnas da temperatura, é oferecido, sem dificuldade, ao
transporte pelas águas superficiais que torrencialmente se concentram em poucos meses de chuva. Junte-se a este sistema natural, a ação do homem do campo, despreparado para o emprego
de técnicas e métodos de preservação, vendo apenas sua sobrevivência imediata e esquecido de que está comprometendo-a,
uma vez considerado o efeito de seu comportamento a longo
prazo. Passado o período normal de estiagem, em geral 8 meses,
o rurícola luta com todas as forças com o fim de retirar da terra
o que pode e como pode, preparando seu celeiro para novo período de entre-safra.
São em geral 4 meses de chuva contra 8 de estiagem, o que
se verifica na maioria do Polígono das Secas. É o evoluir de
todo esse conjunto, na repetição do sistema o que faz hoje em
dia se ouvir dizer pelos criadores da região: a terra não sustenta
mais metade do rebanho de outrora.
A quebra do equilíbrio tem inicio com o elemento que
mais marca a paisagem – o clima – através do regime pluvial.
Em decorrência, vem a evolução do relevo, a formação dos solos e a cobertura vegetal.
O clima atual, no entanto, não explica certas marcas que se
encontram na paisagem nordestina. Em outras palavras, com o
clima atual não se teria a ocorrência de alguns tipos de solo, nem
talvez a cobertura vegetal arbórea, mesmo a caducifólia, esta a
mais sensível a mudanças ambientais.
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Aqueles que penetram no Nordeste, do litoral Leste rumo
ao interior, encontram três sub-regiões naturais: a MATA, o
AGRESTE e o SERTÂO. A mata é duplamente beneficiada, isto
é, experimenta os efeitos dos altos totais pluviométricos de inverno e abriga os baixos cursos dos rios que demandam da Borborema. Esta sub região estende-se em terras baixas a Oeste da
Borborema, desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, daqui por
diante continuando sempre junto às costa, com profundidade
variável, até a Bahia. A floresta costeira que cobre esta área apresenta certa semelhança com a floresta amazônica, quer na
fisionomia quer na composição florística, especialmente na Hiléia Baiana. Entre os muitos exemplos representativos, destaco a
presença de Parkia pendula, uma das espécies de visgueiro que
se evidencia na fisionomia geral pelo seu hábito original, marcado pelo porte e disposição superior de sua copa horizontalizada.
A segunda sub-região, o AGRESTE, encontra-se situada
entre a mata e o sertão. Tida por muitos como área de transição,
pode-se dizer que em termos de vegetação, o agreste é inegavelmente uma subdivisão da caatinga. Com efeito sua vegetação
é caducifólia, característica mais geral nas caatingas, e suas espécies, em grande maioria, se repetem no sertão. O porte mais
desenvolvido de seus indivíduos deve-se ao beneficio de maiores quedas pluviométricas e conseqüentemente solos mais profundos.
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O agreste situa-se na Borborema, do Rio Grande do Norte
a Alagoas, em altitudes variadas, mas sempre à retaguarda dos
brejos ou em posição desfavorável quanto aos ventos úmidos.
Brejo é uma denominação usada no Nordeste Oriental para áreas que funcionam como ilhas de umidade, em contraste
com o ambiente seco circundante. Na verdade, estes brejos resultam da ação conjunta de dois fatores: altitude e exposição aos
ventos úmidos de Sudeste. A altitude amenizando a temperatura,
diminui a intensidade da evaporação e provoca à noite a condensação do vapor d’água transportado pelo vento. Ao lado dos
brejos de altitude e exposição, há os brejos ciliares e brejos de
pé de serra. Em realidade os brejos constituem áreas próprias de
floresta tropical úmida (disjunção da zona da mata) individualizadas dentro do agreste.
Dando-se continuidade à penetração para o interior descortina-se uma paisagem diferente – o sertão. O vocábulo sertão foi
aplicável a qualquer porção das paisagens naturais interiores do
país. Segundo Ab’Sáber, no Nordeste semi-árido a palavra sertão possuía, desde muito, um sentido especifico aplicável a um
tipo de paisagem e a um ambiente climato-botânico regional,
absolutamente inconfundível em relação às áreas circunjacentes.
Esta expressão, somente se fez permanente em relação aos domínio das caatingas. Sertão é para o sertanejo um termo que
retrata o ambiente global dos pediplanos interiores, ainda hoje
sujeitos às ações de climas semi-áridos e revestidos pela vegetação das caatingas. É notável a participação das superfícies aplainadas na composição dos compartimentos de relevo e na carac548
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terização das paisagens do Nordeste semi-árido. De extensão
variada, estas superfícies apresentam-se, muitas vezes, embutidas, formando plainos de erosão recente. O sertão assim reconhecido, coincide com a acepção do sertanejo. Conforme
Ab’Sáber, este é o domínio dos pediplanos cristalinos intermontanos, pontilhados por inselbergs e revestidos por diferentes modalidades de caatinga. No Nordeste Oriental, especialmente no
Ceará, estas inselbergs ou relevos residuais recebem a denominação de Serras úmidas, Serras secas e Serrotes. As serras úmidas beneficiadas por altitude e exposição a correntes aéreas carregadas de umidade, abrigam uma vegetação de floresta tropical
subperenifolia e perenifólia, cuja zonação altitudinal a barlavento e a sotavento destes relevos tem apresentado grande diferença. Pode-se citar o maciço de Baturité, onde a barlavento a caatinga avança até 300m de altitude, enquanto a sotavento a mesma vegetação é encontrada até a 700m.
As serras secas, situadas em altitudes inferiores às primeiras, ou em posição desfavorável à orientação de ventos úmidos,
abrigam uma vegetação florestal caducifólia. Deve-se lembrar
aqui, que a caatinga arbórea também é uma vegetação florestal
caducifólia mas, com individualidade própria, tendo em vista a
composição de flora. Nesta vegetação das serras secas o que se
observa são indivíduos das serras úmidas que, devido a uma
faixa mais ampla de tolerância, conseguem viver em condições
mais rigorosas, quanto ao requerimento hídrico, embora que
reunidos a estes se encontrem também alguns representantes da
caatinga.
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No domínio dos pediplanos cristalinos, com seus diferentes níveis de aplainamento e a ocorrência dos serrotes, a cobertura vegetal é exclusivamente de caatingas.
A diversidade dos tipos de caatinga pode ser determinada
pelo jogo mais sensível dos fatores físicos, acrescidos dos fatores biológicos. Enquanto o clima semi-árido é o fator que determina a ocorrência do tipo geral de vegetação – a caatinga. A
altitude e as formas do relevo, reunidos às formações superficiais, são os fatores determinantes da variação nos tipos de caatinga.
A diversidade dos tipos de caatinga de que se trata, tem sido a surpresa e também a dificuldade maior, para os que chegam
ao Nordeste seco, trazendo impresso na mente um só tipo de
caatinga, que corresponde ao mais descrito.
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O DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO SEMI-ÁRIDO
DAS CAATINGAS BRASILEIRAS
Aziz Nacib Ab’Sáber

Na América do Sul ocorrem três núcleos de regiões semiáridas, bastante separados entre si, inseridos no contexto de uma
área continental predominantemente úmida. De sul para norte,
sucedem-se os seguintes setores secos, regionalmente significativos, porém percentualmente minoritários em relação aos espaços úmidos: 1. diagonal arreica do Cone Sul do contingente,
altamente heteorogênea; 2. o domínio das caatingas semi-áridas,
do Nordeste brasileiro; 3. o domínio semi-árido guajira, na fachada caribiana da Venezuela, no extremo nor-noroeste do bloco
continental sulamericano.
A mais complexa dessas áreas, correspondente às regiões
áridas e semi-áridas do Cone Sul, foi designada por De Matonne
(1935), sob o titulo sugestivo de diagonal arreica sulamericana.
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No caso, trata-se de toda uma rede coalescente de setores e subsetores áridos e semi-áridos, que se inicia pelas estepes desérticas frias da Patagônia, desdobrando-se pelos desertos piemônticos dos Andes argentinos, remontando os altiplanos das punas
andinas do norte do Chile, do noroeste argentino e do sudoeste
da Bolívia, e, terminando pelos desertos costeiros hiper-áridos,
posto que nublados, da costa do Chile e do Peru (Demangeot,
1973, Ab’Sáber, 1978).
