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APRESENTAÇÃO 
 

Considerando o “Memória da Seca” como o primeiro e 
“Memorial da Seca” como o segundo, este é realmente o “Ter-
ceiro Livro das Secas”. 

Os seus autores, Geólogos e Meteorologistas do melhor 
gabarito, dispensam apresentação: J. de Sampaio Ferraz, Adal-
berto Serra, Hilgard Oreilly Sternberg, Paulo Vageler, Mariano 
Feio e Ignez Amélia Leal Teixeira Guerra. 
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Transcrições 

 
Causas Prováveis das Secas do Nordeste Brasileiro∗ 

 
J. de Sampaio Ferraz 

Consultor-técnico do C.N.G. 
 

O Brasil Técnico – Vols. I e II 
Ns. 7 e 8 – Janeiro/Fevereiro de 1925 

 
 

Sob o aspecto meteorológico, o problema da singular varia-
ção anual das chuvas no Nordeste brasileiro tem importância 
capital não só para os que estudam a ciência atmosférica dentro de 
nosso país como fora dele. As desastrosas secas e inundações que 
se alternam enigmaticamente na zona entre Bahia e Piauí são 
nossas como conseqüências, mas as suas origens remontam a 
zonas longínquas. São fenômenos que interessam, portanto, à 
meteorologia do globo e não só à do país. 

O oceano aéreo não tem fronteiras nem mesmo nos gran-
des divisores aparentes da circulação geral da atmosfera. Os 
sistemas termodinâmicos usuais, isobáricos, sem dúvida, nas-
cem, prorrogam-se e morrem dentro de determinadas latitudes, 
mas o que vemos assim jungido aos paralelos é um acidente 

 
∗ Conferência realizada no Clube de Engenharia, a 20 de dezembro de 1924, 
pelo Prof. J. Sampaio Ferraz, quando diretor do Serviço de Meteorologia.  
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transitório típico, é uma transformação ou um efeito de qualquer 
coisa que existia antes sobre outra forma e que continua depois, 
ainda com modalidades ou efeitos diversos. Há casos mais sim-
ples de transposição de fronteiras aparentes sem transfigurações 
notáveis como sói acontecer com as depressões e os anticiclo-
nes. Citamos o exemplo curioso entre outros, dos alísios do oce-
ano Índico que atravessam deliberadamente o equador, forman-
do mais adiante a celebre monção da península indiana. 

É pois, necessário aproximarmo-nos do grande problema 
meteorológico brasileiro com espírito largo, e muito embora os 
nossos estudos a serem expostos nesta palestra, não alcancem 
ainda os fatores remotos, muito além do continente sul-
americano, veremos na conclusão, a absoluta necessidade de 
recorremos aos mesmos, se quisermos buscar as origens das 
causas apontadas. E serão imprescindíveis essas pesquisas a fim 
de alargarmos o mais possível o prazo da previsão dos fenôme-
nos que nos interessam. 

Há muitos anos que nos preocupa o estudo da anomalia 
climatérica nordestina, e há muitos anos nos infiltrara a dúvida 
de lograr qualquer solução satisfatória com os dados  puramente 
locais e costumeiros. Em agosto de 1919, já dizíamos, no seio 
desta egrégia agremiação, que o problema meteorológico das 
secas só poderia ser resolvido mediante a ampliação das investi-
gações já feitas, abraçando sobretudo as altas camadas da atmos-
fera. Dois anos depois surgiu o novo Instituto Meteorológico em 
maiores recursos, e ainda que não dessem para a realização 
completa de nosso programa, expandiram-se os serviços sufici-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

6 

entemente para nos permitir levantar a ponta do véu no enigma 
ora em discussão. Se há, pois, algum mérito no que vamos apre-
sentar à vossa apreciação, devemo-lo à nova repartição científi-
ca, ciosa de seus deveres e grata aos seus fundadores. 

Fizemos apenas uma simples colheita do que produzira o 
ambicioso e laborioso Instituto. Se algum beneficio trouxer para 
a ciência e para o país grande será o nosso regozijo diante de 
mais uma demonstração inequívoca da utilidade da organização 
oficial que temos a honra de dirigir através de não pequeno cep-
ticismo, felizmente calcado apenas na ignorância ou no desco-
nhecimento. 

Ao nosso ver o estudo do problema meteorológico do 
Nordeste brasileiro não deverá jamais ser iniciado sem uma pré-
via referência ao mecanismo da formação das chuvas. Cumpre-
nos em primeiro lugar, representar nitidamente as várias feições 
da estrutura da atmosfera quando nela se verifica o fenômeno da 
precipitação. Evidentemente essa explanação não poderá nem 
deverá ser feita senão de rigoroso acordo com as noções incon-
testes da meteorologia moderna. Estabelecermos logo ao inicio 
premissas controversas seria levantar um castelo no ar e produ-
zir um trabalho manco exposto à desconfiança. Parecerá, à pri-
meira vista, inútil, tratarmos de questão tão elementar. Todo o 
livrinho de física explica a condensação e a precipitação. Não há 
dúvida. Os fatores e os fenômenos básicos que concorrem para a 
formação e queda da chuva são muito conhecidos. Mas é justa-
mente por serem muito conhecidos que abusam na sua manipu-
lação. Citemos dois exemplos eloqüentes. O primeiro é o da 
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mistura de ar saturado de temperaturas diversas. Todo o mundo 
sabe que esta mistura produz chuva, mas bem poucos sabem que 
esse processo de precipitação é ínfimo na natureza, embora im-
portantíssimo na formação das nuvens. O segundo exemplo ain-
da é mais importante para o nosso argumento. É banal o conhe-
cimento de que o vapor d’água se condensa muito mais facil-
mente em redor de núcleos, como as poeiras, as partículas eletri-
zadas ou higroscópicas. Mas, daí tiraram logo a conclusão de 
que basta existirem os núcleos e a umidade para que venham as 
chuvas. Daí os infundados devaneios de toda espécie de visioná-
rios, charlatões e pseudo-cientistas. Querem à viva força fazer 
ou explicar as chuvas com as simples partículas nucleares, dan-
do-lhes preeminência injustificada no fenômeno da precipitação. 
Não há erro na concepção. Há sim, grande desvirtuamento do 
valor relativo desse fator. Quase todas as tentativas de produção 
de chuvas artificiais estão eivadas deste mal entendido. É um 
engano supor que as chuvas escasseiam pela falta de núcleos. 
Esses são muito abundantes.  

Não há meteorologista hoje que não restrinja a formação 
apreciável da chuva aos principais processos de resfriamento do 
ar úmido pelo contato direito ou pela expansão adiabática sendo 
este último não o mais poderoso, porém o mais generalizado. Há 
quem atribua certas perturbações atmosféricas e conseqüentes 
precipitações à ação elétrica. A meteorologia moderna repele 
essa ligação de causa e efeito. As manifestações elétricas acom-
panham mas nunca produzem as perturbações atmosféricas. Es-
tas têm explicações meteorológicas muito suficientes. A célebre 
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teoria de Simpson que tão bem esclarece os fatos observados, 
quer na Natureza quer no laboratório, mostra eloqüentemente 
como os fenômenos elétricos das trovoadas, se originam, ainda 
que indiretamente, do mesmo fator principal que promove os 
grandes cúmulos, isto é, a vigorosa ascensão do ar úmido. 

O fato do relâmpago anteceder o aguaceiro, por vezes, 
quando não seja mera coincidência é talvez uma simples resul-
tante da infinitamente maior velocidade da luz comparada à dos 
pingos de chuva. Na realidade as descargas elétricas deverão ser 
facilitadas pela maior condutibilidade do ar quando atravessado 
pela chuva. Isto não significa, porém, que só possa haver relâm-
pagos na vigência de precipitação. Na formação dos pingos de 
chuva pela coalescência preside provavelmente, o fator elétrico, 
mas aqueles ainda estão sujeitos às correntes ascensionais no 
interior das nuvens, dependendo a sua queda de outros fatores 
que não os elétricos. Demais, não devemos esquecer que a pre-
cipitação pode realizar-se sem nenhuma manifestação elétrica. 

Ora, diante do exposto, examinemos com mais minúcia o 
processo comum e fundamental da formação da chuva – aquele 
que se baseia no resfriamento dinâmico do ar úmido, superaque-
cido ou não. A escola norueguesa de meteorologistas com 
Bjerknes, pai e filho, Bergeron e outros, tem demonstrado teóri-
ca e praticamente como se comporta a atmosfera por ocasião da 
formação das chuvas nos casos das depressões e das perturba-
ções locais oriundas do superaquecimento das baixas camadas 
da atmosfera. De acordo com a opinião unânime dos meteorolo-
gistas modernos, a causa direta da precipitação apontada em 
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todos esses casos é o resfriamento adiabático. Não entraremos 
aqui nas discussões das idéias de Bjerknes sobre a parte de sua 
teoria referente à linha de descontinuidade produzida pelas cor-
rentes aéreas polares e equatoriais e onde segundo o eminente 
sábio nascem ou se recompõem os ciclones extra-tropicais. Ci-
tamos os trabalhos brilhantes da escola norueguesa apenas para 
demonstrar como neles, aliás abrangendo os casos principais, o 
processo básico da formação das chuvas consiste no resfriamen-
to do ar úmido ou pela ação convectiva natural ou pela ascensão 
forçada.  

 
A figura n.º 1 representa o caso muito comum, sobretudo 

no Brasil. As correntes úmidas são obrigadas a elevar-se de en-
contro às montanhas resfriando-se pela expansão e conseqüen-
temente, aliviando-se do liquido que nem na forma condensada 
podem mais reter. Assim depositam a sua umidade os alísios nos 
vários anteparos montanhosos do país, ou quando o vento marí-
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timo é o solicitado pela aspiração enérgica de forte depressão 
continental, sendo obrigado no trajeto, a galgar as grandes ca-
deias litorâneas. É também desta forma que as correntes aéreas 
da bacia amazônica ainda despejam os seus últimos traços de 
umidade sobre a cordilheira dos Andes. Tem,  pois, ai represen-
ta, a chuva orográfica típica. 

 
Na figura n.º 2 temos o caso do levantamento em massa de 

ar quente e úmido pela invasão rasteira de uma corrente fria. No 
Brasil verifica-se este mecanismo por ocasião da irrupção dos 
anticiclones, cujos ventos frios mergulham no ambiente supera-
quecido das depressões. Entretanto, pessoalmente, acreditamos 
que nestas circunstâncias as chuvas não são produzidas somente 
pelo processo da ascensão forçada do ar quente. Mais adiante 
propomos um outro processo complementar que parece explicar 
de modo mais completo a precipitação persistente. 

Na figura n.º 3, apresenta-se o caso de uma corrente quente 
e úmida cavalgando ar frio. Em nosso país esse processo só é 
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verificado no extremo sul, em circunstâncias especiais de mo-
vimentos vorticosos inerentes aos sistemas de baixas pressões. 
Onde estes sistemas são comuns, isto é, nas regiões da terra 
palmilhadas pelos ciclones extra-tropicais, os dois últimos casos 
exibidos na tela são freqüentes, conforme provara a escola noru-
eguesa. O caso típico do movimento ascensional natural do ar 
úmido por efeito de convecção tão bem evidenciado na forma-
ção dos cúmulos nimbos, com precipitação e fenômenos elétri-
cos, é tido como o processo por excelência de formação de chu-
vas nas regiões equatoriais e tropicas. Ninguém poderá negar a 
sua universalidade em tais regiões, porém não julgamos seja ele 
o único, e nem sempre é o mais poderoso, sobretudo quando se 
trata de chuvas excepcionais. Voltamos a esse ponto mais tarde. 

 
Recapitulando poderemos dizer que, na generalidade dos 

casos, ou por ascensão natural ou forçada, o resfriamento adia-
bático do ar úmido é o principal e o mais enérgico fator na for-
mação da chuva. Assim pesam e doutrinam os meteorologistas. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

12

Para os Brasil como vimos, a modalidade mais comum é a da 
simples convecção segundo a opinião geral. Não podemos rejei-
tar essas noções básicas, mas há ainda margem muito mais am-
pla para o exame das condições em que se realizam os movi-
mentos convectivos. 

Foi no estudo dessas condições que nos ocorreu a solução 
do problema da variação singular das chuvas do Nordeste brasi-
leiro, a qual tivemos a satisfação de ver ao nosso juízo, plena-
mente comprovada pelos fatos observados através de circulação 
secundária. Sempre nos repugnou aceitar simplesmente o fator 
convectivo tout court, como explicação de nossas chuvas equa-
toriais e tropicais. Na bacia amazônica vamos mais longe, acre-
ditando na enorme ação do acúmulo de correntes aéreas promo-
vendo, talvez, mais do que imaginamos, a elevação forçada do 
ar úmido, aliás agravada pelos movimentos convectivos usuais, 
acentuados naquela região. Não diremos que se verifique ali 
exatamente o fenômeno de encontro dos alísios, como o estuda-
ram no Pacifico, Brooks e Braby, mas os ventos de leste e nor-
deste, convergentes no grandioso vale, não podem deixar de 
provocar resultados do pondo de vista da produção das chuvas. 
Os dois meteorologistas citados verificaram que, por vezes, os 
alísios ao se chocarem , produzem ventos de oeste, justamente 
os que acompanham as maiores precipitações. O mesmo fato 
curioso se observa no Amazonas. A direção estranha da corrente 
resultante, provém do movimento vorticoso produzido pela inci-
dência dos alísios. Nem sempre se produzem porque uma das 
correntes pode galgar a outra, ocasionando apenas a precipitação 
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sem remoinhos, se o resfriamento superior for suficiente para a 
expulsão da umidade existente. 

Mas, pondo de parte esse fator, para nós importante, das 
chuvas amazônicas, e voltando à simples ação convectiva, como 
causa principal das precipitações em zonas não afetadas pelos 
anticiclones e pelas depressões isobáricas, julgamos ser indis-
pensável a investigação rigorosa das condições em que a mesma 
se realiza. Como se explica a ausência da chuva mau grado o 
aquecimento usual das camadas inferiores da atmosfera? Quan-
tas vezes estranhamos a falta de chuvas em circunstâncias apa-
rentemente idênticas às de outras ocasiões com fartas precipita-
ções? 

Temos o mesmo superaquecimento, a mesma evaporação a 
carregar o ambiente superior da umidade, ou então  a mesma 
corrente marítima alimentadora, cheia de vapor d’água, e entre-
tanto a precipitação não ocorre. Não precisamos ir ao Nordeste 
para encontrar estas anomalias. Ora, é evidente que o fenômeno 
convectivo encontra condições diferentes que ora o favorecem, 
ora o contrariam. 

Encetamos agora o nosso exame do problema meteoroló-
gico do Nordeste brasileiro, ao correr do qual, deixaremos per-
ceber quais as nossas idéias sobre as condições que modificam o 
processo básico do resfriamento adiabático, oriundo do maior ou 
menor gradiente vertical da temperatura da coluna atmosférica. 
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Na figura no. 4 temos um mapa com a distribuição da chu-

va média do Nordeste brasileiro. Mapa organizado na Inspetoria 
de Obras Contra as Secas, pelo ilustre e brilhante geógrafo Del-
gado de Carvalho. De modo geral essa distribuição justifica-se 
diante dos fatores usuais. A maior precipitação coincide, como 
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se vê, com as elevações ou com a zona já sujeita ao regime e-
quatorial. É interessante e eloqüente neste mapa a área chuvosa 
de largura variável que acompanha toda a costa oriental.  

Passemos a examinar as áreas de chuvas mais escassas. A 
interna que se estende mais ou menos sobre o vale do São Fran-
cisco e corre para o norte, é facilmente explicada em face da 
orientação dos ventos predominantes e das cadeias montanho-
sas. Não fosse o fator de que mais adiante falaremos, toda esta 
região, senão mesmo toda a zona excluída pelas isoietas de 
1.000 milímetros seria um vasto deserto. É curiosa a continua-
ção da faixa de chuvas mais escassas até o litoral, a sueste de 
Fortaleza. Pareceria que na costa as chuvas deveriam aumentar, 
ainda que despida de elevações. 

Os ventos reinantes neste trecho são de SE e E, os primei-
ros já destituídos de sua umidade pela passagem prévia sobre a 
extremidade do continente, e os últimos, correndo paralelos à 
costa, o que segundo Dines, e tendo-se em consideração o fato 
das pressões decrescerem do oceano para terra, provoca a desci-
da do ar, contrária, como sabemos, à formação de chuvas. O 
estudo rigoroso e pormenorizado da distribuição das chuvas 
normais no Nordeste brasileiro ainda está por ser feito. Os últi-
mos dados estatísticos e mapas publicados pela Inspetoria de 
Obras Contra as Secas, baseados na intensa rede pluviométrica 
desta repartição, assim como outros trabalhos relativos à topo-
grafia e ao revestimento daquelas regiões facilitarão o referido 
estudo, muito embora ainda faltem outros elementos meteoroló-
gicos, devido ao pequeno número de estações climatológicas 
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existentes. Não devemos calar aqui a nossa admiração e a nossa 
gratidão pelo precioso contingente fornecido à ciência meteoro-
lógica pela Inspetoria de Obras Contra as Secas, destacando-se 
as ilustres personalidades do eminente engenheiro Arrojado Lis-
boa e do brilhante polígrafo Delgado de Carvalho. Contudo se o 
estudo a que nos referimos não foi ainda realizado com a minú-
cia desejada, a explicação da distribuição geral da precipitação 
média sobre o Nordeste brasileiro é relativamente fácil diante 
das influências clássicas, tão familiares aos meteorologistas. 

Antes de consideramos a questão da variação das chuvas 
anuais cuja amplitude caracteriza exatamente o grande mal me-
teorológico nordestino, devemos desfazer os exageros de certos 
autores que no desejo, aliás, generoso e justo de evitar o apodo 
geográfico de “árido” assacado contra essas regiões, tentam re-
alçar as chuvas médias das zonas menos favorecidas comparan-
do-as com a de outras partes do globo. Evidentemente não se 
verifica no Brasil a aridez típica, mas regiões há e todas no cha-
mado Nordeste, onde mesmo as precipitações médias são insufi-
cientes para o meio físico em que ocorrem. Chuvas anuais até 
800 milímetros que sejam, presenteadas em raras prestações de 
fortes valores, não bastam para regiões tropicas de solo meio 
desnudo, avassaladas por intensa evaporação e com ambiente 
ressecado pela transpiração acumulada ínfima. Nem podia dei-
xar de ser assim. A esporádica falta quase absoluta de chuvas, 
motivada na verdade por fatores que nada têm com a fisiografia 
da região, é agravada sensivelmente onde já de costume reina a 
deficiência pluviométrica relativa. Julgamos pois, que as preci-
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pitações médias de grande parte do Nordeste brasileiro embora 
não exprimam a aridez no sentido técnico do termo, são insufi-
cientes e tendem, infelizmente, a promover as conseqüências da 
aridez. Precisamos recordar-nos que o Nordeste brasileiro se 
acha em plena zona tropical, ficando a sua parte setentrional a 
apenas alguns graus do equador. As suas precipitações médias 
ainda que aparentemente fartas são pequenas ao lado das gran-
des chuvas vizinhas em todas as direções.  

A variabilidade média das chuvas de qualquer período po-
de ser expressa pelo que os meteorologistas chamam fator de 
reliability. No Nordeste brasileiro esses fatores chegam a atingir 
60%, considerando os totais anuais. Isto significa que nos piores 
casos a taxa de afastamento médio com relação à normal, alcan-
ça sessenta por cento para mais ou para menos. O estado de São 
Paulo é uma das regiões privilegiadas do Brasil onde o referido 
fator não excede a 15%, ocorrendo valores ainda menores. Ci-
tamos esta região para contrastá-la com a do Nordeste. Contudo 
mesmo no Nordeste, mais vitimado pelos caprichos atmosféri-
cos o fator de reliability apresenta-se menos rigoroso na costa e 
nas localidades elevadas. 

Nesta conferência tomamos o alvitre de comentar e estudar 
as flutuações pluviométricas do Nordeste brasileiro consideran-
do apenas a longa série de observações de Fortaleza, aquela que 
Mossman reviu e publicou há anos no órgão oficial da Royal 
Meteorological Society da Grã Bretanha, completada agora com 
os dados anuais até 1923. Examinando-se esta série que vem 
desde 1849, portanto de 75 anos, verificamos que em 16 anos as 
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quedas não atingiram 1.000 milímetros, sendo que onze deles 
foram de plena seca. A média de todo esse longo record é de 1 
450 milímetros. Será inútil dizer que no sertão os valores análo-
gos são muito mais baixos. Não há inconveniente em se argu-
mentar com os dados de Fortaleza, desde que o nosso objeto seja 
exclusivamente o estudo da forte variação do fenômeno. Ora, a 
variação desde que sensível, repercute indiscutivelmente no 
ponto escolhido. Mais tarde veremos, pela teoria que apresenta-
mos, como se generalizam em grande parte de todo o norte do 
continente sul americano as flutuações enigmáticas dos valores 
pluviométricos anuais, denunciando causas de grande vulto e 
alcance. 

Julgamos necessário dizer, nesta altura, algumas palavras 
sobre a suspeitada relação entre as flutuações das chuvas do 
Nordeste brasileiro e a variação da atividade solar, traduzida 
pela maior ou menor freqüência e extensão de manchas. As cor-
relações entre o fenômeno solar e vários elementos da atmosfera 
terrestre constituem assunto ainda muito controverso devido aos 
inúmeros resultados contraditórios. O trabalho talvez mais e-
xaustivo de determinação desse gênero é o de Walker que acaba 
de se aposentar do Serviço Meteorológico da Índia Inglesa. Em 
suas várias memórias dedicadas ao assunto, encontramos uma 
infinidade de tabelas e mapas com valores, ora sugestivos, ora 
despidos de qualquer indicação, relativos a inúmeros ponto do 
globo. Pessoalmente, mal grado a disparidade nos resultados, 
acreditamos na influência da variação da atividade solar de curto 
e longo período, e se os resultados até aqui obtidos não parecem 
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justificar essa influência, é porque a mesma não se exerce de 
modo tão direto e simples como desconfiava a principio a maio-
ria dos meteorologistas. Uma ação cósmica da ordem da que nos 
interessa não poderia jamais prevalecer sobre os fatores podero-
sos da própria atmosfera. Estes naturalmente, poderão ser modi-
ficados por aquela ação, mas a conseqüência final, essa que sen-
timos e medimos, ainda dependerá da reação da atmosfera.  De 
modo geral nos será licito asseverar que a inconstância do calor 
solar logra modificar a circulação do oceano aéreo que nos ba-
nha, respeitadas as circunstancias em que se encontra a mesma 
no período da atuação. Daí a explicação singela e perfeitamente 
aceitável de um único agente produzir efeitos diversos. Estamos 
certos que no dia em que nos assenhorearmos dos segredos da 
circulação geral e particularizada da atmosfera, esclareceremos 
facilmente a influência muito provável da atividade solar sobre o 
tempo terrestre. Esse dia será alcançado quando pusermos em 
equação todas as variáveis envolvidas. 

Por hora tateamos no escuro e desanimamos diante de re-
sultados aparentemente contraditórios. 

Como já tem sido respigado por vários autores de 1867 a 
1900, existe curiosa repetição de secas, coincidentes com os 
períodos de mínima de manchas solares (a de 1900 menos rigo-
rosamente). As secas de 1908 e 1919 já não obedeceram à estra-
nha subordinação aparente de um fenômeno ao outro. Tomando 
os valores anuais de manchas solares, constantes das listas de 
Wolfer, assim como os totais anuais pluviométricos de Fortaleza 
ambos de 1849 a 1921, obtivemos o fator positivo de correlação 
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0,19 pelos processos matemáticos usuais, fator que está longe de 
indicar qualquer conexão direta entre os dois fenômenos. 

Considerando os mesmos valores pelo processo seletivo de 
Chree, agrupando-os em anos de máxima e de mínima, encon-
tramos resultados também pouco animadores. Vinte e cinco anos 
de valores máximos dão-nos as medidas de 77,3 para a freqüên-
cia das manchas solares e 1466,2 milímetros para as chuvas a-
nuais de Fortaleza. Por outro lado, vinte e três anos de valores 
mínimos oferecem-nos as médias respectivas de 9,4 e 1389,5 
milímetros, sendo este último quase igual ao que corresponde 
aos períodos de menor atividade solar. Ninguém esperaria esse 
resultado dado o sincronismo singular a que nos referimos entre 
1867 e 1900. As grandes chuvas de 1923 e 1924 ainda vêm coo-
perar para utilizar aquela prolongada coincidência, ocorrendo 
em franca quadra de pequena atividade solar. Estes resultados 
contraditórios só serão explicados quando conhecermos exata-
mente a influência da variação solar sobre os pontos sensíveis 
do oceano aéreo dependente ainda das circunstâncias especiais 
em que se encontre o mesmo no decurso da ação cósmica e do 
minucioso conhecimento dos efeitos provocados por intermédio 
da circulação. A prova mais eloqüente do que asseveramos está 
no fato de existirem inúmeras correlações por assim dizer regio-
nais que aparecem e desaparecem, paralelismo que absoluta-
mente não podem ser atribuídos a mera coincidência. Dia virá 
em que estes elos esporádicos, sem nexo, sem urdidura, se ali-
nharão nitidamente dentro de um encadeamento rigoroso. Por 
ora observamos a grande paisagem a golpes de projetores, gol-
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pes cegos aqui e acolá, vistas parciais que nos excitam a imagi-
nação e a curiosidade, mas que ainda não nos revelaram o qua-
dro total de uma só vez conjuntamente. A compreensão englo-
bada do que ora pressentimos à luz destes fugidios relâmpagos, 
virá de certo, com a universalidade e intima cooperação da me-
teorologia terrestre. 