Separada por um inter-espaço de, no mínimo, três mil quilômetros dessa faixa desértica meridional, ocorre uma compacta
região semi-árida, de grande continuidade espacial e de indelével “ar de família” morfoclimático, nas depressões interplanálticas, quentes e secas do Nordeste Brasileiro, que é também, o
próprio nordeste do continente sulamericano.
E, por último, na região de Falcon, ao longo da fachada atlanto-caribiana o norte e noroeste da Venezuela, recorrem ambientes semi-áridos, com cactáceas, numa paisagem similar à da
região semi-árida que se estende no noroeste argentino, desde
San Juan até as proximidades de São Miguel de Tucuman e Salinas Grandes. Esta região seca, denominada guajira, comportase como um refúgio fitogeográfico além – Guianas, de grande
importância para a interpretação paleogeográfica e palececológica da América do Sul, durante os tempos quaternários.
Os três núcleos de regiões áridas e semi-áridas do continente sulamericano possuem condições térmicas totalmente diferentes, assim como ocupam setores de províncias geológicas
inteiramente diversos. Por outro lado, diferem entre si, tanto do
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ponto de vista hidroclimático e fisiográfico como também, até
mesmo no campo estrito da fitogeografia. No interior da diagonal arreica do Cone Sul existem diferenças quase totais entre a
província floristica da Patagônia, os desertos do monte ocidental
argentino, e as punas dos altiplanos andinos, do norte do Chile,
do noroeste argentino e do sudeste da Bolívia. Por outro lado,
não há como comparar tais áreas com a dos desertos costeiros do
Chile e Peru. Aparentemente há uma certa similitude entre a
vegetação da região guajira co ma do nor-noroeste argentino,
ente San Juan, Frias e Salinas Grandes. No entanto, a originalidade fitogeográfica do Nordeste Brasileiro, visto em sua área
nuclear, onde ocorrem tipos complexos de caatinga, parece indiscutível.
O agrupamento de setores áridos e semi-áridos da diagonal
arreica sulamericana ocupa aproximadamente um espaço pouco
superior a um milhão de quilômetros. Por sua vez, o Nordeste
seco do Brasil atinge algumas centenas de milhares de quilômetros quadrados de área, quase contínua. Enquanto que a área
guajira pode ser medida na escala de algumas dezenas de milhares de quilômetros quadrados, em posição marcadamente
litorânea e sublitorânea. A somatória dessas áreas secas, tão separadas entre si, tangencia a dois milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a dizer pouco mais de 10% da área total
do continente.
No que tange ao interesse do presente trabalho é importante constatar que, opondo-se ao complexo corredor de áreas
secas do extremo sul, ocorre em área sub-equatorial e tropical
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muito quente, a região semi-árida brasileira, sujeita a fortes irregularidades pluviométricas, ao longo do espaço e do tempo, com
freqüentes saldos negativos no balanço hídrico sasonal. À diagonal arreica do Cone Sul opõe-se o polígono das secas do
Nordeste Brasileiro. De um lado, regiões secas, frias temperadas, subtropicais e tropicais, topográfica; geológica e fitogeograficamente muito diferenciadas. Doutra banda, um domínio semiárido totalmente superposto por uma província fitogeográfica,
constituído por ambientes semi-áridos subequatoriais e tropicais,
muito quentes, envolvido por faixas úmidas de diferentes índices
pluviométricos, arranjo e ordem de grandeza espacial (domínio
amazônico, domínio dos chapadões centrais e domínio costeiro
atlântico).

Geomorfologia Climática do Nordeste Seco
O Nordeste semi-árido ocupa uma área global equivalente
a aproximadamente 10% do território brasileiro. Com base na
extensão geral da vegetação das caatingas e, independentemente
das nuances regionais da semi-aridez, pode-se avaliar o Nordeste seco com tendo uma área aproximada de 700.000 km². Tratase de uma região seca, muito quente, de posição subequatorial,
com drenagens extensivamente para o mar, posto que dotadas de
acentuada intermitência sasonal. Por sua vez as terras sertanejas
do Nordeste constituem um mosaico de solos peculiares de regiões semi-áridas quentes, não sujeitas a forte sinalização ou con565
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crecionamento cálcio. Possuindo precipitações irregulares no
tempo e no espaço, cujas médias anuais – apenas para efeitos de
referência – variam entre 400 e 800mm, a região apresenta, entretanto, temperaturas médias anuais elevadas, as quais tangenciam 27 a 29°.
Em seu conjunto, o Nordeste seco constitui uma região
semi-árida de posição marcadamente azonal. É, desta forma, um
dos raros exemplos de domínios morfoclimáticos intertropicais,
colocados em sua maior parte, em latitudes subequatoriais. Não
é, portanto, um mero segmento de um cinturão zonal de áreas
semi-áridas. Em seus confins, na direção do Maranhão, da Bahia
e da zona da Mata, o polígono semi-árido nordestino faz transição rápidas e complexas para climas subúmidos, antes de ceder
lugar definitivo para os domínios tropicais úmidos, que o envolvem, pela maior parte de seus quadrantes (“mar de morros” costeiro do Nordeste oriental, Amazônia maranhense, e domínio
dos cerrados na Bahia, Piauí, sul do Maranhão e norte de Goiás).
Em função da escassez relativa das precipitações e dos altos
níveis de temperatura média, assim como da forte incidência de
anos secos, de periodocidade variável, existe uma tendência para
colocar certos trechos mais secos do Nordeste na faixa de amplitude dos climas semi-áridos rústicos até os climas desérticos
moderados. Mais de um pesquisador, baseado tão somente em
observações setoriais de fáceis de paisagem ou de sofisticados
índices de aridez, tem sido levado a transpor o limite relativo
que separa os climas semi-áridos dos climas áridos, procurando
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assim enquadrar importantes setores dos sertões secos no conjunto dos climas áridos.
O “universo” fisiográfico e ecológico do Nordeste sertanejo é certamente semi-árido pelo fato de possuir uma estação
chuvosa relativamente longa, pelo caráter intermitente sasonal
de seus cursos d’água autóctones, pela ausência de áreas de drenagem esporádicas típicas, pela biomassa global da vegetação
das caatingas, e, pelas condições mínimas – posto que precárias
– ofertadas por seus solos para atividades agrícolas interfluviais.
A própria existência de paisagem de exceção, representada pelos
“brejos”, colocados em encostas de serras ou chapadas, em cimeiras de maciços antigos, em pés-de-serras ou em ribeiras ventiladas, constitui uma espécie de contra prova do caráter semiárido do conjunto sertanejo, no interior do qual tais ilhas de umidade se inserem. Os “brejos”, primariamente florestados, estão para os sertões semi-áridos tal como os verdadeiros “oásis”
estão para as regiões desérticas. As florestas galerias, através de
seus dois tipos regionais – a mata da “craiba” e os carnaubais –
ora separados especialmente, ora coexistentes, constituem outros
tantos documentos do caráter semi-árido predominante das terras nordestinas, tomadas como um todo.
As paisagens e condições ecológicas mais típicas do Nordeste
sertanejo são encontradas em terrenos cristalinos do setor nordestiniano do escudo brasileiro. Além disso, porém, existem
extensas áreas de extravasamento dos climas e paisagens semiáridas para alguns setores sedimentares das bacias intracratônicas regionais. Tal como ocorre em outros domínios morfoclimá567
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ticos e fitogeográficos brasileiros, no interior da área “core” os
padrões de paisagem dotados de maior tipicidade incidem sempre na área principal de exposição dos terrenos antigos, constituídos por gnaisses, granitos e xistos pré-Cambrianos. No Nordeste brasileiro os terrenos cristalinos se traduzem por maciços cristalinos, de diferentes ordens de grandeza espacial (Borborema,
Baturité, cristas e campos de inselbergs), envolvidos ou interpenetrados por largas depressões interplanálticas, oriundas de aplainações modernas, referiveis ao Plioceno e ao Quaternário
Inferior. Essas depressões – de grandes extensões – exibem rasas colinas sujeitas a climas quentes semi-áridos e a drenagens
intermitentes e sasonais. Por sua vez, nos terrenos sedimentares,
afetados pelos climas semi-áridos regionais, podem ocorrer feições morfoclimáticas semi-áridas, posto que, de modo menos
continuo, em setores de chapadas baixas, em depressões periféricas e depressões monoclinais (extremo oeste da chapada do
Araripe, chapadas sublitorâneas do Rio Grande do Norte, setor
rebaixado das chapadas cretácicas do interior de Pernambuco,
encosta de vales da região sedimentar de Ribeira do Pombal,
baixa chapada do Raso da Catarina, na Bahia, entre outras áreas).