 
Quando resolvemos investigar mais de perto o curioso re-

gime pluviométrico do Nordeste brasileiro o nosso primeiro 
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passo foi naturalmente o estudo minucioso de alguns anos típi-
cos de secas e de grandes chuvas, todos eles recentes para que 
nos socorrêssemos da maior soma possível das observações cos-
tumeiras, assim como dos dados de circulação secundaria extra-
ídos das cartas sinópticas que tivemos o ensejo de iniciar em 
1915. Os anos de valores extremos escolhidos foram 1915, 
1917, 1919 e 1924. Consideremos primeiramente o ano seco de 
1915 e ano chuvoso de 1917 à luz dos fatores usuais. A fig. 5 
representa a distribuição das chuvas escassas de 1915, segundo 
o mapa organizado por Delgado de Carvalho. Fizemos inscrever 
no mesmo gráfico de freqüências e as velocidades médias dos 
ventos para vários pontos da costa durante a estação chuvosa. 
Em seguida temos idêntica vista para o ano chuvoso de 1917 
(fig. 6). Ora uma comparação entre os dois mapas revela imedia-
tamente quase idêntica distribuição dos ventos quanto à direção. 
As únicas divergências constatam-se em Fernando de Noronha e 
Natal, onde os ventos de leste são mais freqüentes no ano chu-
voso. Tivemos o cuidado de fazer comparação análoga em ma-
pas mensais não encontrando nenhuma indicação da influência 
da direção do vento sobre a chuva. É um fato conhecido no Nor-
deste que os ventos do quadrante oeste anunciam ou trazem 
chuvas, mas, como explicarmos mais adiante, estas correntes são 
antes as conseqüências das precipitações, soprando na vanguar-
da das mesmas de modo irregular e com pequena duração. As 
chuvas continuam e os vento voltam às direções normais de 
componente leste. A longa série de observações realizadas em 
pleno sertão do Nordeste, de 1896 a 1909, por Osvaldo Weber, 
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demonstra, de modo iniludível, a distribuição idêntica dos ven-
tos nos anos secos e chuvosos. O mesmo autor e outros já evi-
denciaram resultados análogos com relação à pressão atmosféri-
ca. 

 
A velocidade do vento, entretanto, é sensivelmente diversa 

nos anos secos e chuvosos, mais intensa nos primeiros que nos 
últimos. Este fato já tem sido apontado por vários autores e mui-
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to embora a nossa teoria não o responsabilize como fator máxi-
mo das secas, é inegável a ação nociva das correntes aéreas de-
mais velozes sobre o maquinismo convectivo que promove a 
chuva, máxime em zonas despidas de elevações. Acreditamos, 
pois, no concurso dos ventos intensos, como capazes de diminu-
ir as chuvas, agravando conseqüentemente as secas. O quadro 
seguinte dá-nos a diferença das pressões médias de janeiro a 
junho, de alguns anos, reduzidas ao nível do mar, entre varias 
localidades do interior e Fortaleza, assim como a velocidade 
média dos ventos de Fernando de Noronha, de janeiro a junho, e 
os totais pluviométricos anuais de Fortaleza para o mesmo perí-
odo. Manaus que seria ótimo ponto para o estudo das diferenças 
de pressões não pode ser aproveitado por não inspirarem confi-
ança os seus dados barométricos. Escolhemos Fernando de No-
ronha para os ventos em razão de sua colocação magnífica ao 
largo de nossa costa, onde pilhamos sem perturbações locais a 
direção das correntes e a sua velocidade média. Quanto aos da-
dos barométricos, as únicas diferenças dignas de serem ressalta-
das são as que se verificam entre Cuiabá e Fortaleza, onde, qua-
se sem exceção, os valores extremamente baixos coincidem com 
os anos chuvosos e os altos com os anos secos. Aliás isto seria 
de esperar, pois em parte, os ventos são mais fortes nos anos 
secos em virtude das pressões mais baixas no coração do conti-
nente. Entretanto não se poderia atribuir as secas simplesmente à 
maior velocidade das correntes aéreas. Pelo quadro exposto e 
outros estudos pormenorizados, verificamos, por exemplo, que 
essa causa não agira com uniformidade, nos anos de 1919 e 
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1920, nem nos de 1913 e 1919. Ventos de outras estações do 
Nordeste mostram igualmente valor relativo da velocidade na 
formação ou exclusão das chuvas. No Amazonas o efeito parece 
ser justamente o contrário, a maior velocidade coincidindo com 
as maiores chuvas. O que nos faz duvidar ainda mais acentua-
damente da influência absoluta da velocidade do vento sobre o 
regime pluviométrico do Nordeste brasileiro, é o fato incontes-
tável da grande extensão territorial em que ocorrem as variações 
sensíveis das chuvas, abrangendo a própria bacia amazônica. 

 
O professor Quelle, da Universidade de Bonn, conhecido 

diretor do “Arquivo Ibero-Americano”, que há tempos nos soli-
citara toda a literatura e dados para um estudo do problema das 
secas, acaba de publicar um trabalho sobre o assunto na Meteo-
rologisch Zeitschrift, nº 4 deste ano, em que se confessa ter veri-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

26

ficado imediatamente que a variação das chuvas do Nordeste 
brasileiro é simultânea com a de outras regiões do país senão 
mesmo do hemisfério sul. 

Compulsando os valores anuais das chuvas dos Estados do 
Pará, Amazonas e do Território do Acre, de 1915 a 1924, verifi-
camos as mesmas flutuações observadas nos valores congêneres 
do Nordeste. Em 1915 sensível deficiência em seis estações (to-
tal 9). Em 1919 sensível deficiência em todas as estações. Nos 
anos de 1917, 20 a 24 grande excesso pluviométrico. Ora isto 
não pode ser fruto do puro acaso. As chuvas da bacia amazônica 
estão também submetidas, como se vê, a uma causa que coman-
da igualmente as precipitações do Nordeste. É evidente que esta 
causa deverá ser de grande vulto para poder abraçar tão vasta 
porção do continente sul-americano. 

É esta causa que constitui a nossa descoberta, facilitada pe-
la maior expansão do Serviço Meteorológico que tivemos a hon-
ra de reorganizar em 1921, graças ao auxilio do patriota estadis-
ta Simões Lopes, no governo progressista de Epitácio Pessoa. É 
esta a causa que talvez leve os meteorologistas a modificarem 
ligeiramente a sua concepção das chuvas tropicais e equatoriais, 
pelo menos em nosso continente. 

 
* 

*   * 
 
Dissemos logo ao principiar esta palestra que os dois pro-

cessos principais de formação de chuvas em todo o oceano at-
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mosférico, se traduziam no resfriamento por contato e pela ex-
pansão dinâmica do ar saturado, e acrescentamos que embora 
respeitando em parte o maquinismo convectivo derivado de um 
daqueles processos e atribuído como inerente às regiões tropi-
cais e equatoriais, seria mister inquirir as condições que poderi-
am contrariar ou favorecer o referido maquinismo. 

Até agora os tratados nos ensinam a atribuir as chuvas tro-
picais e equatoriais às correntes ascendentes provocadas pelo 
aquecimento das camadas aéreas superficiais. Sempre desconfi-
amos dessa explicação simplista. Os termômetros acusam tem-
peraturas elevadas constantes, a insolação mantém-se quase in-
variável, a umidade e a evaporação pouco diferem, as próprias 
correntes alimentadoras persistem, e, entretanto temos dias ou 
meses tão desiguais quanto ao aspecto pluviométrico. As corren-
tes convectivas ali estão o aquecimento superficial não desapa-
receu, e, no entanto faltam as chuvas. Essas dúvidas me levaram 
à conclusão da absoluta necessidade de conhecermos as condi-
ções em que se efetua a convecção, sobretudo nas camadas su-
periores da atmosfera. 

Acudiram-nos logo dois fatores capazes de alterar profun-
damente o processo convectivo usual. O primeiro de ordem me-
cânica, isto é, o simples vento superior, demais veloz para admi-
tir a ascensão suficiente do ar inferior. Em tais circunstâncias o 
ar quase saturado em meio caminho seria arrastado pela corrente 
intensa logo acima. Este fato é observado aqui mesmo no Rio, 
quando, na vigência de depressões barométricas, enquanto as 
correntes superiores se mantêm fortes e não há ainda a interven-
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ção dos ventos anticiclônicos, os cúmulos não se podem formar, 
permanecendo a serra, ao longe, inteiramente limpa contra o 
horizonte. Há dias, como outro tipo de tempo, em que os cúmu-
los se levantam, mas não conseguem o desenvolvimento usual, 
sendo logo estratificados e derramados sem a ocorrência de chu-
vas e trovoadas. Neste caso já não atua talvez o fator mecânico 
lembrado, e sim o fator térmico. Se o ar superior está relativa ou 
anormalmente menos frio, o gradiente vertical da temperatura 
torna-se menos intenso, e, portanto, o ambiente mais estável. Se, 
por outro lado, o ar superior esta anormalmente mais frio, isto é, 
se a sua temperatura potencial é anômala, o gradiente se intensi-
fica e o ambiente se instabiliza. 

Muitas das enchentes no Rio de Janeiro são causadas por 
grandes chuvas provocadas desta forma. Manhã quente e cúmu-
los bem desenvolvidos de noroeste e nordeste. Durante o dia 
ocorre a ducha fria de uma corrente anticiclônica do sul, e ape-
sar da sua velocidade às vezes excessiva, as chuvas e as trovoa-
das à tardinha e à noite manifestam-se violentamente. São as 
maiores precipitações do Rio. Tudo concorre para tal resultado: 
ambiente carregado de umidade, corrente marítima rasteira tam-
bém úmida, corrente superior de 1.000 metros por cima, muito 
menos veloz, como se observa pelas nuvens acima dos frato-
nimbos ao cair da tarde, resfriamento acentuado das altas cama-
das, produzindo enorme instabilidade no ambiente, levantamen-
to a principio do ar superaquecido da superfície, e possivelmente 
o próprio resfriamento por contato. 
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Bjerknes e Solberg dizem na edição francesa de seus ma-
gistrais estudos sobre as chuvas de origem convectiva na Penín-
sula Escandinava. 

“No verão, as massas de ar oriundas do norte e de oeste, 
têm ao contrário, uma estratificação instável: as camadas baixas 
se aquecem passando de regiões frias para regiões quentes, en-
quanto pouco varia a temperatura das camadas superiores. Mas-
sas de ar desta natureza, tornam-se instáveis e favorecem extra-
ordinariamente os fenômenos de convecção vertical”. 

Ora, isto que os dois grandes meteorologistas noruegueses 
chamam para explicar as suas chuvas locais de verão, arvoramos 
nós como o grande e principal fator da variação das chuvas do 
Nordeste brasileiro, alias afetando igualmente as de outras regi-
ões como já fizemos ver. Asseveramos, pois, que as secas nor-
destinas dependem do gradiente vertical de temperatura da mas-
sa aérea de suas regiões. Mas anormalmente, como poderá ser 
modificado de modo sensível este gradiente? Simplesmente pela 
importação do ar frio superior. E como se dará essa importação? 
A demonstração de nossa teoria revelará o mecanismo. 

Estabelecemos que as secas ocorrem com gradiente verti-
cal de temperatura muito abaixo da normal, com as altas regiões 
ainda sujeitas a ventos perturbadores da convecção, e que as 
grandes chuvas se verificam, pelo contrário, com gradiente a-
proximado ou acima do superadiabático. Estabelecemos ainda 
que o gradiente intenso é facilmente formado com a importação 
de ar frio, isto é, ar proveniente das altas latitudes. Segundo 
Douglas e outros, a proveniência da corrente aérea superior tem 
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enorme influência sobre a sua temperatura. Para o Nordeste bra-
sileiro a importação de ar frio só poderá ser viável pelas corren-
tes dos quadrantes sul a oeste, sujeitas naturalmente ao desvio 
imposto pela lei do seno da latitude. O nosso primeiro passo 
para verificar a plausibilidade de teoria proposta foi averiguar, 
nos resultados das sondagens aéreas efetuadas em as estações 
aerológicas mais setentrionais, a ocorrência de ventos superiores 
com as direções mencionadas. Limitamos essa inspeção aos me-
ses da estação chuvosa no Nordeste. Encontramos casos fre-
qüentes dos referidos ventos até 6.000 metros nos resultados das 
estações de Cuiabá e Franca, e ainda mais, verificamos imedia-
tamente que essas correntes eram, o mais das vezes, promovidas 
pelos anticiclones que costumam atravessar o continente sul-
americano entre o extremo sul da Argentina e o paralelo 20º. 
Não há a menor dúvida quanto à temperatura baixa dessas cor-
rentes, dada a sua origem, desde que se não estabeleça confusão 
com a idéia do maior aquecimento superior na parte central das 
áreas de altas pressões. No caso vertente tratamos de correntes 
frias afastadas do coração anticiclônico. É bem de ver que as 
zonas que estudamos não apresentam jamais os sistemas de altas 
e baixas pressões típicas das regiões temperadas. Não há duvidar 
do resfriamento nas zonas tropicais e equatoriais desde que per-
corridas por correntes altas oriundas do sul. No mapa da fig. 8 
representamos as duas estações aerológicas de Cuiabá e Franca, 
ligando-se ao Nordeste brasileiro por uma faixa-trajetória pro-
vável das correntes frias emitidas por assim dizer, pelos antici-
clones das altas latitudes. A faixa não limita absolutamente a 
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área banhada pelo ar frio. Verdadeiramente, a onda fria superior 
pode estender-se a todo o Norte. 

 
Fazemos sentir que nem todo o anticiclone promove ondas 

com igual alcance, sendo necessário que o sistema tenha trajetó-
ria muito baixa em latitude para que se dê a irradiação de ar frio 
na frente Cuiabá-Franca. Em outras palavras, queremos signifi-
car que somente os anticiclones cujas vanguardas afetam o sul e 
Mato Grosso, logram emitir correntes frias capazes de atingir as 
zonas que nos interessam. Os ventos superficiais expelidos pelas 
áreas de altas pressões não alcançam o Nordeste em virtude dos 
anteparos montanhosos que se lhes opõem. O mesmo já não 
acontece na direção norte, pois verificamos que as friagens sen-
tidas no vale amazônico até as regiões do baixo Juruá e Purus 
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são promovidas exclusivamente pelos mesmos ventos do sul que 
varrem o Estado de Mato Grosso por ocasião das irrupções dos 
anticiclones. 

 
Com as correntes superiores deverá haver muito maior li-

berdade de trânsito, sobretudo na direção nordeste. As correntes 
contrárias de noroeste que por vezes se opusessem aos ventos 
frios superiores, obrigariam estes justamente para os lados de 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Per-
nambuco. Se as nossas suspeitas têm algum viso de verdade, 
deveríamos então constatar que nos meses ou anos secos há falta 
das correntes superiores aludidas, e nos meses ou anos chuvo-
sos, as correntes frias deveriam ser freqüentes. Foi exatamente o 
que constatamos embora de modo indireto nalguns casos por 
motivo de falta de dados aerológicos antigos. Por isto, ao invés 
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de trabalharmos com os resultados de sondagens, lançamos mão 
das cartas sinópticas de 1916 à presente data. Isto é, o problema 
transformou-se legitimamente em procurar ligar as chuvas do 
Nordeste brasileiro às trajetórias dos anticiclones. Se estes sis-
temas passam por latitudes normalmente baixas, verificam-se 
chuvas abundantes; se os mesmos faltam de todo ou passam 
muito pelo sul do continente, verificam-se as secas. Foi preci-
samente o que encontramos na valiosa coleção das cartas sinóp-
ticas da Diretoria de Meteorologia. 

 
A fig. 9 dá-nos a ver o aspecto isobárico muito comum 

quando os nossos pobres irmãos do Nordeste clamam por água. 
Se no inverso deles, impera na nossa carta do tempo o regime de 
baixas pressões ou as travessias muito meridionais dos antici-
clones, a seca é invencível. Se pelo contrário as chuvas caem 
abundantes, podemos ter certeza de que as cartas sinópticas cor-
respondentes se apresentam freqüentemente com o tipo repre-
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sentado na figura 10 onde se nos depara aspecto isobárico bem 
diverso. Um anticiclone atravessa o continente com trajetória 
excepcionalmente baixa em latitude. 

De dezembro de 1916 a junho de 1917, e de março a junho 
do corrente ano, invernos excepcionalmente chuvosos, foram 
muito freqüentes as cartas isobáricas deste tipo. De dezembro de 
1918 a junho de 1919, inverno de grande seca, predominou ex-
traordinariamente o regime de baixas pressões, com apenas três 
anticiclones afetando o sul de Mato Grosso. O mais interessante 
é compararmos determinados meses próximos com totais de 
chuvas completamente diversos. Daremos alguns exemplos a 
esmo, sem prévia escolha, tal é a segurança da correlação firma-
da. Em 1920 tivemos janeiro com chuvas muito escassas e mar-
ço muito abundantes, sendo as suas respectivas cartas como des-
crevemos acima. Em 1923, o mesmo sucede com os meses de 
janeiro e fevereiro. Não encontramos em toda a série de cartas 
sinópticas desde 1916 ao presente ano, nenhum grupo sucessivo 
de aspectos que infirmasse a nossa teoria. Isto é, com anticiclo-
nes setentrionais freqüentes a seca no Nordeste é impossível: e 
nem podem ocorrer chuvas abundantes com a persistência do 
regime de baixas pressões. Parece, pois inconteste a influência 
da circulação atmosférica revelada pelas cartas sinópticas sobre 
a variação estranha das chuvas no Nordeste brasileiro. E esta 
influência a nosso ver só se pode exercer da forma apontada, e, 
talvez, em parte, logo a entrada dos alísios, por efeito de resfri-
amento produzido pelo simples contato com a parede de ar frio 
oriundo do sudoeste. Voltamos ao mapa do ano muito chuvoso 
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de 1917 (fig. 6), chamamos a atenção de nossos ouvintes para a 
maior precipitação em todo o norte da zona semi-árida, distribu-
ição essa, reparai bem, meus senhores, que não mais obedece a 
influência orográfica. Os ventos leste e nordeste, tépidos e úmi-
dos, promovem maior precipitação, naturalmente, nas fases de 
sua internação no continente. Neste mapa procuramos em vão as 
influências habituais, inclusive a topográfica, já citada. Que fim 
levou, por exemplo, a faixa litorânea de chuvas de Natal ao ex-
tremo sul da Bahia, faixa que aparece nas distribuições de anos 
normais e mesmo nas de anos secos? É evidente que outros fato-
res muito diversos entram em cena por ocasião dos anos de chu-
vas excessivas. 

Neste ponto devemos declarar, aliás sem nenhum desres-
peito à ciência do passado, que, presentemente, não podemos 
explicar determinados fenômenos meteorológicos sem recorrer-
mos a elementos, não diremos inteiramente desconhecidos da 
geração que nos precedeu, mas que a mesma repugnam por afer-
rados às noções de seus tempos de estudos e pesquisas. Hoje em 
dia precisamos jogar com as cartas isobáricas e com os dados 
aerológicos muito mais do que com certos princípios de dez a 
vinte anos atrás. E estes elementos deverão ser individuais, diá-
rios, e não resultantes de médias. Está claro que não podemos 
dispensar estas últimas, mas, delas não devemos abusar quando 
procuramos investigar mais de perto certos fenômenos meteoro-
lógicos. A tendência atual, inconteste, da ciência atmosférica é a 
de estudar o tempo para explicar o clima e não a recíproca, que 
por muitos anos, desnorteara os meteorologistas. As médias po-
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dem orientar o investigador, porém, nem sempre podem esclare-
cer a atuação dos fatores atmosféricos, porquanto eles não agem 
com valores atenuados pela mescla, e sim com valores por assim 
dizer instantâneos. Dentro da própria climatologia a média é 
uma primeira aproximação. A climatologia do futuro será aquilo 
que também exprime as freqüências de tais e quais elementos ou 
tipos de tempo. O velho Eifell quando se insurgia contra o abuso 
das médias, citava sempre o caso da temperatura normal de Paris 
e Nova York que sendo a mesma, encarando-a através de anos, é 
tão diferente tomando-a em dias ou em quadras. 

Considerando a enorme e célere evolução meteorológica, 
sorrimos, pois, ao encontrar em estudos de certos autores, calca-
dos restritamente em dados climáticos, citações obsoletas e con-
cepções já banidas. O simples fato de não toparmos neles a fa-
miliaridade imprescindível com os ensinamentos modernos, nem 
uma só referência à circulação secundária sobre o Brasil, e mui-
to menos as idéias recém-estabelecidas sobre a física e a mecâ-
nica da estratosfera e da troposfera, nos divorciam por completo 
da velha escola. Sem nenhuma vaidade, e somente com a força 
que nos empresta a nova ciência atmosférica, podemos adiantar 
que a maior parte da meteorologia brasileira está ainda por ser 
explicada à luz dos novos conhecimentos. A linguagem terá de 
ser outra. O que outrora era uma simples asserção passará a ser 
esclarecido e justificado. Iríamos longe nesta palestra se citás-
semos os inúmeros casos de fenômenos hoje perfeitamente ex-
plicáveis e que ainda se quedam na obscuridade ou no próprio 
erro, nos trabalhos de alguns contemporâneos brasileiros. São 
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autores que ainda se não puseram em contato íntimo com os 
últimos avanços da meteorologia. Abrimos este parêntese ape-
nas como um aviso, uma espécie de explicação pessoal pela téc-
nica que empregamos, que, aliás, não é nossa, e sim da escola 
moderna. Muitos estranharão os nossos conceitos e os novos 
agentes para que apelamos. Daí a necessidade de esbater a bar-
reira que nos separa dos velhos cultores. Amanhã será a nossa 
vez de ceder o passo aos discípulos, isentos do belo vicio de 
chocar as recordações, vicio que também será o nosso. 

De certa feita, há anos atrás, estávamos na Livraria Brigui-
et à procura de novidades, e examinávamos por acaso um novo 
tratado de 600 páginas sobre o carvão, quando fomos interrom-
pidos pela mão de um velho amigo, médico. “Ora, meu filho, 
disse-nos ele, para que gastar dinheiro com semelhante livro 
quando tens nas tuas estantes o célebre e inigualável trabalho de 
Tissandier?” Referia-se aliás a um livrinho popular. Retruca-
mos-lhe com a respeitosa pergunta se ainda lia ele fisiologia 
somente no velho Bichat. É desnecessário acrescentar que  não 
foi possível qualquer acordo. Na velhice, muita vez os autores 
não são estudados e sim amados. 

Regressando ao assunto de nosso estudo, cumpre-nos avi-
sar que, pela teoria apresentada, as flutuações estranhas do re-
gime pluviométrico do Nordeste brasileiro, não podem ser satis-
fatoriamente explicadas no que concerne à distribuição porme-
norizada das chuvas. Perduram as anomalias locais que somente 
com maior e mais acurado exame dos agentes, também locais, 
poderão ser esclarecidas. Demais, as correntes frias superiores 
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de WSW e SW não avançam em massa. É natural que se divi-
dam, se desviem ou se percam pelo longo caminho. Daí a irregu-
laridade nas chuvas. 

Segundo nossas explicações das secas e grandes chuvas do 
Nordeste brasileiro, devemos concluir que freqüentemente, a 
propagação das precipitações no início das várias temporadas 
chuvosas de uma estação, deve-se manifestar no sentido SW-NE 
aproximadamente. É o que constataram vários autores e inúme-
ros observadores. Ainda recentemente, tivemos o prazer de en-
contrar novos estudos sobre este ponto, realizados pelo enge-
nheiro Agenor de Miranda, e publicados nos dois números de 
julho e agosto do corrente ano da Revista Brasileira de Enge-
nharia. O ilustre funcionário da Repartição Geral dos Telégrafos 
chega à conclusão de que “nos anos molhados as chuvas são de 
SW para NE, e nos anos secos na direção inversa.” Realmente, 
na ausência de correntes frias superiores de sudoeste para nor-
deste não há motivo para que as chuvas se propaguem nessa 
direção. Devemos frisar entretanto que os ventos à frente das 
chuvas propagandas de oeste para leste em virtude do resfria-
mento superior, não são correntes de longo percurso, e nunca 
poderiam ser as originárias de Mato Grosso e São Paulo, como 
já tivemos ocasião de demonstrar. Estes ventos na vanguarda 
das perturbações se explicam facilmente pelo resfriamento do ar 
superficial por ocasião das chuvas e conseqüente aspiração do 
mesmo na direção das zonas ocupadas por ar ainda quente e 
menos denso. No caso das chuvas convectivas locais acompa-
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nhadas de fenômenos elétricos este maquinismo ainda é mais 
evidenciado. 