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Dentro do grande “core” semi-árido do Brasil Nordeste existem, portanto, dois “sub-cores”, diferenciados por variáveis
estruturais, litográficas e hidrológicas. A distribuição espacial
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desses dois grandes setores secos difere substancialmente, já que
os padrões de paisagens mais ásperos e típicos do conjunto semi-árido regional situam-se nas depressões interplanálticas do
setor cristalino do Nordeste, desde o norte da Bahia, oeste de
Alagoas até o Ceará, interior de Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte.
Com era de se prever, à medida que nos afastamos dessa
área semi-árida principal diferenciam-se e, até certo ponto, multiplicam-se os tipos de combinações regionais de paisagens secas. Ocorrem, sobretudo, atenuações da semi-aridez, escalonamento e acréscimos nos tipos de vegetação (segundo a compartimentação da topografia e a orientação das encostas em relação
aos ventos úmidos), maior número de meses da correnteza dos
cursos d’água intermitentes, assim como, faixas transicionais de
paisagem com precipitações médias mais elevadas. Com isto
introduz-se um novo conjunto de variáveis que se soma àquele
relacionado à constituição geológica dos terrenos.

As condicionantes climáticas
O Nordeste Brasileiro é uma região seca intertropical, situada em latitudes que se estendem desde as proximidades do Equador (3° - 5°. Sul) até áreas tropicais (15° - 17° Lat. Sul), incidindo sobre áreas interplanáticas do setor nordeste e leste do
Planalto Brasileiro.
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Trata-se de uma das áreas semi-áridas mais quentes do
globo. O sistema climático regional envolve um fortíssima entrada de energia solar, ao lado de precipitações relativamente
escassas e muito irregulares. Na área principal do domínio seco
nordestino, as médias térmicas anuais são muito elevadas e relativamente constantes, oscilando entre 26 e 27°. Por sua vez, as
precipitações concentradas em torno dos meses de verão – são
irregulares no espaço e no tempo, totalizando médias anuais que
variam entre 300 e 250mm, na área “core” do espaço semi-árido
regional. Disso resulta um balanço hídrico altamente desfavorável, que se traduz diretamente nos fatos hidrológicos regionais,
através de rios intermitentes sasonais, interessando áreas de centenas de milhares de quilômetros quadrados de extensão. Nesse
sentido, apenas o rio São Francisco, na categoria de rio tipicamente alóctono, atravessa a região de clima seco, sob a forma
de curso perene.
O Nordeste seco é uma áreas de climas semi-áridos quentes,
colocada em posição marginal em relação ao cinturão dos climas
áridos e semi-áridos tropicais e subtropicais do globo. Efetivamente, os climas sertanejos do Nordeste constituem-se em uma
exceção em relação aos climas zonais, peculiares à faixa de latitudes similares. Pode ser caracterizado, nesse sentido, como um
clima de posição azonal, de expressão regional, afetando um
espaço geográfico global de 700.000 a 800.000km² de área. Em
torno de protótipos, o clima sertanejo do Nordeste está para o
clima tropical do domínio do cerrado, na mesma proporção em
que alguns climas senegaleses estão para o clima sudanês. A
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diferença principal é que na África a degradação das precipitações assim como o aumento das amplitudes térmicas se fazem
por interiorização e continentalidade, enquanto que no
Nordeste algumas faixas semi-áridas atingem até à própria costa
(caso do Ceará e do Rio Grande do Norte).
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Os conhecimentos disponíveis de meteorologia e climatologia dinâmica para explicar a incidência de semi-aridez em
latitudes subequatoriais, no Nordeste do Brasil, são relativamente incompletos. Com base em uma nova infra-estrutura de fontes
de obtenção de dados (rede mais densa de estações meteorológicas, radiosondas e balões pilotos), deveremos progredir muito,
nos próximos anos, no campo dos conhecimentos climáticos. A
aplicação correta e integrada de variáveis que participam da conjuntura climática regional, poderá vir a ser um exemplo de aplicação de análise sistemática ao conhecimento dos climas regionais. No momento, temos que nos contentar com algumas aproximações, dignas de maior crédito.
Em termos de atuação regional das massas de ar – predominantes do espaço geográfico intertropical brasileiro – o Nordeste seco está principalmente sujeito aos sistemas Em (Equatorial marítimo), Ta (Tropical atlântico) e às eventuais interferências da FPA(Frente Polar Atlântica). A massa de ar Em, movimentada pelos alíseos de SE, com ar quente, límpido e relativamente seco, flutua por grande espaço de tempo, durante o ano,
no interior dos sertões, ocasionando perturbações na zona costeira, com chuvas de inverno, e grande estabilidade nos tipos de
tempo da área sertaneja. Apenas, por ocasião da ampliação da
área de atuação da massa de ar Ec (Equatorial continental), por
ocasião do deslocamento da convergência intertropical, para
leste e para sul, ocorrem chuvas de verão, escassas e irregulares,
relacionadas a interferências de submassas úmidas com ar quente predominantemente nos sertões. Suspeita-se a existência
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de descontinuidades importantes entre Em e Ta, assim como
entre Em e Ec, suficientemente acentuadas para introduzir perturbações geradoras de chuvas dentro do teatro geográfico dominado pelo ar quente e seco, correspondente ao braço ocidental
extremo da massa de ar continental marítima, introduzida pelos
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alíseos de sudeste. Movimentos verticais importantes, associados a deslocamentos de leste para oeste, respondem por chuvas
de “trovoadas” dispersas nas áreas interplanálticas e concentradas nos bordos orientais e sul-orientais das escarpas de maciços
antigos (Borborema, Baturité), ou bordos de chapadas e “serrinhas”. Perturbações outras, forçadas pela penetração extrema do
ar polar atlântico, incidem predominantemente na zona costeira
Oriental e regiões sulblitorâneas de paisagens agrestes, sobretudo no decorrer do inverno. O certo é que a massa de ar continental marítima após penetrar nos sertões e deixar parte de sua umidade na zona da mata, transforma-se em uma grandiosa célula
de retenção à expansão da massa de ar equatorial continental,
ainda que esta última tenha condições de provocar precipitações
dispersas, peculiares ao mundo semi-árido, do tipo popularmente conhecido por “chuvas de trovoadas”.
O importante a considerar é que as massas de ar equatoriais marítimas e tropicais atlânticas permanecem no espaço geográfico nordestino interior, pela maior parte do ano. Apesar de
suas expansões e retrações relativas, tais massas de ar quente e
seco conformam uma espécie de grande célula de alta pressão
nos sertões, dificultando a penetração da massa de ar equatorial
continental, nos meses de julho a dezembro. O forte efeito de
retenção efetuado pelo ar quente e seco dessas massas de ar,
semi-estacionárias no Nordeste, é tanto mais extraordinário porque Ec no verão consegue ingressar fundo no Planalto Brasileiro, desde a Amazônia até o Sul do país, atingindo boa parte do
Planalto Meridional (Paraná e Santa Catarina). No entanto Ec é
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quase impotente para ultrapassar o NE ocidental e regar os sertões secos com chuvas mais constantes e generalizadas. Acresce,
ainda, o fato de que em sua marcha para o Sul Ec expulsa os
remanescentes do ar Polar atlântico (Pa), provocando descontinuidades e perturbações freqüentes e espacialmente amplas. O
contacto entre massa de ar quentes e secas entre si e com as
massas quentes e úmidas de Ec, não beneficia em muito as depressões intermontanas e interplanáticas nordestinas, que permanecem como áreas de sombras de chuva. Os sertões nordestinos, quando muito ficam sujeitos às perturbações locais e descontinuas das “trovoadas”. Recebendo pouca chuva, ou quase
nada nos meses de inverno, passam a receber um quantum de
precipitações, também irrisório, sobretudo quando comparado
com o que acontece na Amazônia, no domínio dos cerrados ou
no domínio tropical atlântico. O total anual de chuvas entrado
nos sertões é inferior à metade da média recebido pelas regiões
situadas no domínio dos cerrados ou nas áreas costeiras atlânticas. Freqüentemente a relação é de 1 para 3, ou mesmo 1 para 4,
excepcionalmente 1 para 5.
Mixto de clima senegalês rústico e de clima kalahariano, a
área seca do Nordeste brasileiro recai em padrões transicionais,
que a colocam a um tempo distante dos climas de savanas e cerrados e dos climas desérticos típicos de áreas quentes. A uma
grande entrada de energia solar corresponde uma forte evaporação que neutraliza os efeitos das escassas chuvas sasonais, em
termos de recursos hídricos e agrícolas. Na realidade, o quantum
de precipitações médias anuais, que seria suficiente para atender
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qualquer área de climas mesotérmicos, é precário e insuficiente
em relações à forte taxa de evaporação que incide sobre os sertões secos.
Computando a evapotranspiração potencial, a precipitação
depende, e as diferenças entre tais índices, para obter os saldos
negativos ou positivos (moisture deficits), aplicados a 723 localidades nordestinas, situadas no interior ou nas margens do polígono das secas. George Hargreaves (1973, 1974) estabeleceu
uma importante classificação agroclimática para o Nordeste,
como um todo. Tal pesquisa, ainda que não especificamente
feita para distinguir regiões ou subregiões climáticas, constitui
um bom ponto de partida analítico para a cartografação das modalidades regionais de semi-aridez nordestina.
Hargreaves, entretanto, utilizou expressões de consenso
puramente climático, muito rígidas, para designar agrupamento
de áreas agro-climáticas, fato que pode dar motivos para muitas
confusões. O autor agrupou as quatro faixas principais que identificou no interior do Nordeste seco, através designativos simplistas: very arid, arid, semi-arid e wet dry. Temos receio de
que tais expressões possam incompatibilizar-se com termos similares usados para designar regiões efetivamente desérticas em
áreas efetivamente semi-árias. O Nordeste seco é um complexo
fisiográfico – climático, hidrológico e ecológico – tipicamente
semi-árido. Não há desertos, nem tão pouco eolização atual ou
arreismo marcante. Não existem ali nem mesmo feições endorreicas, peculiares a outras regiões semi-áridas rústicas do globo.
Daí porque procuramos modificar a titulo provisório e com base
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nos conhecimentos de campo, relativos aos diferentes atributos
que compõem o ecossistema regional, as expressões propostas
no mapa que resume as observações regionais de Hargreaves.
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Estamos convencidos que o esforço de Hargreaves possui uma
utilidade plena, para os fins a que se destina, mas que não pode
ser aceito como caracterização definitiva de faixas áridas e semiáridas, ou seja, desérticas e subdesérticas, do Nordeste seco. As
faixas tidas pelo autor como very arid, foram modificadas para
áreas semi-áridas acentuadas e subdesérticas. O que se designou por áridas, foram tomadas como semi-áridas rústicas. Para
o caso das áreas ditas semi-áridas utilizamos a expressão semiárida moderada. Enquanto que para as áreas ditas wet dry introduzimos as expressões subúmidas passando a úmido. De
qualquer forma o que importa não são os termos e sim o excelente trabalho feito pelo autor com vistas à diferenciação dos
agrupamentos de áreas e subáreas secas do Nordeste sertanejo.
E, mais do que isso, as conseqüências cartográficas do trabalho
de Hargreaves, o qual, de imediato, teve suficiente sensibilidade
para esabelecer detalhadamente o mosaico das nuances de semiaridez dos sertões e agrestes nordestinos.
Evidentemente, o estudo das características das precipitações torna-se fundamental para o entendimento dos fluxos
biogênicos e hidrológicos dos sertões e para a compreensão das
condicionantes agro-climáticas regionais. O Nordeste seco, ele
próprio, tem sua conformação geográfica baseada em limites
críticos de precipitações. Pode-se considerar como “core” do
domínio semi-árido brasileiro tudo aquilo que está no interior
das isoietas de 800mm anuais, médios. Dentro desse limite, os
totais médios de localidades sertanejas, variam desde 260mm
anuais até aproximadamente 750-800mm. Qualquer agrupamen579
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to de localidades secas feito pelo critério dos totais médios anuais pode nos dar uma primeira idéia do arranjo das faixas de
maior ou menor quantidade global de recursos hídricos.
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O critério proposto por George Hargreaves, entrementes,
tem uma série de vantagens assessoriais, pelo rigor do balanço
hídrico proposto e pela homogeneidade da computação efetuada,
abrangendo 723 localidades nordestinas. Várias tentativas anteriores, para diferenciar as nuances da semi-aridez nordestina,
tornaram-se rapidamente obsoletas, desde que Hargreaves publicou a síntese de seus trabalhos, jogando os resultados obtidos
em um mapa. Cotejado com mapas anteriores (publicados pela
American Geographical Society e pela SUDENE) o mapa da
distribuição das áreas secas do Nordeste, de Hagreasve, tem o
caráter de um detalhamento analítico, realizado por computação
criteriosa e bem planejada. Ainda assim, porém, não se constitui
em última palavra, em termos de uma verdadeira análise sistêmica dirigida ao conhecimento do clima nordestino.
Posição dos Solos de Áreas Secas nos Sertões do Nordeste
Entre os componentes básicos das paisagens sertanejas, os
solos regionais se constituem, talvez, no documento mais importante do caráter semi-árido global da região. Pode se tomar como ponto de partida decisivo para a caracterização da área como
sendo uma região climática e ecológica semi-árida inter-tropical
– dotada de drenagem extensivamente aberta e intermitente – o
fato de os sertões nordestinos possuírem um “stock” global de
solos muito mais rico em massa e em importância agro-pastoril
do que a média das regiões semi-áridas conhecidas.
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É certo que as caatingas constituem tipos variados de vegetação xeromórfica, dotados de uma bio-masssa importante em
termos de tapete vegetal. Por sua vez, os solos da província ecológica das caatingas, constituem-se em um suporte extensivo de
uma conjuntura biogeográfica que escapa do campo da aridez
sensu strictu, ao mesmo tempo que permanece distante do
campo das paisagens tropicais úmidas, propriamente ditas. As
caatingas com lajedos, matacões e ou campos de inselbergs, nem
sempre correspondem a sítios de aridez extremada, porém muitas vezes são apenas casos particulares de padrões de paisagens
(geotopos, para usar uma linguagem de Bertrand), ou arranjos
particulares da estrutura superficial da paisagem. Nesse sentido,
trata-se mais de fatos referíveis à aridez rochosa do que propriamente feições desérticas no interior do domínio das caatingas.
Os solos que revestem os interflúvios das colinas sertanejas formam mosaicos não muito complicados de cobertura pedológica, comportando via-de-regra os seguintes tipos genéricos:
1. Solos escuros e castanhos, com argilas expansivas (vertissolos). Comuns nas plataformas interfluviais correspondentes
às superfícies aplainadas modernas dos sertões. Solos com falta d’água na estação seca e excesso no período chuvoso. Solos
formados sobretudo em rochas cristalofilianas e lentes de calcáreos metamórficos, assim como, em formações pleistocênicas, tais como calcáreos das caatingas. Sujeito a argilificação
sub-superficial, em condições semi-áridas quentes, com a formação de argilas nobres, do tipo montmorilonita. Tais argilas
são altamente expansivas, sofrendo inchação pela absorção de
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água na época das chuvas e contração e fendilhamento por ocasião da estiagem.