Na falta de estações aerológicas na região nordestina, não 
podemos, infelizmente, verificar aí, de modo indiscutível, a teo-
ria ora apresentada sobre as causas prováveis das suas secas e 
chuvas abundantes. O balão piloto confirmaria a direção das 
correntes superiores, embora a tarefa não fosse das mais fáceis 
no tempo chuvoso, quando haveria grande interesse em surpre-
ender a aragem superior do WSW ou SW. O papagaio nos reve-
laria as modificações do gradiente vertical da temperatura, e as 
suas sondagens convenientemente grafadas, consoante os prin-
cípios conhecidos da termodinâmica, nos representariam porme-
norizadamente as variações da temperatura e de entropia nas 
secções verticais dos pontos observados da troposfera. A sim-
ples inspeção destes diagramas especiais nos revelaria as carac-
terísticas mais sugestivas da estabilidade ou instabilidade do ar 
seco e saturado, referidas às respectivas das adiabáticas, assim 
como das regiões em condições isotérmicas ou de inversões, etc. 
Esta verificação poderia ser feita se a Diretoria lograsse obter os 
necessários recursos para a montagem de uma estação de papa-
gaios que já possui e que lhe custara para mais de cem contos. 
Idêntica estação já funciona no Rio Grande do Sul. 

Contudo, julgamos bastante eloqüente a exata correlação 
entre a circulação secundária acima de 20º de latitude sul e as 
chuvas do Nordeste brasileiro. 

Por curiosidade, todavia, fizemos a seguinte verificação, 
tomando dois pares de meses, cada um com totais de chuvas 
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bem diversos, correspondendo igualmente a períodos de alta e 
baixa circulação de anticiclones. Os meses considerados, aliás a 
esmo, foram os de janeiro e fevereiro de 1923 e fevereiro e mar-
ço de 1920. Dividimos a grande faixa do mapa da fig. 8 em onze 
secções no sentido transversal, de Cuiabá-Franca a Acaraú-
Natal, tomando de duas a cinco estações em cada secção, e con-
tando-lhes o número total de dias de chuva para cada um dos 
meses escolhidos. Para janeiro de 1923 e fevereiro de 1920, em 
que a depressão continental se mostrou excepcionalmente ativa, 
os totais de todas as secções menos a de Cuiabá-Franca, foram 
muito inferiores aos totais correspondestes aos meses de feverei-
ro de 1923 e março de 1920, quando os anticiclones se tornaram 
mais freqüentes. Poderiam nos opor que estes resultados seriam 
obtidos de qualquer maneira, imaginando-se que as chuvas au-
mentam naturalmente de janeiro para fevereiro, e de fevereiro 
para março. Mas, isto não é exato para todas as secções da faixa 
escolhida nem mesmo em face dos valores normais, e, demais, 
esta regularidade crescente não se observa nem nos anos secos 
nem nos chuvosos. Fizemos estudo idêntico no ano corrente, 
encontrando flutuações perfeitamente de acordo coma teoria 
apresentada. Dissemos que somente na secção Cuiabá-Franca 
falhara a verificação, o que vem no entanto confirmar o nosso 
ponto de vista, pois, nesta frente o resfriamento das baixas ca-
madas atmosféricas estabiliza o ambiente, o que não acontece 
nas outras além, onde os ventos frios superficiais não alcançam. 
Meus senhores, esta explicação bem serve para nos revelar a 
razão da falta de chuvas de inverno em Minas, São Paulo, Mato 
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Grosso, Rio de Janeiro, etc. Nesta estação do ano tais Estados se 
encontram sob o regime de altas pressões, quando os movimen-
tos convectivos e de aspiração diminuem sensivelmente num 
ambiente estável. Foi com consideração desta ordem que desco-
brimos igualmente a razão das chuvas de inverno e outono do 
litoral brasileiro de Pernambuco à Bahia. São elas facilmente 
explicadas pela posição mais freqüente dos anticiclones móveis 
que se vêm incorporar à grande área de altas pressões do Atlân-
tico Sul. Estas precipitações dependem em grande parte do res-
friamento superior da atmosfera, produzido pelas correntes de 
sueste e sul, expelidas dos anticiclones ao atingirem o aludido 
trecho de nossa costa. O grande enigma deste regime pluviomé-
trico curioso de inverno e outono, se tornara insolúvel diante da 
nenhuma correlação aparente entre os ventos superficiais e a 
precipitação. Foi o que desnorteara o velho Hann e outros, e o 
que conclui o ilustre engenheiro Dr. Alfredo Lisboa no seu cui-
dadoso estudo meteorológico de Recife. Segundo a explicação 
dada pelas cartas isobáricas, e inútil considerar em demasia as 
correntes inferiores. A solução do problema está sobretudo, no 
resfriamento superior. O maquinismo é mais ou menos idêntico 
ao proposto para o Nordeste. A diferença está apenas na direção 
dos ventos que causam o abaixamento da temperatura das altas 
camadas. 

Fizemos esta longa digressão par mostrar os enormes re-
cursos fornecidos pelas cartas isobáricas e pelos dados aerológi-
cos, para a discussão da climatologia brasileira. 
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Terminada a nossa exposição sobre os motivos  prováveis 
das sensíveis variações anuais das chuvas do Nordeste brasilei-
ro, acudirá logo a todos, a mesma interrogação sobre as causas 
das causas. Se as secas dependem da ausência dos anticiclones, 
ou mais precisamente, da passagem muito meridional destes 
sistemas, quais serão as razões para essas modificações da circu-
lação aérea através do continente sul-americano? O que aumenta 
ou diminui o número de anticiclones móveis? O que atira estes 
grandes remoinhos de correntes centrífugas ora mais para o nor-
te ora mais para o sul? Estas perguntas ainda não podem ser 
respondidas. Elas envolvem problemas de meteorologia mundi-
al, e esta, como sabeis, ainda está muito na infância. 

Precisamos ter conhecimento muito mais completo do 
comportamento dos centros de ação, da circulação secundária 
sobre as regiões polares, do degelo nessas regiões, das correntes 
marítimas e do oceano aéreo superior, assim como de outros 
agentes de largo alcance que seria enfadonho enumerar aqui. 
Precisamos muito maior entrelaçamento dos serviços meteoro-
lógicos internacionais para que desapareçam as fronteiras políti-
cas na atmosfera. Precisamos muito maior auxílio dos governos, 
porque a meteorologia é cara. Um observatório astronômico 
modesto estuda toda uma abóbada celeste, ao passo que o mais 
rico dos postos meteorológicos não vê além da atmosfera que o 
cerca. Precisamos mesmo acompanhar de perto o nosso sol, cu-
jas variações térmicas de curto período parecem influir sobre a 
circulação da atmosfera terrestre. Precisamos enfim nos prevenir 
contra os outros fatores terrestres e cósmicos ainda desconheci-
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dos. Contudo não há razão para sermos pessimistas, supondo só 
encontrarmos as causas primárias das secas brasileiras, após a 
obtenção completa do que enumeraremos. Já demos o primeiro 
passo necessário para a solução do problema do Atlântico Sul, 
propondo ao último Congresso de Meteorologia, realizado em 
Utrecht, no ano passado, o estabelecimento e intercâmbio de 
observações meteorológicas numa rede composta de várias ilhas 
entre os dois continentes. O Brasil está cumprindo a sua parte 
neste empreendimento, restabelecendo a estação meteorológica 
da ilha da Trindade. 

Enquanto não conhecermos as razões dos fatos que apon-
tamos, relativos aos centros anticiclônicos, será impossível a 
previsão a longo prazo, das secas, a não ser que, pelo processo, 
chamado de correlações climáticas, se descubram determinadas 
ligações ainda que empíricas, entre o fenômeno brasileiro e ou-
tros que o precedem de muito, em pontos diferentes da Terra. 
Esse processo, porém, tem a grande desvantagem de ser fre-
qüentemente precário na duração. Há correlação brilhantes 
quem, após alguns anos, desaparecem misteriosamente. 

Segundo as nossas idéias, os anticiclones móveis se origi-
nam do excesso de ar nas latitudes das altas pressões, e, possi-
velmente, na forma de bolhas expelidas das grandes áreas semi-
fixas, denominadas centros de ação. O excesso de ar seria pro-
veniente de maiores pulsações nas zonas equatoriais, quer pelo 
simples acúmulo exagerado dos alísios convergentes, quer, tal-
vez, pela variação do calor solar o qual, como diz muito bem 
Clayton não precisa, necessariamente, traduzir-se nas simples 
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leituras termométricas usuais de superfície. Os anticiclones mó-
veis assim nascidos marcham na direção geral da grande “alta” 
semi-fixa a leste. Os que atravessam a América do Sul, seriam 
expedidos pelo “centro”, do Pacífico, ao largo do Chile, e incor-
porados ao “centro” do Atlântico Sul, entre o nosso e o conti-
nente africano. Quanto à incorporação não há a menor dúvida. 
As cartas isobáricas brasileiras revelam-no constantemente. 
Rawson, num magnífico e fundamentado estudo dos anticiclo-
nes do hemisfério norte, entre a América e a Europa, estudo a-
presentado em 1910 à Sociedade Real de Meteorologia da Grã-
Bretanha, prova como estes sistemas surgem às vezes dentro dos 
grandes centros de ação e são pelos mesmos freqüentemente 
absorvidos. 

Consoante a nossa concepção existe uma grandiosa circu-
lação entre o equador e os grandes centros de ação – a superior, 
fazendo-se na forma singela de extensas massas de ar correndo 
diretamente para os centros, onde baixam, e dos mesmos são 
expulsas na forma de anticiclones típicos, os quais ou se escoam 
pelo trajeto, cercados de depressões aspiradoras, ou se fundem 
com os vastos centros contínuos. Os alísios constituem então a 
segunda etapa do retorno ao equador. Esta concepção está de 
acordo com as bases estabelecidas por Hildebrandson para a 
circulação geral da atmosfera, a grande autoridade, como sabe-
mos, nessa matéria. Shaw, entretanto, julgaria impossível a des-
cida de grandes massas de ar por intermédio dos centros de a-
ção. Na sua opinião este ar chegaria ao nível do mar superaque-
cido pela compressão o que se não verifica na realidade. Quando 
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nos Estados Unidos em 1920, expusemos essas idéias ao profes-
sor Marvin, diretor do Weather Bureau, que nos animou a pros-
seguir em os nossos estudos. Cético como é na questão da influ-
ência das variações térmicas solares de curto período, achou 
entretanto que as nossas explicações da curiosa conexão entre as 
mesmas e a temperatura em grande extensão do sul e centro do 
Brasil eram as melhores que tinha ouvido dentro das idéias de 
Abbot e Clayton. Sempre nos batemos pela teoria de que a in-
fluência aludida só poderia ser exercida através da circulação, e 
não por ação direta. Ora, para o problema das secas, devemos 
descobrir a razão da ausência ou desvio dos anticiclones, e é 
justamente o que empreendemos dentro da concepção que aca-
bamos de descrever em rápidas palavras. Descobertos os fatores 
que comandam os anticiclones, teremos imediatamente a previ-
são das secas com maior prazo. 

As causas diretas encontradas nos facilitam todavia a pre-
visão a curto prazo. Esta seria muito útil, por exemplo, quando o 
Nordeste ameaçado de secas, for avisado de chuvas copiosas 
iminentes. Serão tais prognósticos sempre bem-vindos entre 
janeiro e fevereiro, quando houver sensível retardamento das 
precipitações. A Diretoria de Meteorologia lançará mão deste 
recurso sempre que possível, telegrafando os seus avisos às ca-
pitais do Nordeste, de onde serão os mesmos irradiados para o 
interior. 

Terminando, temos o prazer de declarar que quando prepa-
rávamos a memória sobre este mesmo assunto, destinada ao 3.º 
Congresso Cientifico Pan-Americano de Lima, recebíamos o 
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quinto número do Boletim da Sociedade Americana de Meteoro-
logia, o qual contém um estudo do Sr. Choate, apresentado à 
reunião de abril último daquela agremiação. Neste estudo Sr. 
Choate nutre as mesmas suspeitas que alimentamos sobre a e-
norme influência da superposição de correntes na formação de 
chuvas prolongadas dos Estados Unidos. Diz ele textualmente, 
no resumo de seu trabalho: - “O autor acredita que a precipita-
ção generalizada resulta da ação convectiva promovida pelo 
aumento do gradiente vertical da temperatura, ocasionado pelo 
movimento, uma sobre a outra, de massas de ar de origens dife-
rentes”. O seu ponto de vista é corroborado pelos resultados de 
várias estações aerológicas de papagaios do belo serviço meteo-
rológico americano. 

Estamos convencidos de que a variação do fator apresen-
tado juntamente com a variação do agente puramente mecânico 
da velocidade das correntes superiores, constituem as causas 
capitais das flutuações das chuvas na maior parte do país, onde 
escapa o controle direto e imediato dos sistemas isobáricos mó-
veis. Quanto às variações das precipitações nas regiões submeti-
das a este controle já há muito que as explicamos com as cartas 
diárias do tempo. 
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TIPOS DE CLIMA DO NORDESTE 

 
Ignez Amélia Leal Teixeira Guerra 

(Geógrafo do C.N.G.) 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
A Região Nordeste1 apresenta vários tipos climáticos cujo 

principal fator de diferenciação é a precipitação. Na realidade é 
em função das chuvas, quer quanto à sua quantidade, quer quan-
to o seu regime, que se distinguem os climas nesta região. 

Vamos encontrar no Nordeste duas zonas de precipitações 
regularmente abundantes: uma confrontando com a Amazônia e 
outra que corresponde à faixa que acompanha o litoral oriental. 
As precipitações destas duas zonas vão diminuindo gradativa-
mente para o interior, até chegar à semi-aridez, que abrange 
grande área dos estados do Nordeste. 

 
1 A divisão oficial do Brasil, segundo regiões geográficas, considera cada 
unidade da Federação, fazendo parte por inteiro de uma determinada região, a 
fim de facilitar as necessidades de ordem didática, bem como a elaboração de 
quadros estatísticos, embora os limites naturais não coincidam com a divisão 
administrativa. Nesse nosso trabalho adotamos este critério, isto é, conside-
ramos os estados que formam a Região Nordeste – Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, não levando em conta 
a divisão natural.       
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Observa-se no estado do Maranhão uma pluviosidade a-
centuada que vai diminuindo para o Piauí, em cuja porção sul-
oriental já se observa o clima semi-árido. 

Esta área de precipitações regularmente abundantes recebe 
ao norte a influência da faixa de calmarias, que provoca na A-
mazônia chuvas intensas; ao sul é influenciada pela massa equa-
torial continental, responsável pelas chuvas de verão que ocor-
rem em grande parte no interior do país. Este trecho representa, 
portanto, uma transição entre a Amazônia de grande umidade, 
na qual domina a vegetação da hiléia, e o sertão semi-árido, por 
onde se estende a caatinga. 

No litoral oriental desde o Rio Grande do Norte até o norte 
da Bahia existe outra zona de precipitações regularmente altas, 
que se restringe a uma pequena faixa. Os alísios que sopram de 
SE são os responsáveis em parte, por estas precipitações que, no 
entanto, diminuem rapidamente para o interior, devido aos aci-
dentes de relevo ai existentes, que interceptam a passagem dos 
ventos carregados de umidade. Esta é a razão por que, transpos-
to o relevo, encontra-se imediatamente o clima semi-árido de 
precipitações bastante escassas. 

Quanto ao regime das chuvas, isto é, a época em que as 
mesmas ocorrem, também se observam diferenciações na Regi-
ão Nordeste. Assim vamos encontrar ao sul da região, chuvas de 
verão provocadas pela influência da massa equatorial. À medida 
que esta influência se vai tornando menos intensa, observa-se 
maior retardamento das chuvas, quanto ao verão chegando as 
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precipitações máximas a ocorrer no outono, o que se verifica em 
todo o litoral norte da região.  

Já no litoral oriental do Nordeste se observa o regime das 
chuvas de outono-inverno, devidas aos alísios de SE. 

Podemos dizer que uma das características da Região Nor-
deste é a existência da estação seca, que de modo geral se esten-
de por 8 meses do ano, ou às vezes mais. Quando acontece po-
rém um período de estiagem emendar com outro, isto é, mais de 
um ano sem chover, ocorrem as tão conhecidas secas nordesti-
nas, de conseqüências bastante desastrosas. 

Quando às temperaturas, pouco variam mantendo-se ele-
vadas durante todo o ano, em toda a região, com pequenas exce-
ções, correspondendo às zonas mais elevadas, onde por efeito da 
altitude se observa uma diminuição na temperatura e mesmo 
muitas vezes maiores precipitações. 

Adotando a classificação climática de KÖPPEN, encontramos 
no Nordeste2 os seguintes tipos: 

AW – quente e úmido com estação chuvosa no verão e esti-
agem no inverno; 

AW’ – quente e úmido com chuvas no verão e precipita-
ções máximas no outono; 

 
2 O mapa dos tipos climáticos da Região Nordeste foi elaborado com dados 
fornecidos pelo Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura, além 
das normais de chuvas publicadas no atlas pluviométrico da Divisão de Á-
guas e de alguns dados dos vários postos da D.N.O.C.S., instalados no  Polí-
gono das Secas. 
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As’ – quente e úmido com estação seca no verão e chuvas 
no outono-inverno; 

Ams' – quente e úmido com estação seca compensada pe-
los totais elevados – chuvas de outono-inverno; 

Cs’a – mesotérmico de verões quentes com chuvas de ou-
tono-inverno. 

BSh – semi-árido quente.  
 
 

CLIMA QUENTE E ÚMIDO COM CHUVAS DE VERÃO 
(Aw) 

 
Compreende este tipo de clima quase todo o estado do Ma-

ranhão, com exceção da região litorânea, e o sudoeste do Piauí. 
(Fig. n.º 1). 

Caracteriza-se o clima Aw pela existência de duas estações 
perfeitamente distintas: a chuvosa, que ocorre no verão, e a seca, 
no inverno. Este clima domina em toda a área do Planalto Cen-
tral do Brasil, estendendo-se ao norte até o Maranhão e o Piauí. 

Nessa extensa região verifica-se no verão o domínio da 
massa equatorial continental, ocorrendo então, as chuvas nesse 
período, devido ao contacto com a massa tropical atlântica (fren-
te intertropical). Registram-se ainda nesta área precipitações 
locais produzidas pelo forte aquecimento diurno e a convecção. 

De maneira geral, podemos dizer que os traços do regime 
pluviométrico desta zona úmida do Nordeste são os mesmos da 
grande região de clima Aw típico, isto é, o Planalto Central do 
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país. A diferença existente reside num pequeno retardamento da 
estação chuvosa. 

Na realidade na área do Maranhão e do Piauí abrangida pe-
lo clima Aw verifica-se um atraso das chuvas, o qual vai aumen-
tando para o norte, até chegar à baixada litorânea, onde, embora 
o período chuvoso seja o verão, as precipitações se estendem por 
todo o outono, estação em que se registram os máximos, dando 
oportunidade ao aparecimento do subtipo climático Aw’. 

As chuvas têm inicio na região de clima Aw do Nordeste 
em novembro ou dezembro porém, somente em janeiro se tor-
nam mais intensas, prolongando-se até abril ou maio. É nos me-
ses de janeiro e abril que ocorre a quadra mais chuvosa do ano, 
sendo quase sempre março o mês de maior precipitação. Em 
maio já se verifica um decréscimo grande nas precipitações, 
tendo inicio a estiagem, neste mês, ou em junho, estendendo-se 
até outubro. Os meses de seca mais rigorosa são junho, julho e 
agosto, não se verificando nesta época, geralmente, nenhuma 
precipitação, ou muito pouca. O mínimo de pluviosidade é regis-
trado em julho ou agosto.  
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No semestre de verão (outubro a março) se concentra pou-
co mais de 70% da precipitação total do ano, porém se levarmos 
em conta o período mais chuvoso propriamente dito, isto é, de 
dezembro a maio, a porcentagem se eleva a mais de 80%. Esta é 
uma característica dos climas Aw típicos, onde a distinção entre 
os períodos seco e chuvoso é muito nítida. 

Em toda a zona de clima Aw do Maranhão e Piauí as tem-
peraturas se mantêm elevadas durante todo o ano, sendo peque-
na a oscilação térmica anual, característica das baixas latitudes. 
Varia de 1º a 3º a amplitude térmica anual, sendo portanto infe-
rior a 5º (i). 

O mês mais quente é setembro ou outubro, antecedendo 
desse modo o período chuvoso do verão – g.3 Quanto ao mês 
mais frio, coincide com a estação seca, ocorrendo as médias 
mais baixas de temperatura em julho, quando se verifica geral-
mente a menor precipitação mensal. Domina, pois, nesta região, 
conforme podemos observar no mapa dos tipos climáticos, o 
clima Aw típico, ou seja o Awgi.4  

Compulsando-se as normais dos pontos meteorológicos e-
xistentes nessa extensa região, verifica-se que os totais pluvio-
métricos da área do Maranhão e Piauí abrangida pelo clima Aw, 

 
3 Regime de temperatura semelhante ao do clima da região do Ganges, onde 
o mês mais quente antecede o período chuvoso do verão – g – .   
4 Convém assinalar que as estações de Amarante e Oeiras, no Piauí, perten-
cem ao D.N.O.C.S. não possuindo dados de temperatura, razão pela qual 
estão assinaladas no mapa, apenas com a designação Aw, embora talvez 
pertençam também ao tipo Awgi.   
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oscilam de 922,5mm em Oeiras a 1.657,3mm, em Imperatriz. 
(Fig. 2). As precipitações anuais no Maranhão são regularmente 
abundantes, pouco variando de uma estação para outra. Com 
exceção, apenas, de Barra do Corda e Caxias, que possuem os 
totais pluviométricos mais baixo do estado (1.097,3mm e 1 
354,8mm, respectivamente), os totais anuais são todos superio-
res a 1 591,0mm (Carolina). 
A região mais úmida, isto é, a que apresenta os totais mais ele-
vados, se situa a oeste do estado do Maranhão, sendo o valor 
máximo atingido na estação de Imperatriz. Ainda há ocorrência 
da hiléia amazônica até esta região, embora haja uma estação 
seca bem marcada. As precipitações vão diminuindo para leste, 
observando-se como conseqüência uma mudança na paisagem. 
A ocorrência da hiléia vai-se tornando cada vez mais esporádica, 
dando lugar a uma vegetação mais semelhante à caatinga. O 
Prof. LÚCIO DE CASTRO SOARES em seu trabalho “Limites Meridi-
onais e Orientais da Área de Ocorrência da Floresta Amazônica, 
em Território Brasileiro” considera o rio Mearim como limite 
oriental da floresta amazônica.5  

 
5 “Revista Brasileira de Geografia”, ano XV. n.º 1, janeiro-março 1953 (120 
páginas) (p. 77). 
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Na estação de Barra do Corda, situada à margem direita do 

Mearim na confluência do rio Corda, registra-se o valor normal 
de precipitação anual mais baixo de todo o estado do Maranhão. 
Isto se explica pelo fato de a influência da massa equatorial con-
tinental quente e úmida, formadora de chuvas abundantes em 
todo o interior do país, se fazer sentir nesta região já com menor 
intensidade. Barra do Corda apresenta regime pluviométrico 
semelhante ao da zona mais úmida do estado, diferenciando-se, 
no entanto, quanto à estação seca que é mais acentuada. Nas 
estações de Imperatriz e Grajaú, por exemplo, situadas na zona 
mais úmida, a estiagem tem inicio em junho e se estende apenas 
até setembro, pois, em outubro, começam as chuvas embora 
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ainda não muito intensas. Quanto a Barra do Corda, no entanto, 
já em maio se observa um decréscimo grande nas precipitações, 
prolongando-se a estação seca até outubro, pois somente em 
novembro as chuvas se iniciam, mas ainda fracas. 

 O mês mais chuvoso é sempre março, porém as alturas de 
chuva na zona mais úmida são bem maiores: Imperatriz – 
324,8mm, Grajaú – 305,8mm, Carolina - 279,0mm e Barra do 
Corda, apenas 213,9mm. Quanto ao mês mais seco varia muito, 
sendo nestas estações julho, agosto, junho e julho, respectiva-
mente. 

Quanto às temperaturas médias anuais, pouco variam em 
toda a região, oscilando de 25º,1 a 26o,4. As médias mensais 
mais baixas não são inferiores a 24o e as mais altas atingem   
28o,1.  Não há portanto propriamente diferença estacional quan-
to às temperaturas, cuja oscilação durante o ano é muito peque-
na.  

As normais de temperatura das estações de Imperatriz, Ca-
rolina e Grajaú apresentam amplitude ainda muito pequena, 1º,9, 
2º,5 e 1º,2, respectivamente. Em Barra do Corda já se observa 
uma variação anual pouco maior ou seja 3º,2. Isto se explica 
pelo fato de a estação seca ser mais acentuada, sendo portanto o 
aquecimento já muito grande em outubro, quando se verifica o 
máximo térmico, pois as chuvas que poderiam reduzi-lo ainda 
são muito insignificantes nesta época. 

Pode-se, pois, dizer de maneira geral que a pequena osci-
lação térmica que se verifica durante o ano, se deve não só à 
baixa latitude, como também ao fato de a temperatura máxima 
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anteceder o início das chuvas, ocorrendo quase sempre em se-
tembro ou outubro, enquanto nos meses de verão as temperatu-
ras são amenizadas pela coincidência com o período chuvoso. A 
média mais baixa se registra em julho, coincidindo com a menor 
altura do sol e muitas vezes com o mês mais seco.  

Seguindo-se para nordeste, em direção aos baixos cursos 
dos rios Mearim, Itapecuru e Parnaíba, observa-se uma estação 
seca mais acentuada. Os totais anuais são, todavia bem elevados, 
pois as precipitações são muito abundantes na quadra chuvosa. 
A estação de Coroatá, situada no baixo vale do Itapecuru, regis-
tra um total de 1 641,3mm, notando-se um retardamento maior 
da estação chuvosa para o outono, o que assinala a transição 
para o clima Aw’. A porcentagem de chuvas no semestre do 
verão já é bem mais baixa (70,1%) que em Imperatriz (76,6%), 
pois as precipitações se estendem pelos meses de outono, reve-
lando a transição referida. As chuvas têm inicio em dezembro e 
se prolongam até maio. O mês de maior precipitação, março, 
apresenta um valor normal muito elevado, ou seja, 428,8mm. Se 
tomarmos em conta os quatro meses de chuvas mais fortes, isto 
é, janeiro e abril verificaremos uma porcentagem maior que a do 
semestre do verão, 76,1%. A estação seca é, como dissemos, 
bastante nítida ocorrendo de junho a novembro, com o mínimo 
de precipitação em agosto (1,8mm). As temperaturas são eleva-
das durante todo o ano na estação de Coroatá, sendo de 3º,2 a 
amplitude térmica. O mês mais quente é setembro (27º,3), não 
antecedendo imediatamente a estação chuvosa, cujo inicio se 
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verifica, como já vimos, em dezembro; quando á média mensal 
mais baixa se registra em julho (24º,1), em plena estação seca. 

Ainda no vale do Itapecuru, porém, situada mais para SE, 
temos a estação de Caxias, cujo total anual de precipitação é 
inferior ao de Coroatá, ou seja, 1 354,8mm. O regime pluviomé-
trico é, no entanto, o mesmo, sendo março o mês de maior pre-
cipitação (298,1mm) e agosto, o de média mais baixa (3,8mm). 

Quanto às temperaturas médias, são um pouco mais eleva-
das, registrando-se em outubro e novembro, as médias mensais 
mais altas (28º,1); a média mais baixa que se registra em julho é 
também maior que a de Coroatá (25º,2). 

A diminuição progressiva da precipitação que se observa 
para SE, continua a se processar no Piauí, até chegar ao clima 
semi-árido que abrange grande parte do leste e nordeste do esta-
do.6  

A região do vale médio do Parnaíba é ainda relativamente 
bem servida de chuvas. A estação piauiense de Amarante, situa-
da nesta região, limítrofe com o estado do Maranhão, apresenta 
um total anual de chuva de 1 440,5mm. O período chuvoso se 
estende de outubro a maio, com o máximo de pluviosidade em 
março, (274,9) restringindo-se a época seca a apenas quatro me-
ses do ano – junho a setembro, com o mínimo de chuva em a-
gosto (4,7mm). A porcentagem da precipitação no semestre de 
verão (outubro a março) atinge 74% do total anual. As chuvas, 

 
6 Os dados que possuímos do Piauí pertencem quase todos aos postos pluvi-
ométricos do D. N. O. C. S. não apresentando, portanto, informações quanto 
à temperatura, ou outros elementos meteorológicos.   
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no entanto, se prolongam um pouco pelo outono (abril 237,3mm 
e maio 89,4mm), pois, embora com pequena intensidade, ainda 
se faz sentir aí a ação da massa equatorial norte que produz pre-
cipitações abundantes em todo o litoral durante esta época do 
ano. 

Quanto à região sul dos estados do Maranhão e do Piauí, 
compreendendo os altos vales do Parnaíba e seus afluentes, não 
possui estações meteorológicas, o que não permite precisar com 
segurança seus aspectos climatológicos. Trata-se de modo geral, 
de uma região de extensas chapadas de arenito, onde se observa 
a existência da vegetação de campos cerrados. O clima Aw pa-
rece dominar aí de maneira geral, como em grande parte do inte-
rior do país. Na área do Maranhão e Piauí abrangida pelo clima 
Aw dominam as formações sedimentares constituindo planaltos 
tabulares de pequena altitude, que descem suavemente para a 
zona litorânea em diferentes níveis, ora mais altos – chapadas e 
tabuleiros, ora mais baixos – planícies ou baixadas, pouca influ-
ência exercendo no clima. Nesta região os rios são perenes, pois, 
além de uma pluviosidade intensa no verão, o solo permeável 
permite o armazenamento da água que se infiltra. Muitos são os 
rios que nascem nas chapadas do interior e descem até a zona da 
baixada litorânea, como o Gurupi, o Pindaré, o Grajaú, o Mea-
rim, o Itapecuru e o Parnaíba. Este último, o mais importante, 
separa a zona mais pluviosa, do lado maranhense, da menos 
pluviosa, do lado do Piauí. Como conseqüência, os afluentes da 
margem esquerda (Maranhão) são quase todos perenes, enquan-
to os da margem direita (Piauí) são temporários. Observa-se, 
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portanto, uma grande influência do clima na rede hidrográfica 
destes dois estados. 

Quanto à vegetação verifica-se nesta zona de clima Aw 
que na classificação de KÖPPEN corresponde às savanas tropicais, 
verdadeiras transições entre diferentes associações vegetais, 
embora as formações de babaçuais e carnaubais dominem em 
grande parte. No sul da zona, vamos encontrar o cerrado, vege-
tação características de todo o interior do país onde domina o 
clima Aw típico, com a estação chuvosa no verão e a estiagem 
rigorosa no inverno. O cerrado, no entanto, vai cedendo lugar na 
direção da Amazônia a uma vegetação mais densa, à medida que 
a pluviosidade aumenta e a estação seca se torna menos acentu-
ada, prolongando-se as chuvas um pouco pelo outono. Assim, 
observa-se que a vegetação da hiléia amazônica se estende pelo 
noroeste do Maranhão, onde se verificam chuvas abundantes 
permitindo portanto a sua ocorrência, que se torna cada vez mais 
esporádica, à medida que a pluviosidade diminui, para o sul e 
para sudeste, acentuando-se o período de estiagem. Nesta zona 
onde as precipitações já são bem mais reduzidas, abrangendo 
grande parte do Piauí, domina a vegetação da caatinga. 

Podemos, portanto, dizer que nesta área de clima Aw do 
Maranhão e Piauí, a vegetação varia muito, em conseqüência da 
maior ou menor precipitação que aí se verifica. 
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CLIMA QUENTE E ÚMIDO COM CHUVAS DE 
VERÃO-OUTONO ( Aw’) 

 
O clima Aw caracterizado pela estação seca no inverno e a 

chuvosa no verão, que se estende, como acabamos de ver, por 
todo o interior do país, abrangendo grande área do interior do 
Maranhão e Piauí, vai cedendo lugar, à medida que se aproxima 
do litoral, ao tipo climático Aw’. Neste clima embora o período 
chuvoso ainda seja o verão, as precipitações se prolongam pelo 
outono, ocorrendo nesta estação do ano, as maiores quedas de 
chuva. O tipo climático Aw’ se estendo pelo litoral do Nordeste7 
desde o rio Gurupi, no Maranhão, até o Rio Grande do Norte, 
avançando em certos trechos para o interior, sendo que o maior 
avanço se verifica na bacia do rio Jaguaribe, abrangendo uma 
grande área do sertão (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Pernambuco). 

Apresenta esta extensa zona um mesmo regime pluviomé-
trico com chuvas no período de janeiro a junho, ocorrendo os 
máximos nos meses de março ou abril, e a estação seca, se pro-
longa de julho a dezembro, registrando-se em setembro ou outu-
bro a menor precipitação mensal. Quanto aos totais anuais de 
precipitação, não se observa a mesma semelhança, variando 
muito em toda a área de clima Aw’. Assim a baixada maranhen-
se apresenta totais mais elevados: Turiaçu 2.184,3mm, São Luiz 
2.083,7mm e São Bento 1.887,6mm. A pluviosidade vai decres-

 
7 O clima Aw’ se estende pelo litoral do estado do Pará até Salinópolis. 
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cendo de WNW para ESE, e, já no Piauí é bem menor: Piracu-
ruca 1.298,0mm, Barras 1.492,5mm, Pedro Segundo 
1.161,7mm, Campo Maior 1.305,7mm e Teresina 1.392,7mm. 
Acompanhando a bacia do rio Jaguaribe para interior, os totais 
vão diminuindo ainda mais, revelando francamente a transição 
para a zona semi-árida, registrando-se os dados mais baixos des-
ta zona climática nas estações de Iguatu, 826,9mm, no Ceará e 
de Flores, 800,1mm, em Pernambuco. Algumas estações no en-
tanto, situadas em altitudes elevadas, que se distinguem no rele-
vo desta área do interior, fazem exceção, pois são mais bem ser-
vidas de chuvas, como por exemplo, Martins com 1 138,6mm 
(altitude 650 metros – Rio Grande do Norte) e Triunfo com 
1.141,7mm (fig. n.º 3) (Altitude 1.010 metros, Pernambuco). 

Quantos às temperaturas médias, esta zona de clima Aw’ 
apresenta valores anuais muito elevados, variando de 25º,4 em 
Fortaleza a 27o,5 em Sobral, média mais elevada registrada em 
toda esta região. 

As temperaturas médias se mantêm mais ou menos cons-
tantes durante o ano, sendo a amplitude térmica anual sempre 
inferior a 5º. Esta zona é, em geral, uma das mais quentes, pois, 
com sabemos, não é na parte mais próxima ao equador que se 
registram as temperaturas médias mais elevadas e sim na região 
onde as precipitações são pouco abundantes, com um período 
seco grande e rigoroso, como na região semi-árida, por exemplo, 
onde também vamos encontrar temperaturas muito altas.  
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A estação seca na zona de clima Aw’ se estende pelos me-

ses da primavera, atingindo às vezes o inicio do verão, o que 
concorre para o maior aquecimento neste período. Os meses 
mais quentes são dos de novembro e dezembro, coincidindo 
quase sempre com o fim da estação seca, ou melhor, anteceden-
do o inicio do período chuvoso do verão (g). Quanto à média 
mensal mais baixa, ocorre geralmente na época chuvosa do ve-
rão, pois as precipitações abundantes concorrem para amenizar 
as temperaturas. É quase sempre março ou abril o mês mais frio. 
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A região do clima Aw’ está sujeita às chuvas provenientes 
dos deslocamentos da massa equatorial norte8 que tem o seu 
maior avanço para o sul, no outono. Esta é a razão pela qual a 
faixa litorânea norte, apresenta um regime pluviométrico com 
máximos nesta estação do ano, e mínimos na primavera, quando 
a massa de ar tem o seu maior deslocamento para o norte, não 
atingindo o hemisfério sul. 

A precipitação mais intensa que se verifica, portanto, na 
baixada maranhense e que vai diminuindo, como já vimos, de 
WNW para ESE, deve-se à influência mais prolongada que e-
xerce a faixa de calmas equatoriais na zona mais próxima do 
equador. Sua ação para o sul se faz sentir com menor intensida-
de, por um tempo muito menor e sem regularidade, o que resulta 
em anos mais chuvosos e anos mais secos. 

A baixada maranhense ainda apresenta características se-
melhantes à região amazônica, quer quanto ao relevo e à vegeta-
ção, quer quanto ao clima. Em grande parte da Amazônia domi-
na o clima Am, quente e úmido, caracterizado por precipitações 
abundantes, cujo total anual compensa a existência de uma esta-
ção seca, havendo portanto florestas densas. Já na baixada ma-
ranhense as precipitações são um pouco menos abundantes, pois 
a influência da massa equatorial norte se faz sentir aí com menor 
intensidade. 

 
8 Esta massa de ar é formada pelas calmas e pelos alísios de nordeste do he-
misfério setentrional. 
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Comparando-se, no entanto, as normais climatológicas de 
algumas estações do litoral do Maranhão, com estações do Pará, 
de clima Am, observa-se a semelhança existente quanto aos re-
gimes térmicos e pluviométricos dos dois estados. 

 
Como podemos observar, a diferença reside numa diminu-

ição da precipitação e num pequeno aumento da temperatura. Na 
realidade, no clima Aw’ a estação seca é mais acentuada que no 
clima Am, e as temperaturas são mais elevadas. 

As estações da planície maranhense apresentam temperatu-
ras médias anuais oscilando pouco em torno de 26º (Turiaçu 
26º3, São Luiz 26º3, e São Bento 26º0). Quanto às médias mais 
elevadas variam de 27º3 em Turiaçu a 26º5 em São Bento, e 
quanto as mais baixas, de 25º3 em São Luiz  a 25º7 em São Ben-
to. Este litoral apresenta portanto amplitude térmica muito redu-
zida, devido à ação regularizadora do oceano, sendo a amplitude 
de São Luiz, que é a mais elevada apenas 1º9. A variação men-
sal da temperatura média durante o ano é a mesma em todo este 
litoral, sendo abril o mês mais frio e novembro e dezembro os 
mais quentes, antecedendo o período chuvoso que tem início em 
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janeiro. As chuvas atingem o máximo em março, continuando 
porém até o mês de julho. A estação seca se prolonga de agosto 
a dezembro, porém a estiagem mais rigorosa se verifica nos me-
ses da primavera – setembro, outubro e novembro – quando a 
massa equatorial norte tem a sua posição mais setentrional, e 
portanto mais distante, dominando na região nesta época, a mas-
sa equatorial atlântica com os alísios do sueste quentes e secos. 
Esta é a razão por que as temperaturas mais elevadas se regis-
tram na primavera, quando é maior o aquecimento, não ocorren-
do precipitações para amenizá-las. 

No estado do Piauí a faixa litorânea de clima Aw’ se es-
tende mais para o interior até o paralelo de 5º, alcançando a ci-
dade de Teresina. 

A temperatura apresenta neste trecho médias mensais mais 
elevadas, devido ao fato de a estação seca ser mais prolongada, 
ocasionando portanto maior aquecimento. Em Teresina, por e-
xemplo, a média mensal mais elevada é 28º8, registrada em ou-
tubro. Durante toda a estação seca as temperaturas se mantêm 
elevadas, sendo, no entanto, bastante amenizadas na época das 
chuvas, coincidindo a média mensal mais baixa, 25º8, com o 
mês mais chuvoso (março). A amplitude térmica é neste trecho, 
um pouco maior, atingindo 3º C. 

Quanto às precipitações são, como já vimos, menos abun-
dantes que na planície maranhense, pelo fato de a região sofrer 
com menor intensidade a influência da faixa de calmas do equa-
dor (massa equatorial norte). 
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A estação seca é mais acentuada, prolongando-se por um 
período mais extenso, isto é, de junho a dezembro, com estia-
gem mínima em agosto. As chuvas ocorrem de janeiro a maio, 
sendo março o mês de maior pluviosidade. Os totais anuais vari-
am de 1 161,7mm em Pedro Segundo a 1 492,5mm em Barras. 
Apesar destes totais serem inferiores aos da região maranhense, 
não podemos deixar de considerar a faixa de clima Aw’ do Piau-
í, como possuidora de precipitações regularmente abundantes. 

No estado do Ceará, no entanto, as chuvas já são bem infe-
riores, e a estação seca é mais rigorosa ainda. No semestre chu-
voso (janeiro a junho) a porcentagem das precipitações ultrapas-
sam 90% do total anual, restando portanto menos de 10%, que 
se distribuem pelos meses de julho a dezembro. 

 
Por este quadro pode-se observar como a situação se torna 

mais grave no estado do Ceará, onde quase toda a precipitação 
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se distribui pelo primeiro semestre do ano, ficando os outros 
meses praticamente sem nenhuma chuva. Isto sem falar nas se-
cas calamitosas com todas as suas conseqüências trágicas, que 
abrangem todo o estado. Esta é a razão por que o Ceará, apesar 
de possuir uma zona de clima quente e úmido (Aw’) está todo 
incluído no Polígono das Secas sendo mesmo o que possui mai-
or número de obras de defesa contra a seca.9  

A região do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, com-
preendida na classificação de clima quente e úmido – Aw’ – 
recebe em média uma precipitação anual não muito pequena, 
todavia o que se verifica aí, assim como na região semi-árida é a 
grande irregularidade das chuvas, pois há anos em que mesmo 
no período chuvoso elas não ocorrem. 

Quando o deslocamento da massa equatorial norte é maior 
para o sul, o que se verifica no outono, os alísios de Nordeste 
carregados de umidade atingem o litoral do Ceará produzindo 
chuvas abundantes não só na costa, como também no interior. 
Parecem favorecer a penetração do alísio para o interior os vales 
extremamente largos e rasos dos vários rios que vão desembocar 
no Atlântico, como o Coreaú, o Acaraú, o Cruxati, o Curu, o 
Xoró, e o Jaguaribe, cuja direção da foz para montante – NE – 

 
9 O estado do Ceará possuía em 1951, 907 açudes com a capacidade total de 
1 698 421 000 metros cúbicos (41 açudes públicos e 266 particulares). A 
extensão dos canais de irrigação dos açudes públicos era em 1950 de 227 484 
metros. Os poços tubulares perfurados no período 1909/51 foram em número 
de 1 191, sendo 937 aproveitados. – Fonte “Anuário Estatísticos do Brasil”, 
ano XIII – 1952, I.B.G.E.   
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SW – é aproximadamente a mesma do vento (fig. 4). As massas 
de ar saturadas de umidade penetram pelo sertão, pois não en-
contram obstáculos montanhosos, uma vez que a peneplanície 
cearense está bastante erodida, chegando a produzir precipita-
ções a barlavento no planalto da Borborema. É nesta ocasião que 
vamos ter a estação chuvosa nos confins do Ceará, com o Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco; isto, porém, ocorre 
com grande irregularidade. Quando a massa equatorial norte 
permanece muito afastada temos um ano de seca no Ceará. 

 
 Observando os dados das normais climatológicas não se 

pode ter uma idéia desta variação das precipitações no correr 
dos anos, porém, se verificamos as chuvas ocorridas durante um 
determinado período, ano por ano, notamos logo a presença da 
grande irregularidade. A estação de Sobral, por exemplo, no 
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estado do Ceará apresenta 885,1mm anuais de chuva (média do 
período 1920-1942). No entanto, se observarmos as precipita-
ções caídas no período 1934-1952 (Quadro n.º 3), verificaremos 
que em vários anos a estação de Sobral poderia ser classificada 
como de clima semi-árido BSh. Todavia como para a classifica-
ção climática o que interessa são as normais, resultado de um 
longo período de observações, e não anos isolados, Sobral figura 
no mapa dentro dos limites do clima Aw’, assim como muitas 
outras estações do Ceará. 

Computando os dados das normais climatológicas das es-
tação do litoral cearense, observa-se grande variação nos totais 
anuais, que oscilam entre 950,9mm em Camocim a 1 401,3mm 
em Fortaleza. Esta precipitação mais intensa que aí ocorre pare-
ce ser explicada pelo fato de a maior incidência do alísio de 
Nordeste, corresponder ao trecho que vai de Fortaleza ao vale do 
Jaguaribe. A cidade de Aracati por exemplo situada no baixo 
curso do rio Jaguaribe também apresenta forte precipitação        
(1 022,5mm anuais). O alísio de Nordeste é chamado no vale do 
Jaguaribe de vento Aracati.  
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Para o interior observa-se que as precipitações vão natu-

ralmente diminuindo, à medida que a influência das massas de 
ar do litoral se vai tornando menos intensa. No entanto, convém 
frisar a importância do relevo na distribuição das chuvas, pois, 
sempre que há regiões serranas em meio ao sertão, há maior 
pluviosidade. Comparando-se os totais anuais de algumas esta-
ções situadas nas planuras do sertão com outras que existem nas 
serras verifica-se a maior precipitação que ocorre nas mesmas. 
Assim por exemplo, a altura anual de chuva da estação de Viço-
sa do Ceará, situada na serra da Ibiapaba a 650 metros de altitu-
de é de 1 488,8mm, enquanto a cidade de Ipueiras, no sopé da 
encosta oriental da mesma serra a 238 metros, apresenta apenas 
954,6mm, a cidade de Sobral a 75 metros de altitude tem apenas 
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885,1mm de chuva anual, enquanto a vila de Meruoca distante 
23 quilômetros, situada na serra da Meruoca, a 670 metros de 
altitude apresenta 1.732,3 mm; a cidade de Baturité na encosta 
oriental da serra do mesmo nome, a 123 metros já se beneficia 
do relevo adjacente, apresentando precipitação anual de 
1.26,5mm, todavia a vila de Guaramiranga situada no alto da 
serra de Baturité, a mais de 700 metros de altitude, apresenta 
uma pluviosidade muito mais elevada. As normais climatológi-
cas da estação de Guaramiranga revelam um total anual de 
1.711,1mm, assim distribuídos: 

 
 Janeiro – 130,5  Julho – 86,7 
 Fevereiro – 215,2  Agosto – 52,6 
 Março – 318,8   Setembro – 48,1 
 Abril – 293,4   Outubro – 46,3 
 Maio – 252,6   Novembro – 47,3 
 Junho – 156,7   Dezembro – 62,9 
 

Por estes dados podemos observar que a estação seca aí 
não é tão acentuada como no sertão, apresentando o mês mais 
seco – outubro – 46,3mm. Também quanto à temperatura a in-
fluência do relevo é muito importante. As médias mensais são 
bastante atenuadas pela altitude registrando-se em janeiro, mês 
mais quente, a temperatura média de 21º,2, em julho, mês mais 
frio, 19º,6. A média anual de temperatura é de 20º,6 sendo a 
amplitude térmica muito pequena isto é, apenas 1º,6. 
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Na região do médio e alto vale do Jaguaribe, bem como no 
interior do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, as pre-
cipitações vão diminuindo até chegar ao clima semi-árido, onde 
os totais anuais são geralmente inferiores a 700mm. As estações 
do D.N.O.C.S. situadas nesta região de clima Aw’ do interior do 
Nordeste apresentam totais anuais já bem reduzidos: Iguatu 
826,9mm, Várzea Alegre 962,0mm, Brejo Santo 884,4mm, Luis 
Gomes 845,8mm, Cajazeiras 964,5mm, Piancó 863,0mm, Patos 
924,7mm, etc. Também a estação seca é mais acentuada de-
monstrando portanto a transição para o clima semi-árido. A esti-
agem tem inicio em junho prolongando-se até dezembro ou 
mesmo até janeiro. Nesta região também se salientam como 
verdadeiras ilhas de clima mais ameno as zonas serranas. Assim, 
por exemplo, no Rio Grande do Norte, podemos ressaltar a ci-
dade de Martins situada a 650 metros de altitude, cujo posto 
pluviométrico aí instalado apresenta um total anual de 
1.138,6mm. Em Pernambuco, próximo ao limite do clima semi-
árido, temos a região de Triunfo que, pela sua situação na serra 
da Baixa Verde, contrasta sensivelmente com as zonas circunvi-
zinhas. 

É portanto esta região a mais favorecida do sertão pernam-
bucano, constituindo um núcleo de grandes possibilidades. 
Comparando os dados pluviométricos da estação de Triunfo a 
1.010 metros de altitude com os de Flores, distante apenas 21 
quilômetros, porém situada a uma altitude muito menor (478 
metros), verifica-se mais uma vez a importância das regiões 
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elevadas em meio às planuras do sertão, de precipitações muito 
mais reduzidas (Quadro n.º 4). 
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CLIMA SEMI-ÁRIDO QUENTE (BSh) 
 

O clima semi-árido10 aparece na Região Nordeste, cobrin-
do uma extensa área que abrange o sudeste do Piauí, o sudoeste 
do Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte e Paraíba, todo o 
interior de Pernambuco, o oeste de Alagoas e Sergipe, prolon-
gando-se pelo norte da Bahia. 

Caracteriza-se este tipo de clima pela insuficiência de pre-
cipitações, temperaturas elevadas e conseqüentemente, por forte 
evaporação. 