Solos típicos das “serras secas”, das cabeceiras de drenagem nascidas no interior das colinas interplanáticas, e, dos níveis de terraço mantidos por calcáreos das caatingas. Enorme
área de extensão no interior dos sertões, desde o Sudoeste do
Ceará até o interior do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba e de Pernambuco, vale do São Francisco baianopernambucano. Áreas de caatingas ralas, com pequenas árvores esparsas, ervas e gramíneas. Predominância de pastagens
pobres do sertão, com agricultura muito fraca e problemática,
devido à dificuldade para vencer a contractibilidade de argilas.
À custa de um tratamento agronômico mais adequado talvez
os vertíssolos nordestinos possam contribuir, no futuro, para
ampliação do espaço agrícola regional, segundo o agrônomo e
pedólogo José de Oliveira Melo. Existem razoes para se acreditar que os vertissolos nordestinos constituem um agrupamento de solos ditos pedoclimáticos.
2. Solos com horizontes B solonético, restrito a manchas nas
baixas encostas de determinadas áreas sertanejas do Ceará e
do norte da Bahia. Ocorrem, via de regra em níveis mais baixos dos sertões secos, em coexistência regional com vertissolos. Solos com horizonte A arenoso claro e horizonte B com
forte concentração de argilas e alto teor de sódio, formando estrutura colunar sub-superficial em conjunto quase impermeável. Via de regra as manchas de solonetz dos sertões são ocupadas por uma cobertura de ervas e gramíneas e por arboretos
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dispersos das caatingas, adaptados a suportar os altos teores
sub-superficiais de sódio, como também ao encharcamento
habitual que tais solos estão sujeitos, no período chuvoso.
Nesses solos ocorre a paisagem dos “ariscos” nordestinos, que
se traduzem por faixas campestres, ralas e pobres, pontilhadas
de arboretos, constituindo-se em um geofacies de savana no
domínio semi-árido das caatingas. Somente é possível agricultura nos “ariscos” quando o horizonte A, arenoso esbranquiçado, é bastante espesso superior a 80cm de profundidade, segundo Oliveira Melo. Nesses raros casos, o trinômio agrícola
dos solos sertanejos mais ricos, pode ser desenvolvido em
manchas de “ariscos”. Na topografia, os “ariscos” sempre ocupam baixas encostas e terraços arenosos contrastando muito
com as paisagens predominantes nos interflúvios das colinas
sertanejas. Os “ariscos” estão para os sertões secos tal como as
“veredas” estão para os cerrados. Os solos solonéticos do Nordeste podem ser considerados típicos Aridissolos, refletindo
algumas das condições climáticas semi-áridas mais rústicas
dos sertões, correlacionando-se a fases pedogênicas atuais e
subatuais, penecontemporaneamente à formação da maior parte dos vertissolos.
3. Solos vermelhos dos sertões, com horizonte B prismático (e,
ou, em blocos subangulares). Situados, via de regra nos setores
inter-fluviais mais elevados das colinas interplanálticas sertanejas. Preservados sobretudo onde a topografia colinosa dos
sertões comporta remanescentes da superfície sertaneja velha, que foi extremamente reduzida no espaço geográfico ser584
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tanejo, pela demesurada ampliação do aplainamento pliopleistocênico, responsável pela superfície sertaneja moderna
(Ab’Sáber, 1972). No Ceará central, em pequenas áreas do alto sertão de Pernambuco, e, em trechos restritos do Rio Grande do Norte e de Alagoas, ocorrem colinas sertanejas mais elevadas e maciças, dotadas de vertentes convexizadas ou ligeiramente mamelonizadas, revestidas por caatingas densas estabelecidas em velhos solos vermelhos. Trata-se de verdadeiras
manchas de paleosolos ferralíticos, não desfigurados pelas fases mais recentes da pedogênese sertaneja, responsável pela
predominância de vertissolos, alfissolos e aridissolos em geral.
Os solos vermelhos dos sertões, localizados em setores
topográficos mais elevados do conjunto das colinas sertanejas
– dotados de horizonte B em blocos subangulares nas vertentes convexas ou semi-namelonizadas – constituem-se nos mais
importantes solos agrícolas dos sertões. Acreditamos que, em
certo momento do Pleistoceno Superior, existiram nas áreas de
ocorrências de tais tipos de solos, paisagens e ecologias subúmidas, responsáveis pela fertilização. Manchas de matas secas,
caatingas arbóreas densas, ou até mesmo florestas tropicais,
pode ter ocorrido em tais áreas, antes da ampliação ou generalização das condições semi-áridas no domínio mordoclimático
das caatingas.
A conseqüência principal da existência de solos vermelhos nos sertões reside na implantação de uma agricultura regional, baseada em culturas do algodão, em produção de cereais, tais como feijão e milho e de mandioca. Pelo fato de ser
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possível a agricultura do milho em algumas dessas áreas, é
possível pensar que em alguns casos existam condições topoclimáticas grossomodo subúmidas, ainda hoje vigentes nesse
geofacies paisagístico dos sertões cearenses e baianos.
4 . Solos esqueléticos e litossolos (entissolos), das “serras secas”
e das caatingas rochosas em áreas de lajedos, “boulders” e “inselbergs”. Conjunto de manchas e faixas descontinuas de áreas
de exposição de rochas, em escarpas e serras secas, com embrionária formação de solos. As películas superficiais de alteração contíguas aos setores rochosos criam verdadeiros casos
de litossolos ou solos esqueléticos. É de se notar que no entremeio dos setores rochosos e dos litossolos, nas serras não
servidas por chuvas orográficas freqüentes, ocorrem delgadas
bolsas de vertissolos, conforme constatação de José de Oliveira Melo (Ceará).
Além dos solos citados existem referências esparsas sobre alguns solos calcimórficos, ainda mal estudados, que ocorrem no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Bahia. O pedólogo
Oliveira Melo (1964) refere-se a alguns solos desse tipo, dotados do horizonte B textural sobre carbonatos, cuja área de ocorrência se restringiria a faixas de serras secas subúmidas, em
níveis de encostas situados acima de 400 metros no Ceará. Alguns outros tipos de solos calcimórficos têm sido registrados,
em áreas restritas, na Bahia e Rio Grande do Norte. É de se
notar que alguns dos solos carbonáticos do Nordeste seco são
paleossolos, atualmente em transformação para vertissolos
(vale do São Francisco).
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As áreas de contacto e transição entre o domínio semiárido e os domínios tropicais úmidos apresentam grande variedade de solos, ora mais aparentados com os da área seca, ora
filiados aos solos dos “brejos” e áreas “abrejadas”, incluindo
casos particulares de faixas de solos – tampões, localizados
em faixas intermediárias entre as caatingas e as florestas tropicais úmidas (caso dos solos da mata do cipó, na região de poções - Bahia). Ocorrem, ainda, nas faixas de transição e contacto, solos com horizonte B textural sobre “Plithite” das Barreiras (e ou) do Pré-Cambriano. Em alguns casos, como cita
Oliveira Melo (1964), existem solos concrecionários sobre
“Plinthite” das Barreiras, em áreas subúmidas, nos arredores
das própria cidade de Fortaleza (Ceará).
Aos solos interfluviais agregam-se os solos dispostos nas
faixas restritas de aluviação dos cursos d’água sertanejos. Trata-se, no caso, de solos aluviais típicos, formados por processos fluvio-aluviais em raios intermitentes exorreicos, em setores de várzeas e baixios, coroas e canais laterais, e ribanceiras
(diques marginais). Em sua grande maioria são solos aluviais e
hidromórficos (Inseptissolos). As ocorrências de solos salinos
são diminutas, restringindo-se principalmente aos baixos vales
dos rios norte rio-grandenses e cearenses, onde ocorrem rasos
aluviais semi-desnudos, sujeitos à formação de “salões”, onde
efetivamente existem concentrações fortes de cloretos e carbonatos de sódio. É de se notar que na toponímia do interior
do Nordeste existem referências a “salgados”, tanto na Bahia,
como na Paraíba e Rio Grande do Norte. Trata-se de pequenas
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áreas de concentração local de solos halomórficos, reconhecidos pelos sertanejos, nas várzeas e leitos de estiagem de rios
esporádicos ou intermitentes. Não fora o caráter exorreico da
drenagem nordestina, provavelmente, a extensão total dos solos salinos deveria ser muitíssimo maior. Ao que parece, a taxa
de pluviosidade regional e o caráter “aberto” da drenagem facilitam a lavagem dos sais dissolvidos de rochas regionais, e
sua conseqüente evacuação para as regiões costeiras e fundos
de estuários das áreas onde a semi-aridez chega ao litoral (Ceará, Rio Grande do Norte).