A pequena precipitação observada no Nordeste semi-árido 
é devida ao fato de a região estar situada numa zona de transi-
ção, onde a influência das diferentes massas de ar se faz sentir 
de modo pouco intenso. Assim, as chuvas de outono do litoral 
norte, devidas à faixa de calmarias, vão diminuindo de noroeste 
para sudeste, com o afastamento progressivo do equador; as 

 
10 KÖPPEN estabeleceu uma fórmula para caracterizar o clima semi-árido, na 
qual se leva em conta a época das chuvas, o total anual das mesmas e a tem-
peratura média anual, devido ao fato de a evaporação ser mais elevada, quan-
to maior for o calor. 
A época das chuvas tem importância uma vez que a evaporação será maior se 
as precipitações forem de verão e menos se forem de inverno, variando desse 
modo a fórmula a empregar. 
No clima semi-árido do Nordeste apenas consideremos o primeiro caso, isto 
é, as chuvas de verão, pois as temperaturas se mantêm elevadas durante todo 
o ano, havendo pequena diferença de uma estação para outra, portanto em-
pregamos sempre esta fórmula R=2 (t 14).  
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chuvas de verão que se estendem por grande parte do interior do 
país, devidas à massa equatorial continental, também diminuem 
para o norte e nordeste aproximando-se do sertão semi-árido; 
por sua vez as chuvas de outono-inverno do litoral oriental, que 
dependem do regime dos ventos de leste, diminuem rapidamente 
para o interior, pois, os alísios soprando de SE ou E, carregados 
de umidade, encontrando uma primeira zona de condensação na 
encosta atlântica (a Borborema, principalmente) resolvem-se em 
chuvas, havendo, portanto, uma diminuição rápida da pluviosi-
dade para oeste.11  

Quanto às temperaturas, é o Nordeste a zona onde se regis-
tram as médias mais elevadas de todo o Brasil, principalmente 
pelo fato da existência de uma estação seca prolongada, na qual 
sopram ventos fortes e secos que contribuem ainda mais para o 
aumento da temperatura, bem como à forte insolação que devido 
à rala cobertura vegetal, incide diretamente sobre o solo pouco 
espesso, além da proximidade do equador. 

A precipitação não só não é abundante, como se caracteri-
za por uma grande irregularidade. O período chuvoso, “inver-
no”, pode atrasar-se ou mesmo ser de precipitações muito escas-
sas. A faixa de baixa pressão do equador deslocando-se para sul 
provoca muitas vezes chuvas no Nordeste, porém isto se verifica 
com grande irregularidade, resultando anos chuvosos e anos 
secos. 

 
11 LYSIA MARIA CAVALCANTE BERNARDES. “Os Tipos de clima do Brasil” – 
“Boletim Geográfico”. Ano IX, n.º 105, dezembro de 1951, pp. 988-997 (p. 
994). 
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Assim, se verificarmos as precipitações totais durante um 
certo período de anos, observamos que houve anos de pluviosi-
dade abundante, bem como outros de ausência quase completa. 

De modo geral, podemos dizer que a escassez de chuvas 
pode restringir-se a um ano, não sendo raro porém alcançar o 
período de dois ou mais anos, haja vista as grandes crises já re-
gistradas. Nesses casos surgem as grandes secas de conseqüên-
cias incalculáveis, que acarretam grandes prejuízos, trazendo 
miséria para toda a região. 

A passagem dos climas quentes e úmidos para o semi-
árido não se realiza de maneira súbita, mas sim progressivamen-
te, por uma diminuição na precipitação, ao mesmo tempo que se 
verifica um pequeno aumento na temperatura média, bem como 
na amplitude térmica diária. Isto se explica pelo fato de a esta-
ção seca no clima semi-árido ser mais longa e mais rigorosa, 
provocando, portanto, um maior aquecimento. 

O clima semi-árido difere, pois, essencialmente, dos cli-
mas quentes e úmidos pelas médias de temperatura e pelos totais 
de chuvas. 

As temperaturas, de modo geral, na zona semi-árida, se a-
presentam regularmente elevadas, registrando-se médias anuais 
muitas vezes superiores a 26º, como em Quixeramobim, 27º,5 
no Ceará, ou em Cruzeta, 27º,4, no Rio Grande do Norte. Ocor-
rem, no entanto, temperaturas médias mais baixas, no clima se-
mi-árido, nas regiões mais elevadas, pois, como se sabe, a alti-
tude influi para amenizar a temperatura. Assim, nas zonas serra-
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nas registram-se temperaturas mais baixas cujos valores médios 
anuais oscilam entre 22º e 23º. 

Quanto ao regime térmico é o mesmo em toda a extensão 
da região semi-árida, havendo apenas pequenas variações. O 
mês mais quente é geralmente dezembro ou janeiro, sendo quase 
sempre julho o mês que apresenta as temperaturas médias mais 
baixas. 

As temperaturas médias mensais se mantêm elevadas du-
rante todo o ano, sendo a amplitude térmica anual muito peque-
na, não chegando a 5º a diferença entre o mês mais quente e o 
mais frio. Portanto, podemos dizer que no clima semi-árido não 
há estação fria, aliás, esta é uma característica da região quente 
equatorial. 

Os totais anuais de chuva variam muito em toda a zona 
semi-árida, indo desde 278,7mm, em Cabaceiras, na Paraíba 
(valor anual mais baixo registrado em todo o país) até 801,9mm 
em Quixadá, no Ceará. As precipitações variam, pois, não só no 
que diz respeito à quantidade anual, com também, quanto à épo-
ca em que ocorrem.12  

É preciso não esquecer todavia que, sempre que há um re-
levo de certa importância, há maior precipitação. Assim nas ser-

 
12 ARROJADO LISBOA, numa conferência que realizou em 1913, assim se ex-
pressou: “A chuva na região semi-árida cai com a máxima irregularidade: cai 
irregularmente no correr dos anos, irregularmente no correr de uma mesma 
estação, ainda irregularmente sobre a própria superfície.” (“O problema das 
secas”, conferência realizada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 
1913). Empresa Gráfica Editora – Rio, 1926 (30 páginas).     
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ras chove sempre mais que nas regiões mais baixas. A serra 
condiciona, pois, o aparecimento de oásis de clima ameno para o 
homem e favorável à vegetação em vários pontos de toda a zona 
seca, desde o Ceará até a Bahia. Dentro, portanto, do limite de 
clima semi-árido há inúmeros pontos que podem ser classifica-
dos como de clima quente e úmido. Não assinalamos no mapa 
todos estes pontos pelo fato de não possuirmos dados suficien-
tes, pois não há estações espalhadas em todas as serras.13 Aqui 
poderíamos citar como exemplo a zona elevada das serras de 
Mata Grande e Água Branca (Alagoas) que formam uma ilha de 
clima quente e úmido em meio ao sertão semi-árido. 

Quanto ao regime pluviométrico observa-se que as dife-
rentes estações de clima semi-árido apresentam geralmente as 
mesmas características dos climas quentes e úmidos com que se 
limitam. 

Assim, vamos encontrar dentro dos limites do clima semi-
árido diferentes regimes pluviométricos (Fig. n.º 5). Na região 
do Ceará, atingida por este clima, encontra-se o regime de chu-
vas no período verão-outono (BShw’); mais ao sul deste trecho, 
abrangendo a região semi-árida do estado do Piauí e o sertão de 
Pernambuco, domina o regime de chuvas de verão (BShw); na 
região semi-árida dos estado do Rio Grande do Norte, Paraíba e 

 
13 O Prof. HIGARD STERNBERG no seu trabalho “Aspectos da Seca de 1951 no 
Ceará”, ressalta bem o valor das serras, apresentando alguns dados que bem 
evidenciam a importância do fator altitude para a precipitação, mostrando 
que sempre que há relevo de certo destaque há condensações mais fortes. 
“Revista Brasileira de Geografia”, ano XIII, n.º 3, julho-setembro de 1951.     
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parte de Pernambuco, encontra-se novamente o regime de chu-
vas no semestre de verão-outono; finalmente, à medida que se 
aproxima o limite do clima quente e úmido com chuvas no perí-
odo outono-inverno, que se estende por todo o litoral oriental do 
Nordeste, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, também se 
observa este regime pluviométrico no clima semi-árido (BShs’). 
Observa-se, portanto, que sob a designação geral de semi-áridos 
são incluídas estações que apresentam características pluviomé-
tricas muito diversas. 
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No mapa dos tipos climáticos do Nordeste observa-se que 
o limite do clima semi-árido não coincide com o limite do Polí-
gono das Secas (Fig. n.º 6). Este abrange área muito maior, pois, 
nele se enquadra toda a Região Nordeste sujeita a secas intensas, 
que em determinados anos se tornam calamitosas, bem como 
uma parte da Região Leste, que também sofre os seus efeitos, 
embora não com a mesma intensidade. São nove os estados que 
fazem parte da “zona seca legal”: Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas 
Gerais. No entanto, os três estados que sofrem mais intensamen-
te os rigores da seca são Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. 
(Fig. n.º 7). 

O Ceará tem todo o seu território compreendido no “Polí-
gono das Secas” apesar de apenas uma parte estar compreendida 
nos limites do clima semi-árido. 

É na realidade o Ceará um dos estados que sofrem mais in-
tensamente os flagelos da seca. A sua porção norte, bem como a 
região do vale do Jaguaribe, embora possuam uma estação seca 
prolongada, apresentam todavia maior pluviosidade anual, pois, 
as chuvas são mais fortes na época do inverno. No entanto, no 
sudoeste do estado as precipitações são bem mais reduzidas, 
chegando apenas a 800mm, aproximadamente, o total anual. 
Esta é a região de clima semi-árido do Ceará cuja diferença do 
clima quente e úmido reside principalmente na diminuição das 
precipitações, pois as temperaturas se mantêm elevadas, quer 
num tipo climático, quer noutro, como também o regime pluvi-
ométrico é o mesmo. Se compararmos, por exemplo, os valores 
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normais da estação de Ipueiras, de clima quente e úmido (Aw’) 
com os de Crateús de clima semi-árido (BShw’) situados próxi-
mos a linha de limite, verifica-se que não há diferença entre o 
regime pluviométrico de uma e de outra, havendo apenas uma 
diminuição no total anual. 
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Na realidade o regime pluviométrico desta porção semi-

árida se caracteriza por precipitações que se iniciam em janeiro, 
alcançando o máximo no mês de março, enquanto o período 
seco tem inicio no mês de junho, estendendo-se até dezembro, 
com o mínimo, geralmente, em setembro. O período chuvoso 
que se estende de janeiro a maio (5 meses) realmente só apre-
senta 3 ou  4 meses de chuvas mais intensas, pois em janeiro as 
precipitações ainda não são muito fortes. 
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As estações de Quixadá, Quixeramobim e Cangati, por e-
xemplo, apresentam 4 meses (fevereiro a maio) de precipitações 
superiores a 100mm, com máximos em março. 

 
Já Crateús e Tauá, situadas mais para o interior apenas 

possuem 3 meses de precipitação intensa, sendo os totais anuais 
também mais baixos, pois a influência que exerce a faixa de 
calmarias vai diminuindo progressivamente a partir do equador. 

Comparando-se a porcentagem das precipitações caídas 
nos dois semestres do ano, verifica-se a má distribuição das 
chuvas nesta região do Ceará de clima semi-árido. 
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O fato de porcentagens tão altas de precipitações no perío-
do chuvoso, restando menos de 10% para a época seca se agrava 
mais se atentarmos para o total anual cujo valor mais elevado 
pouco ultrapassa 800mm, bem como para as médias de tempera-
tura que se mantêm elevadas durante todo o ano, contribuindo 
para aumentar a evaporação. Todo o interior do Ceará apresenta 
temperaturas médias muito elevadas, quer no período do verão, 
quando as chuvas são muito escassas, quer no inverno, quando 
se verifica o domínio da massa de ar equatorial, muito quente. 

Em Quixadá, por exemplo, a temperatura média se man-
tém quase a mesma durante todos os meses. De março a julho a 
média é praticamente a mesma, pois nestes cinco meses registra-
se 26º,5 ou 26º,4. O mês mais quente é novembro, com 27º,6, 
sendo a amplitude térmica anual muito pequena, ou seja, 1º,2. 
Quixeramobim ainda apresenta médias mais elevadas, talvez 
devido à sua posição um pouco mais para o interior, e à maior 
escassez de chuvas. A sua média mais elevada é 28º,8, no mês 
de dezembro, ocorrendo a mais baixa no mês de junho, 26º,2 
sendo portanto a amplitude térmica anual de 2º,2. 

Ao sul da zona de clima semi-árido do estado do Ceará 
vamos encontrar uma região onde domina o regime pluviométri-
co com chuvas de verão (semestre primavera-verão) abrangendo 
o sudeste do Piauí e o alto sertão pernambucano.  

Esta região de clima semi-árido apresenta precipitações 
muito mais reduzidas que a precedente. As chuvas vão na reali-
dade diminuindo cada vez mais ora o interior, até chegar no bai-
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xo médio São Francisco, onde a semi-aridez é ainda mais acen-
tuada. 

No sudeste do Piauí observa-se o mesmo regime pluvio-
métrico do sudoeste do estado, havendo diferença, apenas, no 
total das precipitações. A estação chuvosa tem inicio em no-
vembro, embora neste mês as precipitações ainda não sejam 
muito intensas, e se estende até o mês de abril, registrando-se o 
total mais elevado em fevereiro ou março; quanto à estação seca, 
tem início em maio, prolongando-se até outubro, sendo o mês 
mais seco julho ou agosto. 

Comparando-se alguns dados de chuva da estação de Oei-
ras, no Piauí, de clima quente e úmido (Aw), já quase no limite 
do semi-árido com estações deste tipo climático, (Quadro n.º 6) 
observa-se a semelhança existente. 

 
Esta região de clima semi-árido, como vemos, apresenta de 

maneira geral, as mesmas características quanto ao regime plu-
viométrico, da região de clima quente e úmido que abrange todo 
o Planalto Central do Brasil, estendendo-se até o Maranhão e o 
Piauí. A influência da massa equatorial continental quente e 
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úmida que ocupa toda esta região no verão, provocando chuvas 
freqüentes e abundantes nesta época, se faz sentir até a região 
semi-árida, do alto sertão pernambucano, embora com menor 
intensidade. Observa-se no entanto aí, um atraso da estação chu-
vosa, que tem inicio no mês de novembro, prolongando-se até 
abril. As chuvas nesses meses são às vezes intensas, porém, de-
vido a uma série de fatores, tais como temperatura elevadas, 
solos pouco profundos, etc., a água não pode ser aproveitada 
convenientemente. A estação seca, por sua vez, é muito rigoro-
sa, havendo meses de nenhuma precipitação. 

A pluviosidade vai-se tornando cada vez mais reduzida do 
Piauí para Pernambuco, ocorrendo no alto sertão deste estado 
precipitações anuais inferiores, na maioria das vezes, a 500mm. 
A estação de Paulistana, no Piauí, situada mais próximo ao esta-
do de Pernambuco apresenta 605,6mm de precipitação anual, 
enquanto Ouricuri já nesse último estado, apresenta 574,2mm. 

No sertão de Pernambuco, embora o período chuvoso ain-
da seja o verão, nota-se no entanto, de oeste para leste, um pro-
longamento das chuvas para o outono, até chegar ao regime plu-
viométrico com máximos outonais (W’), demonstrando a transi-
ção para o regime das chuvas de outono-inverno, que domina 
em todo o litoral oriental do Nordeste. Assim em Ouricuri a es-
tação chuvosa já não tem inicio em novembro e sim em dezem-
bro, embora o mês de maior pluviosidade ainda seja fevereiro. 
Nas estações situadas mais a leste como Parnamirim, Salgueiro, 
Maniçobal, Serra Talhada, etc., o mês mais chuvoso é março 
demonstrando uma tendência para o máximo outonal. Este já é 
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registrado nas estações de Afogados da Ingazeira e Sertânia, por 
exemplo, nas quais a quadra chuvosa tem inicio em janeiro e se 
prolonga até junho, sendo março ou abril o mês de maior preci-
pitação. 

O baixo médio vale do São Francisco,no estado de Per-
nambuco, compreendendo a zona que vai de Petrolina a Petro-
lândia, apresenta maior aridez. Os  totais anuais ao longo deste 
trecho (quadro n.º 7) apresentam valores normais muito baixos, 
muitas vezes inferiores a 400mm. A maior aridez deste trecho 
do São Francisco, que aliás se prolonga pelo estado da Bahia, 
até a cidade de Barra, constituindo o que SALOMÃO SEREBRENICK 
denominou de “quadrilátero árido do vale”14 se explica pelo fato 
de as perturbações raras vezes conseguirem penetrar na região, 
cercada como se acha por várias serras. Assim na altura de Bar-
ra, as serras aí existentes impedem a penetração das perturba-
ções devidas à massa equatorial continental; por outro lado as 
serras do Piauí e do Araripe impedem a penetração da massa 
equatorial norte, e ainda, a leste, o planalto da Borborema inter-
cepta a massa equatorial atlântica, com as suas chuvas de inver-
no. Quando estas perturbações conseguem vencer estes obstácu-
los, já estão pobres de umidade, ocasionando, portanto, no vale 

 
14 SALOMÃO SEREBRENICK – “Condições Climáticas do Vale do São Francisco 
– Clima – Enchentes e Estiagem - Reflorestamento” – Comissão do Vale do 
São Francisco – Departamento de Imprensa Nacional – Rio, 1953. 134 pági-
nas (p. 52). 
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chuvas muito reduzidas, elevação de temperatura e, conseqüen-
temente, aumento de evaporação.15              

 
As populações das regiões marginais do São Francisco po-

dem contar, no entanto, para seu suprimento d’água, com o rio, 
que é perene mesmo na época das grandes secas. As temperatu-
ras se mantêm bastante elevadas nesta região do Vale do São 
Francisco, principalmente no verão, já se observando, no entan-
to, médias mensais um pouco mais baixas no inverno. É, portan-
to, a amplitude térmica anual maior, neste trecho (Petrolândia 
6º,0 e Pão de Açúcar 5º,2) pois, no inverno os alísios de SE vin-
dos do litoral, penetram pelo vale do São Francisco, até uma 
grande distância da costa, amenizando as temperaturas. A época 
mais fria do ano pouco varia nesta região do vale, coincidindo 
com os meses de maio a agosto, sendo sempre julho o mês em 
que ocorre a temperatura média mais baixa. Quanto à época 

                                                 
15 SALOMÃO SEREBRENICK. Op. cit., pp. 52-54.  
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mais quente, varia um pouco de uma estação para outra, verifi-
cando-se a média mensal mais elevada, em novembro, dezem-
bro, janeiro, fevereiro ou março. 

Quanto ao regime pluviométrico, observa-se neste trecho 
do vale, embora as chuvas sejam de verão, a tendência para o 
máximo outonal, que se vai acentuando para jusante. 

Em Petrolina, situada na curva do São Francisco, as chu-
vas têm inicio em dezembro e vão só até março, sendo fevereiro 
o mês de maior pluviosidade, com 87,9mm. O período chuvoso 
é, portanto pequeno e as chuvas são muito reduzidas, atingindo 
o total anual, apenas 399,6mm. 

ADALBERTO SERRA estudando os deslocamentos da frente in-
tertropical para o sul, chama atenção para o fato de que as cal-
mas chegam às vezes, até Petrolina, produzindo-se, então, os 
raros aguaceiros da região.16 

Coripós, a jusante de Petrolina, apresenta ainda o mesmo 
regime, com estação chuvosa de dezembro a março, e fevereiro 
como mês de maior precipitação. Em Cabrobó e Jatinã, no en-
tanto, embora o regime seja o mesmo, se nota uma tendência 
para o prolongamento das chuvas para o outono, sendo março o 
mês de maior pluviosidade. Em Petrolândia, situada mais a ju-
sante, próximo ao limite com o estado de Alagoas, já se observa 
uma mudança sensível no regime pluviométrico (vide o gráfico). 
As chuvas têm início em dezembro com as maiores precipita-

 
16 ADALBERTO SERRA – “Meteorologia do Nordeste Brasileiro” – I. B. G. E. 
Conselho Nacional de Geografia, Rio, 1945 (p. 7).  
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ções em fevereiro (94,6mm), porém, depois de uma diminuição 
em março e abril, registra-se outro máximo, embora menor, em 
maio (71,6mm) continuando as chuvas ainda pelos meses de 
junho e julho. Observa-se portanto aí, uma tendência muito a-
centuada para o máximo outonal. Podemos mesmo dizer que no 
vale do São Francisco, Petrolândia representa o limite de um 
regime pluviométrico, pois, para jusante já se passa para o do-
mínio das chuvas de outono-inverno, que se estendem por todo o 
litoral oriental do Nordeste. 

Observa-se que as estações de clima semi-árido situadas 
próximo à linha de limite do clima quente e úmido do litoral 
apresentam, conforme podemos observar no mapa, desde o Rio 
Grande do Norte até Alagoas, o regime de chuvas no período 
outono-inverno, devido à influência da penetração dos alísios. 

Quanto ao total anual de chuva, embora no litoral varie de 
1 000 a 1 800 mm, transposto o limite do clima úmido cai para 
700, 500, ou menos de 400 mm (Águas Belas 389,2 mm e Caba-
ceiras 278,7 mm). Isto se explica pelo fato de os alísios de su-
deste do Atlântico Sul, formadores da massa equatorial atlântica, 
ao encontrarem próximo ao litoral a barreira montanhosa consti-
tuída pelo planalto da Borborema, sofrerem uma ascensão vio-
lenta, produzindo chuvas abundantes em toda a costa oriental. 
Logo depois porém de passar a crista, começando a descer, a 
massa de ar tende a se aquecer perdendo umidade (efeito do 
foehn). Portanto uma vez transposto este importante acidente do 
relevo, que se estende da porção central do Rio Grande do Norte 
até o baixo São Francisco, no estado de Alagoas, o alísio já per-
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deu grande parte de sua umidade sendo mesmo chamado pelo 
homem do interior de “vento da seca”. Esta é a razão por que no 
litoral oriental ocorrem precipitações abundantes que, no entan-
to, se restringem a uma faixa estreita, pois, logo a oeste da linha 
de limite, as chuvas já são muito reduzidas. A estação de Caba-
ceiras, na Paraíba, situada próximo a esta linha apresenta total 
anual mais baixo da região semi-árida e mesmo de todo o país 
(278,7mm). 

À medida que nos afastamos do litoral a influência dos alí-
sios de SE se vai tornando cada vez menor, na zona semi-árida, 
passando-se a observar um outro regime pluviométrico, o de 
chuvas no verão e precipitações máximas no outono (w’), devi-
do aos deslocamentos da massa equatorial norte. Isto se verifica 
em grande parte da zona semi-árida dos estados do Rio Grande 
do Norte, Paraíba e em pequeno trecho de Pernambuco. 

De maneira geral o que se observa aí, é o predomínio da 
estação seca que se estende de junho a dezembro ou janeiro, 
quando têm inicio as chuvas, embora fracas, que se prolongam 
até maio, sendo março ou abril o mês mais chuvoso. Os totais 
anuais são muito reduzidos, não atingindo, geralmente, mais de 
700mm. 

O Rio Grande do Norte, apenas com exceção de uma pe-
quena zona a oeste e uma faixa da costa oriental, está todo com-
preendido no clima semi-árido. O seu litoral norte não sofre a 
influência dos alísios de sudeste, que provocam chuvas abun-
dantes no trecho oriental, talvez devido ao fato de a costa tomar 
outro rumo, isto é, a direção leste-oeste. Entretanto a zona de 
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baixa pressão do equador deslocando-se muito para sul pode 
provocar chuvas neste litoral e mesmo mais para o interior; isto 
se verifica porém, com grande irregularidade, ocasionando anos 
chuvosos e secos. Os totais anuais das estações de Macau e A-
reia Branca, 476,6mm e 615,0mm, respectivamente, mostram 
como este trecho do litoral do Rio Grande do Norte é extrema-
mente seco. Em todo o interior do estado as precipitações são 
muito reduzidas, registrando-se na estação de Cruzeta (municí-
pio de Acari) o total mais baixo, 464,8mm. Aí as temperaturas 
são muito elevadas, agravando ainda mais a aridez da região 
(temperatura média anual 27º4). Este mesmo aspecto climático 
continua pelo interior da Paraíba onde também se verificam pre-
cipitações muito reduzidas, a par de temperaturas elevadas. Em 
Ibiapinópolis, por exemplo, o total anual é de 304,5mm e a tem-
peratura média anual 24º3. 

Dentro dos limites do clima semi-árido do Nordeste obser-
vam-se portanto diferentes regimes pluviométricos: o das chuvas 
de verão (w), o das chuvas de verão com máximo no outono 
(w’) e o das chuvas no período outono-inverno (s’). 

O regime pluviométrico do Nordeste semi-árido vai ter 
uma influência no relevo, solo, hidrografia, vegetação, bem co-
mo na própria vida humano-econômica da região. 