Levando-se em conta que as principais áreas semi-áridas
do Nordeste brasileiro encontram-se em depressões interplanálticas colinosas (situadas entre um maciço antigo e outro setor de maciço antigo, entre um maciço antigo e uma escarpa de
cuesta, entre um bordo de chapada e outra chapada, ou, em áreas de rebaixamento interior de um maciço antigo, ou rebaixamentos regionais de chapadas, ou até mesmo em depressões
monoclinais) pode-se afiançar que no interior de tais depressões onduladas e relativamente secas predominam solos de regiões semi-áridas ou subdesérticas quentes, sujeitas a drenagens intermitentes sazonais, abertas para o mar. Ocorrem sobretudo diferentes tipos de vertissolos, alguns solonetz e litossolos. As eventuais e importantes manchas de solos vermelhos
sertanejos parecem ligar-se a heranças paleoclimáticas e ou
condições topoclimáticas especiais (Ceará e Bahia). Os vertissolos predominam largamente nos sertões secos, com diversas
variedades regionais. Por sua vez, os solonetz têm uma distri588
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buição especial relativamente diminuta. Enquanto que os litossolos sertanejos restingem-se aos lajedos das caatingas rochosas, e a campos de matacões ou “mares de pedras”, e a inselbergs e cristas rochosas, existentes no interior das depressões
interplanálticas.
Lateralmente, as escarpas ou bordos de erosão que enquadram as depressões interplanálticas ou intermontanas – que
formam desvãos rebaixados de 5 a 120 km de extensão – podem exibir agrupamentos de solos, completamente opostos.
Ocorrem “serras secas” e “serras úmidas” nos bordos que limitam as depressões. Nas escarpas não expostas aos ventos úmidos ocorrem setores rochosos, litossolos e solos esqueléticos,
e, eventuais embriões de vertissolos em pequenas bolsas superficiais, no entremeio de rochas e litossolos. Tal fato, aliás,
autoriza-nos a pensar que os solos atuais especificamente correlativos do clima nordestino – pertencem à ordem dos vertissolos. Entretanto, talvez, ocorram também vertissolos subatuais ou mais antigos.
Nas escarpas voltadas para os ventos úmidos e sujeitos a
freqüentes chuvas orográficas, ocorrem solos ferruginosos
profundos, com horizonte B textural, similares aos red yellow
podzolic de outras áreas tropicais úmidas brasileiras. Trata-se,
no caso, de “brejos” de encosta ou de cimeira – e, evetualmente, de “brejos” de pés-de-serra – dotados de paisagens e ecologias altamente constrastantes em relação aos sertões que lhes
são contíguos. Evidentemente, trata-se de solos de exceção,
localizados em áreas que escapam à semi-aridez regional,
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constituindo-se em notáveis refúgios de florestas tropicais brasileiras.
Em termos de regiões geopedológicas, o Nordeste seco é
a região do país que menos apresenta o domínio brasileiro de
pedalfers, ficando porém igualmente eqüidistante das áreas de
pedocals típicos, conhecidos alhures. Identicamente, o domínio seco do país está muito longe de ser considerada área típica de solos salinos. Daí – a nosso ver – decorre sua originalidade de conjunto, sua força relativa em termos agropastoris, e,
também, o seu próprio grande drama humano. Isto porque,
sem que possam ser considerados desérticos, os rústicos sertões semi-áridos do Nordeste, alojam uma população rural
quantitativamente acima do seu otimum, sobretudo em face
de uma estrutura agrária rígida e de uma fertilidade humana
excepcional.()

() A redação das notas sobre relações entre solos e geomorfologia do Nordeste seco, aqui inventada, foi feita a custa de uma bibliografia fragmentária
e reconhecidamente incompleta. Utilizamos sobretudo os trabalhos e a experiência de campo dos colegas José de Oliveira Melo (1964) e Marcos José
Nogueira de Souza (1972;1973). Temos conhecimento de que, através de
esforço concentrado e sistemático, a SUDENE, o RADAM e outros órgãos
federais e estaduais, já foi mapeado e estudado todo o Nordeste brasileiro, em
diversas escalas e com alto nível de padronização de nomenclatura pedológica. Os escritos ora divulgados conservam a redação original de uma conferência representada em 1974, em fortaleza (CE).
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A drenagem Intermitente Sazonal Exorreica do Nordeste
Brasileiro
O domínio das caatingas tem uma hidrologia típica de região semi-árida intertropical. Em seu conjunto a região possui
uma drenagem exorreica, dotada de cursos d’água intermitentes
sazonais. Nos anos reconhecidamente secos a drenagem passa
ater um funcionamento tipicamente esporádico, nas aras mais
afetadas pela escassez e irregularidade das precipitações. Desta
forma, os rios do domínio semi-árido brasileiro funcionam como
cursos intermitentes estacionais por diversos anos. Bruscamente,
porém, com o advento de um ano árido, os mesmos rios, normalmente intermitentes, passam a se comportar como cursos
d’água esporádicos do tipo “ueds” ou “flash flood”. É de se notar que este caráter temporário de “rios desérticos”, adquirido
pelos cursos d’água nordestinos nas grandes secas, é tanto mais
pronunciado para a nervura menor da drenagem do que para os
rios principais. Isto porque, os pequenos cursos d’água nascidos
nas encostas de serras ou desenvolvidos nas depressões interplanálticas sertanejas – alimentados por chuvas de “trovoadas” –
têm uma tendência natural para o regime de rios efêmeros ou
esporádicos. Os rios adquirem o caráter de intermitentes sazonais quase que exclusivamente por se beneficiarem das alternâncias regionais da alimentação fornecida pelo conjunto das pequenas sub-bacias hidrográficas. Nas épocas de grandes chuvas,
correspondentes aos anos de máxima precipitação, ocorre sempre uma super-alimentação dos cursos d’água principais, crian591

www.colecaomossoroense.org.br
do-se o fenômeno paradoxal das inundações. Estas, por seu turno, circunscrevem-se apenas aos períodos mais chuvosos do
ano, através de sucessivos “picos”, após os quais os rios perdem
de novo, por 5 ou 6 meses, a sua correnteza. Portanto, a despeito das grandes chuvas de verão-outono, os rios nordestinos nunca deixam de ser intermitentes sazonais.
De modo geral, e, levando-se em conta apenas os anos
considerados chuvosos – “fortes” ou “médios” – os rios nordestinos correm a metade do ano e perdem a correnteza na outra
metade. Iniciando-se dos meados para fins de dezembro, as chuvas de verão deslancham o processo de alimentação fluvial das
sub-bacias hidrográficas, ocasionando o festejado fenômeno
natural da “chegada do rio”, que é mais propriamente uma chegada irregular da estação das águas. No primeiro mês das chuvas (dezembro-janeiro), a drenagem, em termos regionais é nitidamente semi-esporádica ou até mesmo efêmera. Ela se firma a
partir de fevereiro até fins de março, ainda que através de sucessivos “picos” e baixas repentinas. O término do período de correnteza se faz de maio a junho, ou de junho a julho, através um
decréscimo gradual e continuado. Esta fase terminal parece indicar que, após a cessação das chuvas, existe uma alimentação
residual final dependente exclusivamente da alimentação pelo
lençol d’água. Desde o momento que não mais chove e nem
mais o saldo d’água do lençol pode alimentar a correnteza, processa-se a grande inversão hidrológica responsável pelo corte
total da correnteza: o rio passa a realimentar o lençol a partir de
seu próprio leito arenoso. Por sua vez, nas áreas interfluviais, daí
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por diante, os lençóis sofrem uma baixa notável, fato que impossibilita a abertura de poços do tipo comum, existente em vastas
áreas do Brasil inter e subtropical. Evidentemente, é possível
obter-se água – através de pequenas perfurações – a partir do
fundo arenoso do rio seco. Nos interflúvios, porém, apenas em
alguma áreas preferenciais
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pode-se abrir “cacimbas” amplas e rasas, que sob a forma água
barrenta é conservada para uma eventual e restrita alimentação
do gado. Daí porque tais “cacimbas” são sempre cercadas e dotadas de porteiras. Um grande número de pequenos açudes têm
sido construídos sob a forma de aterros – açudes, ao longo das
modernas estradas e rodovias nordestinas, sobretudo no Ceará.