O relevo apresenta-se em grandes extensões com ondula-
ções suaves, pois, a intensa erosão, provocada principalmente 
pelo regime torrencial dos rios, no período chuvoso, carregando 
os fragmentos desagregados, deu aparecimento a uma superfície 
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peneplanizada, constituída de vários níveis de peneplano que 
foram modeladas pelos vários ciclos erosivos.17  

Aí não se encontram colinas arredondadas “meias laran-
jas” típicas dos climas tropicais úmidos, também não se obser-
vam desníveis relativos muito escarpados como na serra do Mar 
ou da Mantiqueira, pois, como já dissemos, a erosão foi muito 
intensa rebaixando a enorme área do Nordeste, restando do ca-
peamento apenas algumas chapadas residuais mais resistentes, 
constituindo as elevações tabulares e também os serrotes que são 
verdadeiros testemunhos do relevo antigo.18  

No que diz respeito ao trabalho dos agentes do modelado, 
influenciado pelo clima, podemos salientar primeiramente o 
efeito das temperaturas acarretando o desenvolvimento da desa-
gregação mecânica das rochas. O manto de decomposição quí-

 
17 O Prof. LINDALVO BEZERRA DOS SANTOS em uma aula dada num curso na A. 
B. E. sobre “Relevo e Estrutura do Nordeste Brasileiro” “(Bol. Geog.”, ano 
IX, n.º 104, nov. de 1951), chama a atenção para o fato de que “não é licito 
identificar o Nordeste do ponto de vista do relevo, como um imenso penepla-
no”. (P. 35).  
18 O Prof. SILVIO FROIS ABREU diz muito acertadamente: “Foram os movimen-
tos tectônicos antigos caledonianos e mais modernos que ondularam o Nor-
deste, fazendo emergir intrusões graníticas, dobrando as camadas paleozói-
cas. Foi o clima que completou a obra, modelando as formas atuais. Cobrindo 
algumas serras com um espesso manto argiloso, capeando o solo com peque-
na camada de terra, esbarrancando as barreiras do litoral, atuando de prefe-
rência sobre anfractuosidades, as ações provocadas pelo clima fizeram dos 
maciços arqueanos e das camadas, páleo, meso e cenozóicas, o quadro fisio-
gráfico que hoje observamos” – “Nordeste do Brasil”. “Bol. Geogr.”, ano I, 
n.º 4, julho 1943 (p. 16).   
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mica é pequeno, e isto, devido ao fato de o período chuvoso ser 
curto, irregular e a coluna pluviométrica baixa. Assim , na mete-
orização das rochas, domina o efeito da desagregação mecânica, 
produzida principalmente pela amplitude térmica diária. O pro-
cesso de decomposição se desenvolve com mais intensidade, 
apenas, no decorrer de três a quatro meses, isto é, durante a esta-
ção chuvosa. 

Se o clima exerce influência sobre o relevo, este por sua 
vez condiciona o aparecimento de modificações climáticas. As-
sim dentro dos limites da região semi-árida do Nordeste, as ser-
ras formam às vezes verdadeiros oásis, onde a temperatura é 
mais amena que nas zonas baixas e as precipitações são mais 
abundantes, possibilitando desse modo à formação de prósperos 
núcleos populacionais. 

O solo do Nordeste, na zona do serão, é geralmente muito 
pouco espesso e isto por causa do próprio tido de clima. A exis-
tência de solos profundos requer condições topográficas e climá-
ticas que favoreçam o desenvolvimento do processo da edafiza-
ção do material decomposto. Sendo o manto de decomposição 
pequeno, logo se compreende a razão pela qual na zona semi-
árida não se encontram geralmente solos espessos embora as 
condições topográficas lhe sejam favoráveis.  

Ainda relacionando ao tipo de clima, devemos salientar 
que os solos do nordeste semi-árido são quimicamente ricos, 
embora estes elementos não possam ser aproveitados pelas plan-
tas devido à falta d’água. 
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Em virtude da pequena pluviosidade, não é freqüente o a-
parecimento de argilas lateríticas no sertão nordestino, como 
acontece nas áreas de clima quente e úmido. Não se verifica por 
conseguinte o perigo das áreas trabalhadas pelo homem, sofre-
rem o desenvolvimento do processo da laterização, como acon-
tece nos climas quentes e úmidos.19                                 
Os rios do Nordeste, em função do clima, são temporários, isto 
é, correm apenas durante a estação chuvosa, secando por com-
pleto na época da estiagem. Os habitantes da região costumam 
chamá-los rios “cortados”, pois nesta época o leito dos rios pode 
ser atravessado facilmente. (Fig. ns. 8 e 9). Um simples filete 
d’água na época seca, pode-se transformar num imenso rio cau-
daloso, na quadra chuvosa. 

 
 

 
19 O químico WALTER MOTA no seu trabalho “Considerações sobre os solos da 
região seca do Nordeste” diz o seguinte “Nossas condições climáticas semi-
áridas não favorecem a laterização. Com evaporação superando de muito a 
precipitação, a drenagem dos sais solúveis resultantes da intemperização da 
rocha matriz é deficiente, a remoção tanto da sílica livre quanto da que se 
acha combinada no complexo formado é mais lenta do que a dos sesquióxi-
dos.” (P. 5).  
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Em virtude do clima, é a periodicidade dos rios o traço 

característico da rede hidrográfica da região. (Fig. n.º 10). Tam-
bém no regime dos rios, a influência do clima se faz sentir de 
maneira intensa, dominando o regime torrencial, de grande vio-
lência, resultando, muitas vezes, em inundações das faixas mar-
ginais, onde se localizam culturas, trazendo assim prejuízo para 
a economia da região. (Fig. n.º 11). 

Quanto à vegetação a influência do clima é grande, condi-
cionando o aparecimento de uma flora essencialmente xerófita, 
característica do sertão semi-árido – a caatinga. (Fig. n.º 12). 
Nesta vegetação se observa o reflexo das condições naturais do 
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meio, tanto no que diz respeito ao clima, como quanto ao solo 
(Fig. n.º 13). 

 
A caatinga como conseqüência do clima semi-árido, com 

uma longa estação seca, apresenta acentuado caráter de xerofi-
tismo. A fim de resistir à falta absoluta de água durante os meses 
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de estio SUa adaptação ao meio, é muito grande. As árvores que 
compõem esta formação florística são lenhosas, retorcidas, de 
pequena altura e de folhas pequenas, dominando as espécies 
cactáceas, em tudo demonstrando meios protetores contra a ex-
cessiva transpiração, ou melhor, maior aproveitamento da tão 
preciosa umidade. (Fig. n.º 14). 

 
A caatinga apresenta-se completamente diferente na esta-

ção seca e na estação chuvosa. No longo período de estiagem 
seu aspecto é desolador, pois as árvores perdem as folhas, redu-
zindo-se a troncos secos e esgalhados. (Fig. n.º 15). No entanto, 
quando chega a época das chuvas tudo reverdece, formando uma 
paisagem inteiramente diversa, cheia de vida.       

Pode-se dizer que a caatinga é uma vegetação na qual o 
clima deixa bem clara a sua influência. 
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Para elaborarmos o mapa dos “Tipos de Clima do Nordes-
te”, é preciso salientar, que levamos em conta as médias de um 
longo período, o que dá uma idéia, por assim dizer, do clima 
normal da região, e não das irregularidades, tão freqüentes no 
caso do Nordeste. Quando a época seca se estende por período 
maior, às vezes um ano, ou mesmo mais, o que acontece com 
certa periodicidade, surgem grandes crises. Embora muitas te-
nham sido as soluções tentadas para minorar os efeitos deste 
fenômeno inevitável, podemos dizer que ainda não lograram seu 
objetivo.20 (Fig. n.º 16).  

É o problema da seca realmente complexo, e para ser re-
solvido é necessário o auxilio do governo, bem como a coopera-

 
20 A situação do Nordeste por ocasião das grandes secas descritas há mais de 
30 anos pelo engenheiro agrônomo CRISTOVÃO DANTAS, é quase a mesma de 
hoje: “A transumância vexatória para as plagas amazônicas, onde o trabalha-
dor humilde e obscuro é um infeliz acorrentado às deliberações impiedosas 
de patrões sem escrúpulos, perseguido ademais pela adversidade de um clima 
atroz, abandonado pelo governo de sua pátria no inferno verde das florestas 
traiçoeiras; os mantimentos distribuídos nas aperturas da fome à turba-multa 
esganada, como se por acaso o povo nobre do serão fosse condenado à humi-
lhação execranda de uma esmola que se deixa cair com muito orgulho; a 
remoção desordenada dos habitantes para as zonas produtoras do sul do país, 
são propostas que traduzem muito intimamente a nossa franqueza em debelar 
os males que afetam o desenvolvimento e o prestigio da nacionalidade.” 
Continuando diz o mesmo autor: “Os paliativos não conseguem anular o 
flagelo, concorrem para agravar a ferida aberta há muitos anos. 
Já que o extermínio das causas é humanamente impossível, então que nos 
encorajemos para atenuar os efeitos da calamidade.” “A Lavoura Seca no Rio 
Grande do Norte. Aspectos Econômicos.” Natal – 1921 (pp. 30-31)   
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ção dos habitantes das regiões abrangidas pelas secas. (Fig. n.º 
17). 

 
O departamento Nacional de Obras Contra as Secas vem 

procurando minorar os seus efeitos construindo poços, açudes, 
estradas, etc, dentro dos limites da área que se convencionou 
chamar “Polígono das Secas”.21       
                                                 
21 A lei n.º 1.348 de 10 de fevereiro de 1951 estabelece o seguinte ”a poligonal que limita a 
área dos estados sujeitos aos efeitos das secas, terá por vértices, na orla do Atlântico, as cida-
des de João Pessoa, Natal, Fortaleza e o ponto limite entre os estados do Ceará e Piauí na foz 
do rio São João da Praia, e seguindo pela margem direita deste, a afluência do Urucui Preto, 
cujo curso acompanhará até as nascentes; a cidade de Gilbués, no Piauí; a cidade de Barra, no 
estado da Bahia; e pela linha atual, cidades de Pirapora, Bocaiuv, Salinas e Rio Pardo de 
Minas, no estado de Minas Gerais; cidades de Vista Nova, Porções e Amargosa, no estado da 
Bahia; cidades de Tobias Barreto e Canhoba, no estado de Sergipe; cidade de Gravatá, no 
estado de Pernambuco; e cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba.” 
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Este órgão oficial apesar de ter suas atividades voltadas 
para os vários empreendimentos que visam a tornar esta área 
uma região de melhores condições de vida, e evitar por ocasião 
das secas prolongadas, as retiradas desordenadas das popula-
ções, tem no entanto como preocupação principal as grandes 
obras de açudagem e irrigação. (Fig. ns. 18, 19 e 20). 

 
Quatro são os grandes sistemas de irrigação, cujas obras 

estão sendo realizadas: Sistema do Acaraú, no Ceará (com capa-
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cidade para represar cerca de 1,5 bilhões de metros cúbicos); 
Sistema do Jaguaribe, no Ceará (com capacidade para represar 
cerca de 9 bilhões de metros cúbicos); Sistema do Alto Piranhas, 
na Paraíba, constituído pelos rios Piancó e Piranhas, formadores 
do Açu; Sistema do Açu ou Baixo Piranhas, no Rio Grande do 
Norte. 

 
Cada uma desses sistemas compreende um certo número 

de açudes, muitos dos quais já construídos e outros em estudos. 
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Além desses grandes sistemas, construíram-se obras isola-
das, dentre as quais se salientam os aludes Xoró e General Sam-
paio, ambos no Ceará. 

Deve-se ainda assinalar a existência da açudagem feita em 
cooperação. O D.N.O.C.S. presta neste caso auxilio técnico e 
financeiro para a construção de pequenos açudes de interesse 
local, tendo o proprietário das terras que despender apenas uma 
pequena soma em dinheiro. Este tipo de açudagem em coopera-
ção tem crescido muito ultimamente, sendo de grande utilidade 
no Nordeste. 

Queremos acentuar aqui o que muitos autores já têm dito a 
respeito do problema da açudagem no Nordeste. 

 O açude em si não resolve, evidentemente, o problema da 
escassez de água, durante a longa estação seca. Ele pressupõe a 
irrigação, pois essa é a sua função primordial, que não dever ser 
esquecida, quando se constrói um açude. No entanto, pode-se 
afirmar que a irrigação ainda tem ação muito reduzida.22 As 
despesas gastas nas construções dos açudes, não recompensam 

 
22 O agrônomo JOSÉ GUIMARÃES DUQUE diz, que “se fosse possível represar 
toda a água de chuva que escorre na região, nós teríamos cerca de 60 bilhões 
de metros cúbicos d’água. Pelas medições de água de irrigação feitas pelo 
S.A.I. nos açudes, são necessários 70 000 metros cúbicos de água, dentro da 
represa, para garantir a irrigação de um hectare cultivado em um ano; inclu-
indo as perdas por evaporação, infiltração, em trânsito nos canais e a água 
aplicada nas culturas. Assim, nesta hipótese teórica de acumulação, o Nor-
deste seco poderia irrigar com água de chuva cerca de 800.000 hectares, por 
gravidade, no máximo”. “Solo e Água no Polígono das Secas” – Publ. n.º 
148, série I-A. MVOP - .D.N.O.C.S. (p. 91).  
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muitas vezes as vantagens que deles advêm. O Prof. HILGARD 
STERNBERG afirma que, “mesmo tirando da açudagem todas as 
vantagens que pode oferecer, ela constitui uma solução de al-
cance muito mais restrito do que geralmente se imagina.23 Isto 
não significa no entanto, que o açude não seja necessário na 
região semi-árida do Nordeste; é preciso todavia que seja com-
plementado com outras soluções. 

Muitos autores consideram como solução ideal a constru-
ção de uma ampla rede de pequenos açudes e não a grande açu-
dagem, e a irrigação e proteção do solo. 

CRISTÓVÃO DANTAS, engenheiro-agrônomo de grande visão, 
teve oportunidade de focalizar de maneira muito feliz, num tra-
balho escrito em 1920, a solução que ele considerava a salvação 
das regiões semi-áridas – “A lavoura seca”. Ele a define como 
“um conjunto de regras e leis sancionadas pela agronomia mo-
derna tendentes a conservar a umidade imprescindível ao desen-
volvimento das plantas. Mais adiante afirma o mesmo autor: 
“Mais da metade do nosso planeta tem que ser redimida pelo 
poder da lavoura seca, visto como é materialmente impraticável 
conduzir as águas de irrigação às áreas de todos os terrenos 
agrícolas, que vão tendo cada vez maior amplitude para acede-
rem às necessidades prementes das populações aumentadas, 
clamando pelo pão material para as bocas. É a lavoura seca, por-

 
23 H. STERNBERG – “Aspecto da Seca de 1951 no Ceará” – “Revista Brasileira 
de Geografia”, ano XIII, n.º 3, jul-set. 1951, p. 338  
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tanto, um problema universal”.24 Afirma CRISTÓVÃO DANTAS que 
o Nordeste oferece margens muito amplas para o completo êxito 
da lavoura seca.          

 
Infelizmente pode-se dizer que muito pouco se tem feito 

nesse sentido, sendo a agricultura praticada de maneira rotineira 
sem ter em vista a conservação do solo. O homem é portanto, 
em parte, culpado pelos efeitos desastrosos da seca. Ele acelera 
a erosão do solo não o conservando convenientemente, isto é, 
não fazendo “uso eficiente da terra sob os diversos sistemas a-
grícolas, que a salvaguardam do empobrecimento”.25   

                                                 
24 C. DANTAS – “A Lavoura Seca no R. G. N. Aspectos Econômicos” – Natal 
– Empresa Tipográfica Natalense Ltd. , 1921, 119 páginas (p. 45). O grifo foi 
por nós introduzido, para chamarmos a atenção mais uma vez, para o peque-
no poder extensivo da irrigação.   
25 JOSÉ GUIMARÃES – op. cit. P. 96. 
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Há quem considere uma outra solução para o problema das 
regiões semi-áridas, o reflorestamento. Para os seus adeptos 
mais ardorosos as florestas são de tal importância na regulariza-
ção do regime hidrológico, que eles consideram a conservação 
das mesmas ou a sua reconstituição de grande necessidade.26 

 
O reflorestamento não deixa de ser útil, porém é preciso 

ser feito atendendo-se, às condições locais, pois não são todas as 

                                                 
26 Diz muito acertadamente o Prof. HILGARD STERMBERG: “As matas graças 
sobretudo à grande capacidade de retenção de água que possui o solo florestal 
– tendem indubitavelmente a estabilizar o regime hidrológico, entretanto, é 
bom lembrar não prestam este beneficio sem, por outro lado cobrar um assaz 
pesado tributo para qualquer região seca: a água transpirada pelas árvores” – 
Op. cit. P. 340.   
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áreas que podem ser reflorestadas. Como se pode ver a questão 
não é simples de ser resolvida devido à complexidade de fatos 
que devem ser levados em conta para um plano de aproveita-
mento racional da região semi-árida. 

O Prof. HILGARD STERNBERG chama a atenção para outra so-
lução, a qual como ele mesmo acentua, não exclui a açudagem e 
a silvicultura, é a agricultura conservadorista, que consiste no 
conjunto de práticas agrícolas que têm por finalidade a conser-
vação do solo e da água.27  

No Nordeste, o homem tem que lutar com o problema da 
seca, durante a longa estação da estiagem, como também contra 
a impetuosidade da água, na quadra do “inverno”28, pois muitas 
vezes durante o período chuvoso as precipitações são torrenci-
ais, podendo chover num dia, quase a metade do total mensal.   
 
 

 
27 HILGARD STERNBERG – Op. cit. p. 340. 
28 A este propósito vamos transcrever um trecho de RODERIC CRANDALL que 
vem confirmar nossas palavras: “O excesso de chuva tem a mesma tendência 
que a escassez, de perturbar o regime normal de boas colheitas, porque pela 
maior parte as plantações são ao longo do leito dos rios nas terras de várzea. 
Em um ano com este de 1910, quando as chuvas excedem por muito a média, 
as grandes enchentes causaram grandes perdas de plantações já feitas, e se 
houver escassez de gêneros alimentícios em 1911, será devido mais ao exces-
so do que à falta de chuva”. “Geografia, Geologia, Suprimento d’Água. 
Transportes e Açudagem nos Estados Orientais do Norte do Brasil – Ceará, 
Rio G. do Norte, Paraíba”. MVOP - IFOCS – Pub. n.º 4, série I, Rio de Janei-
ro, 1910, 131 páginas (p. 51).     
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CLIMAS QUENTES E ÚMIDOS COM CHUVAS DE  
OUTONO-INVERNO DO LITORAL ORIENTAL(As’) 

 
O litoral do Nordeste, desde o Rio Grande do Norte até a 

Bahia, apresenta o tipo de clima As’, isto é, quente e úmido com 
chuvas no período outono-inverno. Constitui uma faixa estreita, 
que apenas se alarga um pouco para o interior em Pernambuco e 
Alagoas.  

Na região de clima As’ aparecem duas manchas de climas 
diferentes, uma constituída pelo tipo Am que abrange um pe-
queno trecho do litoral pernambucano, na zona da mata úmida, a 
outra compreendendo o planalto de Garanhuns, que por sua alti-
tude elevada constitui uma pequena “ilha” de clima mesotérmi-
co, com o mesmo regime pluviométrico do litoral. 

A região do litoral oriental acha-se durante o ano todo sob 
o domínio da massa equatorial atlântica que tem sua maior umi-
dade na corrente inferior dos alísios, razão pela qual sua subida 
nas serra litorâneas provoca precipitações fracas.29 Por ocasião 
do inverno, no entanto, verifica-se a invasão de massas polares 
vindas do sul que se incorporam aos alísios de sudeste, produ-
zindo chuvas abundantes em todo o litoral oriental, no período 
de outono e inverno. Para o interior as precipitações vão diminu-

 
29 A massa equatorial atlântica é constituída pelos alísios de SE do Atlântico 
Sul e compõe-se de duas correntes, uma interior, fresca e úmida, e outra su-
perior, quente e seca, ambas na mesma direção porém separadas por uma 
forte inversão de temperatura – ADALBERTO SERRA e LEANDRO RATISBONA – 
“As massas de ar da América do Sul” (p. 56).      
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indo, pois os alísios de SE encontrando acidentes de relevo (a 
Borborema, principalmente) depositam toda a umidade a barla-
vento das montanhas, e ultrapassando a escarpa tornam-se cada 
vez mais secos. Isto explica porque o litoral oriental é tão bem 
servido de chuvas, enquanto a uma distância de menos de 100 
quilômetros muitas vezes para o interior, domina o clima semi-
árido com suas precipitações escassas e irregulares. 

No clima As’ do litoral oriental a estação chuvosa tem iní-
cio em fevereiro, pois embora em janeiro já comecem as precipi-
tações, estas são ainda muito fracas, raramente alcançando a 
altura de 60mm, e se prolonga até julho. O máximo de precipita-
ção se verifica no outono, quase sempre no mês de abril, esten-
dendo-se porém as chuvas pelos meses do inverno. O período 
seco compreende os meses de agosto e janeiro todavia, a estia-
gem mais rigorosa ocorre nos meses de outubro, novembro e 
dezembro, sendo quase sempre novembro, o mês mais seco. 

Os totais anuais de precipitação variam muito em toda a 
região de clima As’, sendo bem maiores na zona mais litorânea, 
devido à influência mais intensa dos alísios de SE, observando-
se aí totais que oscilam entre 1.300 e 1.800mm. (Fig. n.º 21). As 
precipitações diminuem, como já dissemos, para o interior che-
gando a apresentar totais anuais pouco superiores aos do clima 
semi-árido, sendo que o valor mais baixo é registrado em Cam-
pina Grande, 818,5mm, já revelando a transição para o sertão. 

As temperaturas são bastante elevadas em toda a zona de 
clima As’, com exceção das regiões serranas, onde, evidente-
mente por efeito da altitude, elas se tornam mais amenas. As 
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médias anuais variam pouco em torno de 24º, sendo que as tem-
peraturas médias mensais mais elevadas atingem 27º. Os meses 
mais quentes são dezembro ou fevereiro, enquanto o mais frio é 
quase sempre julho, ou mais raramente, agosto. A coincidência 
da estação quente com o verão é explicada pelo próprio regime 
pluviométrico da zona, pois ocorrendo neste período a quadra 
seca, as temperaturas não são amenizadas pela maior umidade. 
No inverno, no entanto, as precipitações abundantes e as inva-
sões de massas frias vindas do sul, ocasionam uma baixa na 
temperatura. Contudo não podemos dizer que a amplitude térmi-
ca anual seja grande, pois raramente atinge 4ºC. 

 
Mesmo na época do verão, quando as temperaturas são 

mais elevadas, não se tem a sensação de muito calor, pois os 
alísios de sudeste do Atlântico Sul, sopram durante o ano todo, 
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constituindo esse fato uma das características dessa zona de cli-
ma As’. 

Nas regiões mais elevadas as temperaturas médias anuais 
pouco ultrapassam 22ºC. Os meses mais quentes raramente atin-
gem a média de 25º e os mais frios chegam a registrar valores 
normais que muito se aproximam do limite do clima mesotérmi-
co. Assim, por exemplo, na estação de Areia, na Paraíba, situada 
a 670 metros de altitude, a média dos meses mais frios – julho e 
agosto – é 19º,7. 

Observa-se, portanto, dentro da faixa de clima As’, quer 
quanto às precipitações, quer quanto às temperaturas, pequenas 
variações, em função da proximidade do litoral, da altitude, ou 
mesmo algumas vezes de fatores unicamente locais. 

Na parte setentrional da região, abrangendo a faixa do Rio 
Grande do Norte de clima As’, ainda se observa, embora de ma-
neira fraca, a influência da massa equatorial norte, provocando 
chuvas de outono. Este trecho apresenta precipitações anuais 
relativamente abundantes, superiores a 1.000mm. Apenas a es-
tação de Touros situada no ponto em que o litoral muda de ru-
mo, apresenta uma precipitação anual um pouco inferior, 
975,3mm, o que se explica pelo fato de a influência da massa 
equatorial norte ser aí, já muito reduzida, como também as chu-
vas provocadas pelos alísios de SE durante o outono e inverno, 
serem neste trecho bem ao norte, ainda pouco intensas. Já em 
Ceará-Mirim, mais ao sul, o total anual é maior, isto é, 
1.066,6mm. Quanto mais próximo à faixa costeira, mais abun-
dantes são as precipitações, devido à maior exposição aos ventos 
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que sopram do litoral. As estações de Natal, Macaíba, São José 
do Mipibu e Canguaretama  apresentam respectivamente os se-
guintes totais anuais: 1.512,6, 1.135,7, 1.256,8 e 1.353,7mm. 
Natal apresenta o valor anual mais elevado de todo o litoral rio 
grandense. 

No sul do litoral do Rio Grande do Norte, embora o perío-
do chuvoso seja de fevereiro a julho, o mês de máxima precipi-
tação é junho e não mais abril. Também o mês mais seco já não 
é novembro, como no trecho mais ao norte, e sim outubro (qua-
dro n.º 8). 

     
No litoral paraibano continua este mesmo regime pluvio-

métrico, com maiores precipitações em julho e menores em ou-
tubro, porém as chuvas são mais intensas, o que podemos com-
provar pelo valor normal da estação de João Pessoa, que apre-
senta 1.727,7mm anuais. 
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Para o interior, no alto da encosta oriental da Borborema 

há uma zona com precipitações menores que o litoral, porém 
ainda bem intensas, mais de 1.000mm anuais. 