Tais pequenos reservatórios, de beira de estrada, que beneficiam
em muito os proprietários das regiões adjacentes à rodovia, são
rapidamente povoados por ninfeáceas, similares a algumas encontradas em igarapés amazônicos. Ainda são mal conhecidos
os efeitos protetores de tal vegetação subaquática em termos de
preservação das águas, em face da forte evaporação que incide
sobre os sertões.
Sobre a açudagem de grande porte no Nordeste seco ainda
há muito a estudar, quer em termos do reaproveitamento das
águas para projetos de irrigação, quer em aproveitamento integrado dos ambientes lacustres artificialmente inseridos na paisagem sertaneja.
Compartimentação Topográfica e Florestas Xerófilas
As regiões mais secas do Nordeste situam-se em depressões interplanálticas, em sua grande maioria. Os verdadeiros
“sertões” são aqueles que ocupam o espaço das planícies de erosão dos fins do Terciário e inícios do Quartenário. Tais pediplanos sertanejos apresentam-se hoje sob a forma de colinas rasas,
de grande extensão, embutidas entre maciços antigos, chapadas
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e cuestas, e, eventualmente, em áreas de rebaixamento de planaltos cristalinos (Cabaceiras, Bodocongó).
Sabe-se que as aplainações ditas neogênicas (segundo metade do Cenozóico), têm grande extensão no interior do Planalto
Brasileiro, sendo atualmente ocupadas por cerrados, matas e
cerrados pradarias mixtas. Apenas no Nordeste as depressões
interplanálticas, oriundas das aplainações dos fins do Terciário,
são extensivamente revestidas por vegetação sub-xerófíla, adequada à condições globais semi-áridas. Ao paleo-espaço das
aplainações terciárias corresponde, até hoje, um espaço em geral
quente e seco. Certamente houve pequenas variações climáticas
desde que os aplainamentos foram elaborados, porém as condições semi-áridas parecem ter predominado por grande espaço de
tempo, com nuances na direção de climas quase desérticos ou na
direção de climas sub-úmidos. Tais variações menores ocorridas
no Quaternário não foram capazes de efetuar a substituição das
caatingas por outras floras. Tudo leva a crer que as caatingas
possuem facies suficientemente diferenciadas para resistir, em
seu conjunto, aos períodos de acentuação de aridez, não tendo
sofrido eliminação por ocasião das eventuais fases sub-úmidas.
Pelo contrário, nos momentos mais secos devem ter se ampliado
descontinuamente os geo-facies dotados de plantas tipicamente
xerófilas, enquanto que nos momentos ligeiramente mais úmidos predominaram maiores extensões de caatingas arbóreas e
matas secas. O grande espaço das depressões interplanálticas
sertanejas apenas assisitiu variações em torno do tema da aridez
desde há um milhão de anos. Como anotou muito bem Jean Tri595
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cart (1952) as variações climáticas mais bruscas são as mais
antigas, responsáveis pelas notáveis aplainações dos fins do Terciário e inícios do Quaternário. Pelo estudo dos depósitos correlativos – grupo barreiras e alguns casos raros de formações quaternárias pós-barreiras – pode-se afiançar que somente incidiram
climas
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úmidos em áreas hoje relativamente secas, em fases muito recuadas do Quaternário, e, sobretudo nos fins do Terciário.
Tais conhecimentos possibilitam-nos afiançar que as caatingas devem ter tido conexão com áreas oeste (em relação ao
Nordeste atual) por largos corredores abertos entre o Planalto
Central e a Bacia Amazônica, em fases de acentuação das aplainações terciárias, grosso-modo, correlativas das formações tipo
barreiras do Nordeste e da Amazônia. No último período seco
do Quaternário – há 12.000-18.000 anos atrás – a área das caatingas extravasava em muito o seu espaço atual que nos parece
um típico espaço de retração. Seu ramo sul, de caráter intermontano e interplanáltico deveria atingir São Paulo (depressão do
médio Vale do Paraíba, e, porção central e norte da depressão
periférica paulista) e, o centro-sul de Minas (área ao norte de
Belo Horizonte, depressões intermontanas do Quadrilátero Central Ferrífero e Espinhaço). Esse ramo grosso-modo sul-norte,
era fitogeograficamente muito diversificado, devido à gradual
diminuição de temperaturas a partir do Sul da Bahia. Já o ramo
leste-oeste, que a partir do sudoeste do Piauí deveria atingir a
área do médio Araguaia e Alto Xingu, e, depois, chegar ao pediplano cuiabano, devia ser mais homogêneo e próximo do modelo atual das caatingas nordestinas. As penetrações de faixas de
caatinga no entremeio dos cerrados do Brasil Central, segundo
pensamos, se fazia no estilo da atual área de Ribeira do Pombal,
em muitas áreas de depressões e rebaixamentos do Planalto Central brasileiro. A esse tempo os cerrados eram extensivamente
degradados no Brasil Central, existindo poucos remanescentes
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de cerradões verdadeiros. Na Amazônia deveriam predominar
cerrados e savanas, penetrados por florestas galerias.
Um ramo de semi-aridez costeiro que partiu do Uruguai e
Rio Grande do Sul, procedente das zonas secas piemônticas da
Argentina, dever ter se expandido até o sul da Bahia, ao longo
da antiga faixa litorânea regional. A junção eventual entre as
faixas de expansão das caatingas com esse “stock” de semiaridez com cactáceas provindas da diagonal arreica em expansão, deve ter se dado entre São Paulo e o Sul da Bahia (em setores litorâneos em áreas de rebaixamento de planaltos, freqüentes
ao norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e Sudeste de Minas
Gerais).
Considerações finais
A análise das bases físicas não tem força, isoladamente,
para esclarecer o grande drama dos grupos humanos em face da
região semi-árida nordestina.
No entanto, o conhecimento do meio natural é uma prévia
decisiva para explicar as causas primeiras de uma questão que se
insere no cruzamento dos fatos físicos, ecológicos e sociais. Em
nosso caso, reconhecemos que o esforço feito para a caracterização do domínio morfoclimático não é suficiente para esclarecer
a gênese de problemas ligados predominantemente ao caráter
espasmódico da incidência das secas. Haveria que acrescentar a
este pequeno estudo os conhecimentos acumulados sobre a di599
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nâmica climática regional e o ritmo irregular dos períodos de
secas prolongadas e socialmente catastróficas.
Reconhecemos, entretanto, que a identificação das potencialidades do meio natural é um tipo de conhecimento mais do
que obrigatório para uma discussão aprofundada das sérias questões sociais, econômicas e demográficas envolvidas na estruturação interna dos espaços semi-áridos. Tais tipos de regiões carentes de umidade e destituídas de rios perenes (a nível de drenagens autóctones), podem localizar-se desde zonas subquatoriais e tropicais (caso do Nordeste Brasileiro), até zonas muito
frias (Patagônia, Sibéria). Em qualquer que seja o seu caso, torna-se necessário inventariar suas condições físicas e ecológicas,
para melhor compreender as potencialidades de sua economia e
os problemas sociais dos grupos humanos que nelas habitam e
produzem. A criticidade e especificidade de seus problemas humanos e sociais está diretamente na dependência do balanço
entre o quantum de humanidade que elas precisam alimentar e
manter, dentro das condições culturais de sua população e dos
quadros normais de suas relações de produção. Muita gente e
pouca produção significará sempre o espectro eventual da fome
para as classes mais carentes da sociedade regional. No caso do
Nordeste, a ronda da fome incide exatamente na digna parcela,
menos protegida da população, constituída por todos os tipos de
trabalhadores sem terras. Esta posição frágil da principal força
de trabalho dos sertões -constituída por camponeses e vaqueiros,
por homens-habitantes e homens-produtores, arrimo de famílias
numerosas - deveria representar uma crise de consciência para
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todos os brasileiros que têm a felicidade de viver em condições
menos opressivas e socialmente inseguras. E, mais do que isso,
deveria conduzir a um chamamento quase missionário, se possível, de buscas de solução para os graves problemas que incidem
sobre a respeitável parcela da população brasileira, residente nos
sertões secos.