Constitui este trecho a chamada zona do Brejo, cuja produ-
tividade devido à maior umidade, contrasta com a do sertão se-
mi-árido. (Fig. n.º 22). As estações de Bananeiras, Areia e Ala-
goa Nova, situadas no Brejo, apresentam respectivamente os 
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seguintes totais anuais de chuva: 1.100,1, 1.461,8 e 1.153,3mm. 
(Quadro n.º 9). 

 
Como vemos a região de Areia é a que apresenta maior 

precipitação, o que se explica pela sua posição privilegiada nu-
ma altitude mais elevada (670 metros) da encosta oriental da 
Borborema, mais bem servida, portanto, pelas chuvas de relevo 
provenientes como já vimos dos alísios de SE do Atlântico Sul. 
(Fig. n.º 23). 
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Areia possui um período chuvoso mais extenso, que se 
prolonga de fevereiro a agosto, sendo a estação seca não muito 
rigorosa, pois o mês de maior estiagem, novembro, tem mais de 
30 milímetros. 

Mais para o interior há uma zona de transição entre o Bre-
jo e a região semi-árida, onde já se observa maior escassez de 
água. É a zona do Agreste que apresenta semelhanças com a 
região litorânea, quanto ao regime pluviométrico, pois as chuvas 
são de outono-inverno, e características do sertão, quanto à 
quantidade das precipitações, bem como quanto à vegetação – 
caatinga. Os dados pluviométricos das estações de Araruna e 
Campina Grande situadas no Agreste, demonstram perfeitamen-
te como as precipitações já são bem mais reduzidas nesta região 
(Quadro n.º 10). 

Quanto ao litoral de Pernambuco, também apresenta chu-
vas intensas principalmente na sua parte sul, isto é, da bacia do 
Capibaribe até os limites com Alagoas, trecho que possui maior 
precipitação chegando mesmo a compreender outro tipo climáti-
co, designado por KÖPPEN como clima de monções. 

Este clima se caracteriza pela ocorrência de uma estação 
seca de pequena duração e por totais anuais elevados, com umi-
dade portanto suficiente para permitir a existência de florestas 
do tipo tropical. 
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Nesta região de clima Am do litoral pernambucano se ob-

serva uma precipitação anual geralmente superior a 2 000 milí-
metros, constituindo portanto a zona mais úmida do Nordeste. 
(Fig. n.º 24). A grande umidade ai reinante é suficiente para ali-
mentar uma floresta densa, constituindo mesmo este trecho a 
chamada “zona da mata úmida” na classificação de VASCONCELOs 
SOBRINHO.30 É ai que vamos encontrar o ambiente típico da cana-
de-açúcar, que exige para o seu maior rendimento econômico 
solo argiloso e úmido. Na realidade é neste trecho que se con-
centra a maior produção de cana do estado de Pernambuco, ten-
do sido grande portanto a devastação das matas. 

A razão desse trecho ser mais chuvoso que todo o litoral 
oriental pode ser atribuída talvez ao fato de a direção da linha da 
costa aí, ser normal à direção do vento.31 Os alísios incidindo 
diretamente neste litoral, que é baixo produzem chuvas abun-
dantes. Computando os valores normais de algumas estações 

                                                 
30 “As Regiões Naturais de Pernambuco, o Meio e a Civilização”. 
31 LYSIA MARIA CAVALCANTI BERNARDES – “Os Tipos de Clima do Brasil” – 
“Boletim Geográfico”, n.º 105, (p. 992).  
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deste trecho observa-se que o regime pluviométrico é o mesmo 
de todo o litoral oriental, isto é, chuvas no outono-inverno, ha-
vendo diferença apenas na quantidade das precipitações. 

 
O período chuvoso é bastante extenso, iniciando em janei-

ro e prolongando-se até setembro. A estação seca fica, portanto, 
reduzida há três meses (outubro, novembro e dezembro), nos 
quais a altura da precipitação é sempre superior a 30 milímetros. 
Não há portanto um período seco muito rigoroso. Os meses mais 
chuvosos são maio e junho, registrando-se os valores mais bai-
xos em outubro ou novembro. 

Na estação de Barreiros situada no sul desta zona ocorrem 
as precipitações mais fortes, atingindo o total anual 2 316,2mm. 
No mês de menor precipitação, novembro, a altura da chuva é 
54,9mm, valor este que muito se aproxima do limite do clima Af 
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– quente e úmido com chuvas distribuídas durante o ano todo (a 
altura do mês mais seco superior a 60mm). 

Para o interior as precipitações vão diminuindo rapidamen-
te passando-se para o clima semi-árido, muitas vezes, a menos 
de 100 quilômetros da costa. Somente no sul do estado há um 
maior avanço do clima As’ para o interior, atingindo as estações 
de Pedra e Buíque já em pleno sertão, mais que devido à situa-
ção em região serrana, apresentam precipitações mais abundan-
tes. 

Neste trecho do sul do estado de Pernambuco encontramos 
uma “ilha” de clima mesotérmico constituída pelo planalto de 
Garanhuns, que por sua altitude mais elevada se salienta na regi-
ão. 

O aparecimento do clima mesotérmico no Nordeste é, por-
tanto, uma conseqüência da altitude elevada que se verifica nes-
ta região sendo o relevo, o fator principal de sua existência, uma 
vez que a latitude aí, ainda é muito baixa (menos de 9º lat. sul). 

O planalto de Garanhuns surge na paisagem do interior 
pernambucano, sobressaindo por suas maiores altitudes em rela-
ção ao relevo modesto do sertão. Constitui esta elevação o tes-
temunho de uma antiga superfície de relevo, chegando a atingir 
em certos trechos altitude de 900 metros. 

A estação de Garanhuns situada neste planalto, a uma alti-
tude de 869 metros, foi que nos permitiu o traçado da “ilha” de 
clima mesotérmico, cujo contorno segue aproximadamente a 
curva de nível de 800 metros. 
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Este tipo climático abrange, portanto, no Nordeste uma á-
rea muito limitada, formando uma pequena mancha dentro da 
faixa oriental de clima As’ no estado de Pernambuco, conforme 
podemos observar no mapa. 

As normais do posto meteorológico instalado em Gara-
nhuns (Quadro n.º 11) acusam temperatura médias relativamente 
baixas, sendo que no mês mais frio, julho, se registra o valor 
17º8, o que nos levou a incluir Garanhuns na classificação de 
clima mesotérmico. Nos meses mais quentes, dezembro e janei-
ro, a média é 22º, estando portanto dentro da subdivisão – meso-
térmica de verão quente (a). A amplitude térmica é pouco inferi-
or a 5º, ou seja 4º,8. O inverno é relativamente frio, pois as tem-
peraturas médias nesta estação se mantêm abaixo de 19º. 

O regime pluviométrico é o mesmo do litoral, isto é, chu-
vas no outono e inverno. Observa-se, porém,em Garanhuns a 
influência do regime sertanejo de chuvas de verão, registrando-
se em fevereiro e março alturas superiores a 75mm. Em abril há 
um pequeno decréscimo em relação a março, e somente em 
maio tem inicio o período de chuvas mais intensas, que se pro-
longa até agosto. A estiagem vai de setembro a janeiro, porém, 
apenas nos meses de outubro e novembro registram-se valores 
inferiores a 30mm. 

A precipitação total anual, embora não seja tão falta como 
a do litoral, é no entanto, vem maior que as estações vizinhas, 
alcançando 908,6mm. 
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Garanhuns, portanto, apesar de estar situada no Agreste, 

que constitui uma zona de transição entre o litoral oriental úmi-
do e o sertão semi-árido, merece uma classificação à parte, de-
vido à sua altitude elevada. 

No estado de Alagoas a faixa de clima As’ estende bastan-
te para o interior até atingir a região de Sant’Ana do Ipanema 
pois os alísios não encontrando obstáculos de relevo, penetram à 
grande distância da costa. 

Também o amplo vale do São Francisco permite a livre en-
trada dos ventos de SE, produzindo-se desse modo chuvas a-
bundantes bem para o interior. A estação de Traipu situada à 
margem esquerda do São Francisco (Alagoas) a 90 quilômetros 
aproximadamente do litoral, apresenta uma altura anual de chu-
va de 1 163,7mm. Daí para montante as precipitações parecem 
diminuir sendo que em Pão de Açúcar, o total anual apenas atin-
ge 719,2mm, já estando esta estação incluída no clima semi-
árido. 
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No estado de Alagoas o litoral embora não apresente a 
mesma pluviosidade, possui, no entanto, valores relativamente 
elevados, oscilando entre 1.388,3mm em Cururipe a 1.467,8mm 
em Porto de Pedras. 

Como vimos em toda a faixa de clima As’ desde o Rio 
Grande do Norte até o norte da Bahia as precipitações vão dimi-
nuindo do litoral para o interior, até chegar ao clima semi-árido, 
quando então se tornam bastante reduzidas. 

Constitui o planalto da Borborema, que se estende do Rio 
Grande do Norte até o norte de Alagoas, paralelamente à costa, 
uma barreira montanhosa que impede a passagem da umidade 
para o interior. 

Comparando-se os dados das estações litorâneas com os 
das situadas mais para o interior, observa-se logo a importância 
do relevo borborêmico na distribuição das precipitações. No 
litoral há, precipitações bastante intensas, porém, caminhando 
para oeste, estas vão se tornando cada vez menores.  

 
 

CONCLUSÃO 
 

Estudando-se o Nordeste de ponto de vista climático pode-se 
concluir que as diferenças existentes estão em função de diversos 
fatores, tais como condições gerais da circulação da atmosfera (des-
locamentos das massas de ar), proximidade do mar, elevações que se 
salientam em meio ao relevo esbatido da região, ou outros fatores 
puramente locais. 
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O Nordeste apresenta uma grande diversificação climática, 
que se faz sentir principalmente pelo regime pluviométrico e pelos 
totais de chuva, exercendo a temperatura muito pouca influência na 
distinção dos mesmos, uma vez que de maneira geral se mantém 
elevada durante todo o ano. 

Assim, caracterizam-se os climas na região: pelas diferentes 
épocas em que ocorrem as chuvas, distinguindo-se os de estação 
chuvosa no verão, propriamente, ou com precipitações máxima no 
outono e estiagem no inverno (Aw e Aw’), e o de estação chuvosa 
no outono-inverno e estiagem no verão (As’); ou pelos totais anuais, 
tendo-se a assinalar os que apresentam média anual inferior a 
700mm, constituindo os climas semi-áridos (BSh), e o que embora 
possuindo uma estação seca, esta é compensada pelos totais eleva-
dos, permitindo, portanto, a existência de florestas úmidas e densas 
(Ams’), ou ainda finalmente, pela temperatura, que embora de pou-
ca importância na região, distingue, no entanto, o tipo de clima das 
serras muito elevadas. Aqui cumpre ressaltar que, embora apenas a 
zona de Garanhuns esteja compreendida no clima mesotérmico de 
verões quentes (Cs’a) é de se supor que outras zonas do Nordeste, 
também apresentem este clima, o que não se pode ainda afirmar com 
certeza, pela falta de postos meteorológicos nas diversas serras da 
região. 

Em todos estes tipos de clima o que se observa é a existência 
da estação seca, que de maneira geral se estende por oito meses do 
ano, sendo mais intensa nos climas semi-áridos e mais atenuados no 
clima mais úmido do litoral pernambucano. 
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Em resumo, pode-se dizer que no Nordeste se observa uma 
zona de precipitações regularmente abundantes na sua porção oci-
dental, que corresponde ao estado do Maranhão e parte do Piauí. 
Esta área recebe ao norte a influência da faixa de calmarias que oca-
siona chuvas abundantes na Amazônia e que vão diminuindo grada-
tivamente a partir do equador, e ao sul a influência da massa equato-
rial continental que domina durante o verão em grande parte do inte-
rior do país. Como conseqüência, vai-se observar um regime de 
chuvas tipicamente de verão ao sul (Aw) e um regime de chuvas de 
verão, porém com precipitações máximas no outono, mais ao norte 
(Aw’). Esta região constitui uma transição entre a Amazônia sempre 
úmida e a zona mais seca, pois as precipitações vão-se tornando cada 
vez menos intensas para leste, até se chegar à semi-aridez. 

O litoral oriental desde o Rio Grande do Norte até o norte da 
Bahia constitui outra zona de precipitações abundantes, recebendo 
durante todo o ano a influência dos alísios de SE, frescos e úmidos. 
Por ocasião do inverno, no entanto, verifica-se a invasão de massas 
polares oriundas do sul, que incorporando-se aos alísios produzem 
chuvas abundantes neste período (As’). As precipitações desta faixa 
litorânea não avançam muito para o interior devido à barreira mon-
tanhosa que intercepta a passagem dos ventos. Daí a transição da 
zona úmida para a semi-árida se verificar de maneira repentina. 

Finalmente, pode-se dizer que o clima semi-árido característi-
co de grande parte dos estados do Nordeste abrange uma zona de 
contactos de massas de ar diferentes, recebendo, portanto, com pou-
ca intensidade suas influências e ainda mais, de modo muito irregu-
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lar, o que ocasiona muitas vezes anos chuvosos e anos extremamen-
te secos, trazendo crises calamitosas para a região. 
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As Secas do Nordeste∗ 
 
 

1 – Climatologia Equatorial 
 
As massas de ar dos dois hemisférios se opõem ao longo 

de uma linha (a Frente Inter-Tropical – FIT), aproximadamente 
paralela ao equador. Devido ao maior aquecimento nesta região, 
o ar que vem dos pólos aí se eleva, produzindo chuvas, para 
depois retornar superiormente às zonas temperadas. Sem falar 
das que ocorrem nas altas latitudes, as correntes situadas entre 
os trópicos constituem os alísios (de SE no hemisfério sul, e NE 
no hemisfério norte), e a respectiva ascensão conjunta na FIT 
produz uma zona de calmas (o doldrum), com aguaceiros e tro-
voadas. 

A posição daquela Frente varia com as estações do ano. 
Realmente, pela sua maior área continental, o hemisfério norte é 
mais quente que o sul, onde predominam os oceanos. A grande 
massa de ar frio deste último conserva assim a FIT, em média, 
acima do equador, embora acompanhando o movimento geral do 
Sol na eclítica. No verão norte, de junho a agosto, a referida 
Frente se encontra cerca de 10º N, vindo atingir sua posição ex-
trema em setembro, quando o pólo Antártico está mais frio. 

Já no verão sul, de dezembro a fevereiro, a FIT fica situada 
mais perto do equador, produzindo-se sua localização meridio-

 
∗ Transcrito de A Lavoura – Março-abril de 1954. 
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nal extrema em março, devido agora ao intenso resfriamento do 
pólo Ártico. Tudo o que dissemos se refere sobretudo ao Atlân-
tico e Pacifico, acarretando a posição especial do continente 
asiático um regime diferente no Índico. Isto porque a Sibéria se 
torna, em janeiro, um verdadeiro pólo frio, com temperaturas até 
de – 72º, e assim, sob a influência do grande anticiclone forma-
do, a FIT alcança nesta época a sua maior latitude sul no Índico. 
Em julho, com o forte aquecimento terrestre, surge uma depres-
são no Thibet, e aquela Frente chega então à latitude mais seten-
trional, produzindo as “chuvas de monção”, na Índia. 

Resta pormenorizar a posição dos anticiclones subtropi-
cais, ou “centros de ação”: Eles se reforçam simultaneamente 
em julho, e se reduzem em janeiro. Pois no hemisfério sul pre-
dominam os mares, e a pressão total, máxima no inverno (julho), 
se distribui forçosamente na área liquida, enquanto no hemisfé-
rio norte, então no verão, o grande aquecimento causa depres-
sões continentais, ficando os mares mais frios, sob alta pressão. 

Em janeiro porém, nas terras resfriadas do hemisfério se-
tentrional, permanecem grandes anticiclones, estando os ocea-
nos sob baixa pressão: os centros de ação se apresentam agora 
quase inexistentes, e também reduzidos, aliás, no hemisfério 
meridional, então sob menor massa de ar, no verão. 

Na América do Sul, a FIT, que estaciona sobre a Venezue-
la em setembro e outubro, desce às Guianas em novembro, ao 
Pará em dezembro – janeiro, Maranhão em fevereiro, e Ceará 
em março. Volta ao Piauí em abril. Pará em maio, Guiana Fran-
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cesa em junho, Guiana Inglesa em julho-agosto, e novamente 
Venezuela em setembro. 

Desse modo, a estação chuvosa nordestina ocorrerá de ja-
neiro a abril, durante o movimento extremo para sul da FIT, 
sendo secos os meses restantes, sob o domínio do “centro de 
ação” do Atlântico Sul. É claro que qualquer irregularidade na 
circulação geral reduzirá um pouco o percurso daquela Frente, 
trazendo ao Nordeste as calamitosas “secas”. 

 
 
2 – Circulação Secundária 
 
Durante o “inverno” do Nordeste as chuvas não caem dia-

riamente, sendo interrompidas por períodos de estiagem, tudo 
subordinado aos avanços e recursos da FIT. Esta é comandada, 
por sua vez, pelas oscilações das Frentes Polares do Atlântico 
Norte e Sul, que agem sincronicamente, bastando-se assim des-
crever o mecanismo da última. 

Chama-se Frente Polar Atlântica (FPA) à linha de descon-
tinuidade térmica que separa os ventos frios de W-SW, circum-
polares, dos mais quentes de NE a NW, provenientes do centro 
de ação. A FPA se estende do Chaco ao Atlântico Sul, cujo lito-
ral corta na latitude 35º. 

Pela ação solenoidal e de inércia, sofre aquela Frente on-
dulações, constituindo “famílias” de ciclones, que vêm ocluir na 
Baixa Central do mar de Weddell. 
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Ao fim de cada família, o acúmulo de ar polar produz, a-
pós a frente, a formação de um anticiclone frio, que impele a 
FPA até o trópico, na direção NE, penetrando em cunha sob o ar 
tropical quente. 

A ascensão deste redunda em nuvens e chuvas no percurso 
frontal, do R. G. do Sul, até a Bahia, seguindo-se tempo frio e 
seco, sob a Alta posterior.  

O cento de ação do Atlântico vai assim recuando e se re-
duzindo, para ser depois substituído e renovado pelo próprio 
anticiclone polar quando a FPA se dissolve no trópico, sob o 
aquecimento geral. 

1) Na época que nos interessa, verão e outono, os avanços 
da FPA podem ser fracos, derramando-se a massa polar sobretu-
do no oceano mais frio. A colocação da serra do Mar dá então 
àquela Frente uma orientação geral SW-NE, com chuvas conti-
nuas do litoral sul. 

2) Se, porém, o ar polar for vigoroso, o grande anticiclone 
pode vencer a serra do Mar e a FPA conserva uma orientação 
NW-SE, caminhando violentamente até a Bahia, neste caso com 
chuvas escassas no sul do Brasil. 

 
*  *  * 

 
1) Sob tais movimentos frontais, o centro de ação é primei-

ro impelido para o Nordeste, onde a pressão sobe, recuando as 
chuvas continentais para o Maranhão e Amazonas. O Nordeste 
experimenta então bom tempo e aquecimento durante 2 a 3 dias, 
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surgindo ventos de E, e nebulosidade 3 de cúmulos, sem trovoa-
das. 

Logo porém, que a FPA atinge o estado do Rio, a resistên-
cia da Mantiqueira a desvia para leste, no oceano. O centro de 
ação recua então no mesmo sentido e a pressão cai no Nordeste, 
ao qual voltam as chuvas continentais, enquanto, as da FIT se 
localizam no litoral. 

2) Se porém, a renovação da FPA for intensa e freqüente, 
com grandes frentes que avançam violentamente até à Bahia, 
sendo logo substituídas por novas formações, a ação frontogené-
tica atrai todos os sistemas para sul. O centro de ação caminha 
nesta direção, e a FIT pode descer ao Nordeste, atingindo as 
suas calmas e chuvas até o limite Pernambuco-Bahia. 

A pressão baixa e a temperatura declina, soprando ventos 
de N a NW, sob nebulosidade 8 de cúmulos nimbos, com trovo-
adas. 

Finalmente, serenada a ação da FPA, o centro de ação re-
torna à sua posição normal, e as chuvas da FIT recuam para o 
norte e oeste, deixando seco o Nordeste. 

 
 
3 – Previsão das Secas 
 
Como já foi dito, ligeira redução de 2º a 3º no percurso pa-

ra sul da FIT basta para trazer uma seca do Nordeste, não ha-
vendo periodicidade na escassez de chuvas. 
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A previsão de tais fenômenos, além da sua importância pa-
ra a economia regional, viria assegurar igualmente prognóstico 
para outros pontos do país. 

1) Vimos que as secas nordestinas ocorrem quando os a-
vanços da FPA se tornam escassos, e com uma orientação geral 
SW-NE. Neste caso as chuvas se apresentam fracas no Rio, mas 
duradouras nos estados do Sul e no litoral baiano, agora sob alta 
pressão do anticiclone atlântico. 

São também as invasões polares nos Estados Unidos, com 
Altas frias de pouca intensidade no Canadá, o que redunda, para 
manter o forte total de massa no inverno, em um centro de ação 
poderoso nos Açores. 

A FIT se conserva desse modo no equador, com um qua-
dro isobárico médio, em janeiro, idêntico ao de julho. Em com-
pensação sob o grande anticiclone da Sibéria, onde o frio é in-
tenso, aquela Frente desce muito para sul, no Índico, sendo forte 
a monção de NE. 

2) Já as grandes inundações do Nordeste correspondem a 
épocas de intensas e freqüentes invasões da FPA até o paralelo 
15º, conservando uma orientação geral NW-SE. 

O Sul do Brasil fica então seco e fresco, com escassas 
chuvas de verão, uma vez que predomina a massa polar. Tam-
bém seco o litoral da Bahia, donde o centro de ação permanece 
afastado.  

São por outro lado intensas as invasões polares nos Esta-
dos Unidos, provindas de forte anticiclone no Canadá e Alasca, 
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o que redunda num fraco centro de ação nos Açores, onde a 
pressão se conserva baixa. 

Em compensação a Sibéria, agora mais quente, tem um 
pequeno anticiclone, e a FIT permanece muito a norte no Índico, 
para compensar o seu grande avanço para sul, no Atlântico. 

A chave do prognostico consiste pois em se estimar, com 
grande antecedência, a pressão média (janeiro a abril) nos Aço-
res, através de correlações com outros pontos da Terra, e em 
particular com as três “oscilações” de Walker (meridional, paci-
fica e atlântica). A primeira, sobretudo, é muito significativa, e 
Walker estabeleceu mesmo, em 1928, uma fórmula de regressão 
para as chuvas de Fortaleza. F. Baur, recentemente obteve óti-
mos prognósticos da pressão nos Açores, em função da ativida-
de solar. 

Dos estudos que publicamos em 1948 resultam como indí-
cios de seca no Nordeste os valores seguintes, observados em 
julho do ano anterior: 

Pressão: abaixo de 1009,6mb na Groelândia/Islândia e 
baixa no Alasca – Inferior a 1014.5 em Dênver, 1017 no Havaí, 
e 998.5 em Laore (Índia) – Maior de 1018.0 em Zanzibar, 
1012.0 em P. Darwin, e de 1022.0 em Capetown – Menor que 
1012.8 em Samoa e 1019.0 em Buenos Aires; baixa nas Ilhas 
Orçadas. 

Temperaturas: Inferior a 8º,1 na Groelândia, e 25º,5 em 
Tóquio. Superior a 25º,2 no Havaí, 32º,0 em Laore, 25º,5 em 
Dacar, 25º,0 em Samoa, e 15º,0 em Santa Helena. Novos prog-
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nósticos podem ainda ser feitos em outubro e janeiro, com técni-
ca semelhante, e resultados mais exatos. 

Em particular, os dados de julho de 1953 indicam para o 
Nordeste, em 1954, chuvas algo acima do normal, portanto seca 
relativa na Bahia, e um verão fresco no Sul. 

Contudo, só os informes de janeiro 1954 teriam valor deci-
sivo, no caso.  
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O PROBLEMA DO NORDESTE 
 

O fenômeno social e econômico das “secas” resulta da ca-
rência de meios de subsistência da população rural do Nordeste 
Seco1 nos maus anos agrícolas. A maioria destes deve-se à es-
cassez das chuvas ou à sua má distribuição2. 