Não é certamente a rusticidade do ambiente das caatingas,
com suas associações de arbustos e arboretos caducifólios e suas
cactáceas, seus chãos pedregosos ou os seus rios intermitentes, e
seu clima quente e seco, que responde pelos grandes problemas
do homem regional. O grande continuum espacial dos sertões
secos, com exigüidade de verdadeiros espaços agrícolas, certamente tem o seu peso, pois trata-se de uma área equivalente a
quatro vezes a do Estado de São Paulo ou quase duas vezes ao
território de um país como a França. No espaço pródigo dos
sertões, vive e cresce uma população de algumas dezenas de
milhões de sertanejos, distribuídos um pouco por toda a parte,
em ribeiras e caatingas, lutando para ganhar um salário de sobrevivência ou produzir sob risco um mínimo para prosseguir na
rústica rotina dos sertões. A grande distorção começa ai, no trágico balanço entre o quantum demográfico e as mirradas e problemáticas possibilidades de ganho para o sustento familiar.
Nesse sentido dir-se-ia que o domínio das caatingas – funcionando como “periferia” pobre da zona da mata nordestina, onde
se localizam os principais centros urbanos e os pólos de desenvolvimento e controle político e administrativo, tem mais gente
do que as relações de produção podem suportar. Ainda que seja
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praticamente impossível estimar um otimum demográfico para
um determinado tipo de espaço ecológico e econômico, é fácil
detectar que nessa complexa problemática está um dos fatores
básicos dos grandes problemas regionais. Calcula-se que o Nordeste seco ocupe aproximadamente 10% do território brasileiro;
comporta no entanto, 15 milhões de brasileiros, entre os quais 4
milhões de trabalhadores sem terra.
Essencialmente, porém, o problema básico do Nordeste
Seco reside no caráter espasmódico – praticamente imprevisível
– das secas que assolam a região, criando uma descontinuidade
forçada na produção rural e, conduzindo a um desemprego maciço dos trabalhadores sem terra, relegando-os à condição genérica de “retirantes”. A eles e suas respectivas famílias, em numerosos casos. Efetivamente, do ritmo irregular e imprevisível dos
anos secos depende a desgraça de dezenas a centenas de milhares de trabalhadores rurais, no imenso espaço dos sertões Semiáridos. Pode-se dizer que, dentro de seus limitados horizontes
culturais, a numerosa e pouco exigente mão de obra, é bem vista
e regularmente tratada nos anos climáticos normais. E, impiedosamente relegada à situação de desemprego, nos anos de secas
parciais e ou totais.
Os historiadores e verdadeiros sociólogos das secas foram
os intelectuais nordestinos, que se sensibilizaram pelo grandioso
drama dos sertanejos no imenso palco dos sertões. Desde o fluminense Euclides da Cunha, até Graciliano Ramos, foram expostos aos brios da Nação os grandes problemas do homem no
domínio dos sertões. Recursos da administração central foram
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colocados à disposição da região como um todo, por mais de
meio século de planos de combate às secas e modernização setorial da região. Estradas e açudes foram construídos. Incentivos
criados. Obras públicas necessárias, pouco necessárias ou até
desnecessárias, foram iniciadas e completadas. Frentes de trabalho foram organizadas para evitar os grandes êxodos do passado.
Nordestinos de todos os recantos dos sertões mobilizaram-se nas
mais variadas direções. Para a Amazônia, nos fins do século
passado e inícios do atual. Para São Paulo, após a década de 30.
Para Brasília, na década de 60. Para o Norte de Goiás, a BelémBrasília e a Transamazônica na década de 70. De uma margem
de humanidade, que é o remoto fundo dos sertões, na direção de
outras margens de humanidade, representada pela imensidão
florestal da Amazônia super úmida.
Os planos governamentais de prevenção às conseqüências
das secas, implantadas a médio prazo, de um modo geral têm
sido impotentes e pouco eficazes para fixar os homens e sobretudo elevar o status social do homem do sertão. Grandes e pequenos açudes interessaram mais a uns quantos grupos de proprietários do que aos camponeses e vaqueiros. Áreas de irrigação eventuais, situadas à juzante de uns quantos açudes, atenderam apenas a algumas centenas de familias. Sem contar os enormes e artificiais investimentos que elas representaram. Fora
dos setores de irrigação, às vezes se solta as águas de um açude
para atender a alguns privilegiados e provoca-se a inundação das
culturas de “vazantes” feitas nos leitos dos rios por operosos
trabalhadores sem terras. De certa forma a rede de açudes inter603
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feriu profundamente no regime normal dos rios, transformandoos em simples joguete operacional dos responsáveis pelos açudes. Antigamente se esperava a “chegada” do rio. Agora há que
se precaver contra uma eventual sangria dos reservatórios, por
solicitação dos mais poderosos. Dramas sobre dramas. Enquanto
tudo isso ocorre, as rodovias asfaltadas e modernas servem pra
atender à frágil economia dos sertões e muito, para facilitar a
mobilidade espacial dos sertanejos, na direção das mais variadas. Honestamente falando, os planos de emergência têm sofrido
um aperfeiçoamento gradual e continuo, numa espécie de desesperada busca de soluções para as crises sociais das épocas de
secas. A níveis subumanas de trabalho e de salários aviltantes,
conseguiu-se evitar e conter o êxodo maciço. No entanto, enquanto muitos estiveram às portas da miséria total, outros apenas deixaram de ganhar, e, alguns poucos fazem a proeza de
ganhar mais do que nas épocas normais, dando continuidade à
repelente e criminosa “indústria das secas”.
A última das falácias dos tecnocratas, endereçadas a servir
de chave demagógica para a solução dos problemas sociais do
Nordeste Seco é digna de comentários terminais. Fala-se em
“ensinar” o nordestino a conviver com as secas. Quando se devia pensar em ajudar os trabalhadores sem terra a ter recursos
próprios para agüentar os períodos de calamidade, sem ficar
relegado à humilhante condição de esmoler do Estado.
O nordestino dos sertões, desde há três séculos, já aprendeu a conviver com a rudeza do clima semi-árido e do ambiente
das caatingas. Ele é, na realidade, um homem profundamente
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adaptado à sua região e vinculado à notável cultura popular dos
sertões nordestinos. Mas ele não pode conviver com as secas,
porque tal proeza está fora de qualquer propósito, ultrapassando
de longe os limites de sua reconhecidamente elástica capacidade
de resistência. Ninguém pode aprender a viver com a miséria e a
fome. Convidá-lo a conviver com as secas é surperestimar a sua
capacidade de conviver com o desemprego e a fome, nos períodos críticos das grandes calamidades climáticas. Conviver com o
ambiente seco é uma possibilidade bio-climática permanente e
comprovada. Conviver com a ausência de trabalho efetivo ou a
falta de produção para sobrevivência, é uma coisa totalmente
impraticável na conjuntura social do Nordeste.
O caráter predominantemente rural das populações do
Nordeste Seco, ao par com as densidades altas dos sertões, e, a
exigüidade dos espaços propriamente agrícolas responde por
inegável fragilidade infra-estrutural da região, em termos ecológicos, humanos e sócio-econômicos. Mas é, acima de tudo, o
jogo das pressões de uma estrutura agrária particularmente rígida, e o uso da população braçal como força de trabalho e elemento de manobra do poder político regional, que criam uma
conjuntura social extremamente opressiva e desumana. Por todas essas razões, continua em aberto o grande debate nacional
para resolver os problemas do homem e da sociedade no domínio dos sertões.
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