A maior parte da população agrícola é constituída pelos 
”moradores”, que exploram a terra em regime de parceira, em 
regra “a meias”, e que vivem da colheita anterior e dos adianta-
mentos feitos pelos padrões por conta da colheita futura. As re-

 
1 Com a designação de Nordeste Seco queremos excluir a faixa oriental de 
chuvas abundantes, onde as condições são evidentemente outras.  
2 Vide o exemplo, tão bem descrito pelo Dr. o Weber, da distribuição das 
chuvas de 1907 em Quixeramobim. In R. Crandall, “Geografia, Geologia, 
Suprimento de Água”, etc. Inspetoria de Obras contra as Secas, série I, publi. 
n. 4, 2ª ed., Rio de Janeiro, 1923 , pp. 51-52.   
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servas são em geral muito pequenas (nulas quando os anos de 
“seca” se sucedem), por causa da pequena capacidade econômi-
ca e da imprevidência dos moradores. Quando o “inverno” falta 
ou se atrasa muito, os patrões suspendem os adiantamentos, por 
não os poderem fazer ou na expectativa de os perderem. A po-
pulação de moradores, a que se juntam assalariados, relativa-
mente pouco numerosos no Sertão, e algumas outras classes 
profissionais dependentes desta, ficam reduzidos à miséria e 
acabam por abandonar as suas casas, em grande estado de penú-
ria, porque só o fazem quando de todo em todo se não podem 
manter, recorrendo à caridade ou procurando trabalho em terras 
distantes ou nos serviços públicos. 

É evidente que a açudagem não pode obstar ao desencade-
amento deste fenômeno, pois não modifica a produtividade das 
terras secas e a área irrigada é e será sempre uma fração mínima 
da área total. Como veremos adiante, a açudagem pode concor-
rer apenas indiretamente para a solução, facilitando a colocação 
das populações que vierem a ser retiradas das terras secas. Mas, 
enquanto estas forem ocupadas por uma população da ordem de 
grandeza da atual e forem usados os mesmos métodos agrícolas, 
nos anos de seca dar-se-ão as mesmas calamidades, quer haja 
açudes, quer não. A terra irrigada permanecerá ao lado, como 
pertencente a outro mundo, ocupada por população permanente, 
com culturas regulares, que pouco sofrerão com as “secas” se a 
administração das reservas de água for prudente, mas incapazes 
também de aceitar de repente um grande excesso de mão de obra 
deslocada de outros territórios. 
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A área irrigada será sempre muito pequena em relação ao 
total: como calculou o agrônomo J. G. Duque, chefe do Serviço 
Agro-Industrial do DNOCS, mesmo se represassem todas as 
águas caídas só se poderia irrigar 1% da área total, pois para 
garantir a irrigação de um hectare num ano são necessários      
70 000 m3 de água na represa e esta é aproximadamente a quan-
tidade que, em média, fornecem 100 hectares de terra3.                 

Não se pode aspirar ao aproveitamento total da chuva caí-
da num território tão extenso: seriam precisos açudes em todos 
os cursos de água, embora muitos deles não tenham lugares pró-
prios para tais obras, açudes que teriam de aproveitar as águas 
até a extremidade de jusante e ter capacidade para armazenar as 
maiores cheias; para alguns açudes não haveria terras em boas 
condições de serem irrigadas, outras estão ocupadas com árvores 
de bom rendimento, especialmente carnaúba e oiticica. Na reali-
dade, em região alguma se foi ainda além do aproveitamento de 
uma fração pequena das precipitações totais e não parece razoá-
vel contar com valor diferente no caso do Nordeste. De qualquer 
maneira, mesmo com açudagem intensiva e bem sucedida, fica 
sempre o problema do destino a das a mais de 99% de solo. 

É certo que a maioria destas terras está inculta e parece 
que assim terá de ficar sempre, pois só o aproveitamento com 

 
 
3 J. G. Duque, “Solo e Água no Polígono das Secas”, publ. N.º 148 DNOCS, 
Fortaleza 1949, p. 91. É possível que a quantidade de água necessária para 
garantir a rega de um hectare possa ser um pouco mais baixa. A modificação 
não alteraria, porém, o significado dos números acima.    
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pastos pobres parece viável. Não obsta que hoje toda a popula-
ção rural do Sertão viva destas terras secas. A maneira de as 
aproveitar, o destino a dar-lhes, parece-me constituir o problema 
fundamental do Nordeste, não sei se o mais importante, pelo 
menos o que deve ser considerado em primeiro lugar. Terras 
cultivadas com ótimos resultados nos anos de bom inverno, “es-
capam” nos anos meio secos e falham inteiramente nos secos, 
lançando as populações na fome e no desespêro com o cortejo 
de dificuldades por demais conhecido para ser necessário insistir 
nele. Uma primeira questão a decidir é a seguinte: as populações 
que cultivam terras deverão manter-se ou retirar-se? 

Procurando uma solução no primeiro sentido havia que 
melhorar a produtividade da terra, usando variedades de plantas 
adequadas (como o algodão mocó, milhos precoces, forragens 
resistentes à seca, etc.), empregando os métodos da “agricultura 
conservadorista” para defesa do solo e aproveitamento das águas 
(desvios das águas dos seus cursos de modo a alargarem vár-
zeas, culturas em curvas de nível, culturas em faixas, terracea-
mento, etc.), isto não falando já no combate às pragas, especial-
mente à famigerada lagarta, medida elementar e que não se 
compreende que não esteja generalizada. 

A modificação do regime agrário também pode contribuir 
para uma ocupação mais estável do solo. Hoje a maior parte do 
rendimento da terra pertence à classe numericamente restrita dos 
proprietários; uma distribuição mais eqüitativa do rendimento 
daria mais resistência econômica à classe trabalhadora e melho-
raria portanto a situação dela nas épocas de crise, especialmente 
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se um esforço de educação desenvolvido paralelamente lhe in-
culcasse princípios de economia e de constituição de reservas.4 

 
4 Independentemente de quaisquer outras medidas, um seguro estaria naturalmen-
te indicado numa região onde os anos muito bons alternam com os muito maus, e 
onde a população mostra grande imprevidência. Podia-se pensar numa caixa 
coletiva a qual nos anos bons recolheria obrigatoriamente parte da receita, para 
ser distribuída nos anos maus, proporcionalmente às entradas.  
Mais viável parece ser a constituição de reservas privadas de alimentos, como 
aconselha o Agr.º CARLOS FARIAS. Por causa dos ataque dos insetos, tão for-
tes nos climas quentes, seria necessário construir silos para os cereais, bem como 
para as forragens, com capacidade para três anos de seca.  
Ambos os processos de seguro são inexeqüíveis no atual condicionamento psico-
cultural. O primeiro exigiria qualidades de organização e honestidade que por 
enquanto faltam. O segundo exigiria a construção de inúmeros silos e a educação 
do povo de modo a modificar um traço cultural importante: gastar à larga, em 
podendo, sem olhar o dia de amanhã. Estas modificações são sempre difíceis, 
muito morosas, impossíveis mesmo na gente de idade.  
A diferença de capacidade econômica dos proprietários e dos não proprietários, 
atrás referida, dificultaria ainda o funcionamento de ambas as modalidades de 
seguro. Os primeiros é que poderiam constituir reservas mais importantes e não 
estariam dispostos a partilhá-las com os segundos, quando a chuva falta, os traba-
lhos no campo escasseiam e a utilidade dos braços, única moeda de compensa-
ção, deixa de ter valor.  
Outra dúvida se levanta: os anos bons avultam muito porque a colheita é vendida 
e consumida naquele mesmo ano ou até em alguns meses, mas, fazendo a média 
entre anos bons e maus será a produção suficiente para dar um nível de vida 
razoável à população? Se não, é evidentemente impossível constituir reservas 
suficientes.  
Um seguro aparece, pois, como muito difícil de se  estabelecer, dependendo 
sobretudo de uma ação educativa profunda, que ainda não está começada; visa 
apenas a uma melhor distribuição no tempo dos bens produzidos, sem aumentar a 
quantidade deles.        
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A utilização das variedades de plantas mais apropriadas, os 
métodos da “agricultura conservadora” e combate às pragas me-
lhorariam, sem dúvida, as condições de vida no Sertão, mas, 
segundo creio, não resolveriam a situação. Os métodos “conser-
vadoristas”, tão bem expostos e defendidos pelo Agr.º J. G. Du-
que5 e pelo Prof. H. STERNBERG6 são de alcance limitado, poden-
do-se esperar mais deles nas áreas montanhosas e quando as 
chuvas não descem abaixo de determinado mínimo, como faz 
notar o segundo daquele autores7; no Sertão nordestino, na mai-
oria constituída por terrenos com relevos fracos e rochas pouco 
permeáveis, requeimadas por sol ardente, só poderão ser decisi-
vos em áreas restritas. Atente-se que a água que hoje aflui aos 
açudes anda por 1/10 das chuvas caídas8, mesmo que se conse-
guisse eliminar completamente a escorrência (run-off), não po-
deria ir além deste valor o ganho de água infiltrada no terreno9. 

Na realidade, o fator decisivo no Nordeste é a fortíssima 
evaporação, causada pela incidência, sempre próxima da verti-

 
5 J. G. Duque, ob. cit.  
6 HILGARD O’REILLY STERNBERG, “Aspectos da Seca de 1951, no Ceará”, in 
Revista Brasileira de Geografia, no. 3, 1953. 
 
7 HILGARD O’REILLY STERNBERG, ob. cit., p. 352. 
8 Segundo os valores médios de J. G. Duque (ob. Cit.): chuvas de 700 mm e 
pouco mais de 70.000 m3 de água captada por Km2. 
9 A aumentar porque se ganharia também a água que se evapora desde que 
escorre dos campos até que chega aos açudes, a diminuir porque é impossível 
eliminar completamente a escorrência por ocasião das grandes chuvadas, por 
mais aperfeiçoados que sejam os métodos “conservadoristas” utilizados.     
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cal, dos raios solares (latitudes de 4º a 8º) e pela pequena umi-
dade atmosférica; estas condições tornam o ambiente do Nor-
deste semi-árido mais difícil, ao contrário do que não raro se vê 
escrito10, que o de outras regiões secas de latitudes mais altas 
que, como tal, têm o sol mais baixo na maior parte do ano. 

Os terrenos com boas condições agrícolas são muito limi-
tados e virão sempre os grandes anos de “seca”, em que a terra 
praticamente nada produzirá. Nestes anos, quanto menor for a 
população rural, menores serão também a miséria e as dificulda-
des. A máquina pode trazer aqui excelente contribuição, permi-
tindo cultivar a mesma terra com menos gente, portanto poucos 
ou nenhuns flagelos nos momentos de crise; trará ainda as van-
tagens próprias do seu uso: um nível de vida mais alto para os 
que a empregam. 

O Nordeste contém em si uma contradição grave. A grande 
secura do Sertão produz dois efeitos inconciliáveis: por um lado 
prejudica a agricultura, tornando a ocupação do solo difícil, irre-
gular, pouco ou nada produtiva; por outro, a mesma secura faz 
com que a região seja muito saudável: faltam as doenças da u-

 
10 O Dr. ALBERTO LÖFGREN, chefe botânico da Inspetoria contras as Secas 
durante anos, chega a afirmar que nos montes do Jura, dos Pirineus e em 
Portugal há zonas “igualmente ou talvez mais desvantajosas” quanto ao reflo-
restamento. Trata-se de um exagero manifesto, embora certamente involuntá-
rio e provocado pelo desejo de evidenciar as possibilidades dos técnicos do 
seu ramo. (Contribuição para a questão florestal da região do Nordeste do 
Brasil, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, p. 68. 1923). 
Opiniões parecidas exprimem por vezes técnicos que passam pelo Nordeste 
em visitas breves.     
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midade, pois o sol e a seca tudo esterilizam. Resulta de aqui um 
crescimento muito rápido da população que a agricultura não 
pode absorver. A taxa anual de nascimentos no “Polígono das 
Secas”, para o período de 1940 a 1950 foi de 40 p. 1000; no 
mesmo período o crescimento de fato (descontando portanto as 
mortes e a emigração) foi de 24 p. 1000. Com esta taxa de cres-
cimento, a população duplica em 30 anos. Nas próximas déca-
das, com a generalização do emprego das vacinas e a diminuição 
da mortalidade infantil, só se pode esperar que o ritmo do cres-
cimento se acelere. 

As conseqüências desta contradição estão à vista: tem saí-
do e continua a sair muita gente do Nordeste; encontram-se nor-
destinos em todo o Brasil. Mesmo que as medidas atrás enunci-
adas permitissem manter com bom nível de vida a atual popula-
ção, estas medidas levarão muito tempo a ter aplicação generali-
zada (dezenas de anos certamente), entretanto a população terá 
crescido e ter-se-á o problema da colocação do novo excesso. 

Para este excesso de população das terras secas apresen-
tam-se duas soluções principais: a açudagem com irrigação e a 
saída para outras regiões. A açudagem aparece portanto assim, 
em paralelo com a emigração, como uma solução para colocar a 
gente que não encontra sustento no Sertão semi-árido11. 

 
11 O estado de Pernambuco, embora também faça parte do “Polígono das 
Secas”, tem condições muito mais favoráveis do que os seus vizinhos do 
Norte (Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará): os solos do litoral são melho-
res, porque em grande parte formados a partir do Arqueano; o “agreste”, que 
recebe chuvas suficientes, ocupa parte importante da área total; o estado é 
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A AÇUDAGEM 
 

Vejamos rapidamente o panorama da açudagem e, depois 
o rendimento que parece possível obter dela. 

O número de açudes construídos no Nordeste é muito 
grande: cerca de 125 públicos e de 450 construídos por particu-
lares de cooperação com os serviços de obras contra as secas. 

Quase todos os açudes da última categoria são pequenos. 
Estas obras têm muito poucas possibilidades de manter um re-
gadio considerável através dos anos de seca. Como a evaporação 
é de 2m a 3 por ano, ficam cativos 6 a 9 metros de altura útil 
para a água a evaporar em três anos. Sabe-se também que as 
perdas por evaporação, em ralação ao volume total, são muito 
maiores nestes açudes (de acordo com a relação entre a área 
exposta à evaporação e a capacidade total) do que nos açudes 
grandes. As obras pequenas têm, é certo, uma grande vantagem: 
a vontade dos proprietários de tirar delas o melhor proveito. 
Mas, uma região sem tradição de rega, o particular não dispõe 
geralmente dos conhecimentos técnicos necessários. Apesar 
desta vantagem, fugir dos açudes grandes por causa dos maus 
resultados obtidos e procurar a solução nos açudes pequenos, 
opinião que tem sido sustentada por pessoas de responsabilida-

 
atravessado por um rio perene com grande caudal disponível, o São Francis-
co, e tem a cidade e porto mais importante do Nordeste, o Recife, cuja indús-
tria certamente terá grande impulso com a energia elétrica de Paulo Afonso. 
Nas considerações que se seguem, referimo-nos apenas aos três estados atrás 
citados, que constituem o núcleo da zona seca.  
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de, parece-nos completamente errado. Na verdade, os açudes 
pequenos quase não regam: servem para dar de beber ao gado e 
às pessoas e para manter uma dúzia de bananeiras e umas tarefas 
de canavial, quadro invariável sempre que se encontra um açude 
destes no Sertão. 

Vejamos agora os açudes grandes. Estão construídos atu-
almente (fins de 1953) 29 açudes com capacidade superior a 10 
milhões de m3 (com o armazenamento total de 2.403 milhões de 
m3) e 28 açudes com capacidades entre 3 e 10 milhões (armaze-
namento total de 162 milhões). Entre aqueles destacam-se, com 
mais de 100 milhões de m3 de capacidade, os seguintes: Curema 
(720 milhões), General Sampaio (322 milhões), Piranhas (255 
milhões), Xoró (143 milhões), Cedro (125 milhões) e Aires de 
Sousa (104 milhões). 

O aproveitamento dos açudes é mais que precário. O de 
Curema (720 milhões) foi terminado há dez anos mas ainda não 
funciona por dificuldades burocráticas como a compra das tur-
binas e por não se ter feito uma saída provisória para a água, 
pois, como se sabe, pode-se regar perfeitamente sem turbinas, 
que só servem para um aproveitamento subsidiário de energia 
elétrica. O açude General Sampaio (322 milhões) foi terminado 
em 1935 mas ainda não funcionou por demoras nas obras com-
plementares. O açude Piranhas está funcionando, em conjunto 
com o São Gonçalo, com aproveitamento quase completo. Xoró 
(143 milhões), construído em 1934, e Aires de Sousa (104 mi-
lhões) ainda não regam. Cedro (125 milhões), apesar de regar 
uma área pequena em relação à capacidade de armazenamento, 
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esta praticamente aproveitado, porque tem uma bacia de capta-
ção pequena. A maior parte dos açudes públicos (90 dos 125) 
foram entregues aos governos dos estados e têm exploração 
muito deficiente ou nula. Às autarquias locais faltam organiza-
ção e preparação técnica. Verdade seja que alguns destes açudes 
nunca poderão ter aproveitamento, como o de Soledade, na Pa-
raíba, com capacidade de 27 milhões mas bacia de captação de-
masiado pequena: uma mancha salgada no fundo é o resíduo 
salino da água que ali se evapora, sem nunca chegar a alcançar 
quantidade que justifique o esvaziamento. 

São incalculáveis os prejuízos resultantes para a economia 
do Brasil da imobilização de capitais verdadeiramente gigantes-
cos. Perda mais de lamentar num país de tão grandes possibili-
dades naturais e onde a falta de capital muitas vezes limita o 
desenvolvimento. Capitalizando o dinheiro ao juro anual de 
10%, chega-se à conclusão que as obras duplicam o seu custo 
em 8 anos. 

O meu objetivo não é, porém, insistir nas deficiências do 
aproveitamento atual mas avaliar as possibilidades dos açudes 
quando convenientemente explorados. Poucas obras estão em 
funcionamento suficientemente intenso e demorado para dar 
idéia das suas possibilidades, mas, como veremos, já há algu-
mas. Perdoe-se-nos que procuremos basear o nosso juízo nestas 
realidades e não em planos ou projetos, que umas vezes não 
existem, outras estão incompletos, ou sobre orçamentos que são 
sempre largamente excedidos pela realidade. 
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Os açudes acerca dos quais é possível obter melhores ele-
mentos são os administrados pelo Serviço Agro-Industrial do 
DNOCS: o aproveitamento é melhor e faz-se neles cuidadosa 
recolha de dados técnicos. Apresenta-se a seguir uma relação 
dos açudes administrados por esta entidade que estão regando, 
com as respectivas capacidades, áreas de captação e áreas irri-
gadas em 1952. 

 
Os seis primeiros açudes, como se vai ver, tem a capacida-

de de rega praticamente aproveitada. É pelo menos fácil avaliá-
la, naturalmente com o pouco rigor que é próprio de determina-
ções deste gênero. A partir da capacidade de rega determina-se o 
custo do hectare regado, verdadeiro índice da economia do sis-
tema. 

Grupos de três anos de seca ou, pelo menos, de dois anos 
de seca e um de chuvas escassas, são relativamente freqüentes 
no Nordeste; neste século houve pelo menos três (1902-04, 
1930-32 e 1951-53). Como o objetivo da açudagem é dar vida 
estável às populações, subtraí-las à ação das secas, parece acon-
selhável distribuir a água armazenada de modo que a rega se 
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suspenda mesmo que sobrevenham três anos de seca. Se se  fos-
se para uma distribuição menos prudente aconteceria por vezes 
declara-se a crise no regadio exatamente quando ela era mais 
grave no sequeiro. 

O grupo de anos de 1950 a 1953 presta-se para uma análi-
se: 1950 foi um ano de grandes chuvas que encheram todos os 
açudes, exceto alguns que não são de encher mesmo (Cedro!); 
seguiu-se um ano de seca, outro escasso de chuvas e outro de 
seca: três anos de seca, que não dos mais rigorosos, antecedidos 
por um de chuvas abundantes, não parece grupo excessivamente 
rigoroso para o nosso intento. 

Vejamos em primeiro lugar o sistema Piranhas – São Gon-
çalo. Como se sabe, estes açudes trabalham em conjunto. O pri-
meiro tem a capacidade de 255 milhões de m3 e descarrega para 
o segundo, que tem a capacidade de 44 milhões. É deste que a 
água sai para a rega. As áreas irrigadas nos últimos anos foram: 
em 1947 – 910ha, em 1948 – 963, em 1949 – 1641, em 1950 – 
1786, em 1951 – 1890, em 1952 – 2932. Os dois grupos tinham, 
no fim de julho de 1953, uma reserva de perto de 100 milhões 
de m3. Acabavam de passar dois anos de seca (1951 e 1952) e 
ia-se entrar na rega de terceiro ano de seca (neste ano entraram 
no açude de Piranhas apenas 3950 000 m3). Distribuindo por-
tanto esta reserva de 100 m3 por quatro anos (último de chuvas 
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mais três de seca), pode-se fazer idéia da capacidade de rega do 
sistema: cerca de 2 900ha12. 

O custo total das duas barragens e do sistema de rega im-
porta, valor atualizado para 1953, em cerca de 330 mil contos, o 
que dá 144 contos por ha regado13. 

O caso do açude de Condado (Eng. Arcoverde) é muito 
mais desfavorável. Os volumes de água captados têm ficado 
quase sempre longe da capacidade do açude (35 milhões): 1942 
– 0,18 m3, 1943 – 0,67 m3, 1944 – 6,8 m3, 1945 – 25,8 m3, 
1946 – 4,0 m3, 1947 – 35 m314, 1948 – 2,8 m3, 1949 – 17,9 m3, 
1950 – 11 m3, 1951 – 2,6 m3, 1952 – 6,3 m3, o que dá uma mé-
dia de 10 m3 por ano (note-se que os anos imediatamente ante-
rior e posterior, 1941 e 1953, foram muito fracos de chuvas; se 
os considerássemos, a média baixaria ainda). Admitindo que são 

 
12 Calcula-se em 20.000 m3 a quantidade de água necessária para regar um 
ha, compreendendo água para rega e perdas por infiltração e trânsito, que 
perfazem cerca de metade. Não se entra evidentemente com perdas por eva-
poração porque a reserva de 100 m3 já sofreu a evaporação e representa por 
isso um saldo.         
13 A atualização do custo das obras é absolutamente indispensável. Dir-se-á: 
se o dinheiro não tivesse sido empregado teria hoje o valor nominal de então. 
É certo. Mas o dinheiro, a não ser numa administração inconcebível, que no 
estado nunca se viu, tinha de ser empregado, se não fosse na açudagem seria 
noutra obra, e, qualquer que ela fosse, teria sempre a mesma valorização.  
14 Na realidade em 1947 foram captados 16,5 m3 e passaram no sangradouro 
144,8m3. Como o objetivo é dar idéia das possibilidades de captação de água 
do açude, entra-se com o valor mais favorável, que corresponderia a o açude 
estar vazio à entrada desse ano de chuvas excepcionais, de modo a poder 
captar a sua inteira capacidade.  
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necessários 50 000 m3 de água no açude para regar um hectare, 
o açude de Condado pode sustentar uma rega de 200ha. 

Chega-se a valores concordantes por outro caminho. O a-
çude regou em 1948 – 156ha, em 1949 – 182ha, em  1950 – 
200ha, em 1951 – 220ha, e em 1952 – 236ha. Continha, no fim 
de 1952, uma reserva de 9m3, quantidade inferior à gasta neste 
ano (11,2 m3, incluindo evaporação e perdas). Como a água 
estava mais baixa, a evaporação em 1953 será menor e o açude 
deve poder sustentar uma rega aproximadamente igual à do ano 
anterior. Nesta hipótese de distribuição de água, de modo a su-
portar os três anos de seca que de fato vieram, o açude pode 
portanto regar cerca de 220ha. 

O custo da obra foi de 64 000 contos (valor atualizado, 
sem entrar com as terraplanagem dos campos de rega, o que dá 
cerca de 290 contos por hectare regado. 

Resumem-se a seguir num quadro os elementos que permi-
tem calcular o custo do hectare regado nos açudes Forquilha, 
Lima Campos, Joaquim Távora e Cedro15. Em resumo, vê-se 
qual a água disponível para rega em 1953, compara-se com o 
consumo e a área regada no ano anterior e faz-se uma estimativa 
da área regável em 1953. Tirando a média desta com as regadas 

 
15 A maior parte dos elementos de que nos servimos a seguir (número de 
hectares regados, água captada, custo dos açudes, etc.) foram gentilmente 
cedidos pelo Instituto Agro-Industrial do DNOCS(Fortaleza). Aqui exprimi-
mos o nosso reconhecimento, especialmente ao seu chefe, Agr.º J. G. DUQUE, 
autor do excelente livro citado várias vezes, a quem ainda devemos a amabi-
lidade de longa troca de impressões. ano foi sensivelmente igual a 1951.  
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de fato nos três anos anteriores, obtém-se a área aproximada que 
poderia ter sido regada de maneira uniforme durante o grupo de 
anos considerado.  

 
Para que o leitor avalie a escassez das entradas de água nos 

açudes e a sua irregularidade, apresenta-se o seguinte quadro, 
com os volumes de água captados por cinco dos açudes atrás 
referidos. 

 
Quando se perdeu pelo sangradouro uma quantidade de 

água igual, pelo menos, à que o açude continha antes das gran-
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des chuvas, considera-se captado um volume de água igual à 
capacidade do açude. Faltam-nos elementos de 1948, que, toda-
via, não foi um ano de grandes chuvas. No açude de Condado 
este ano foi sensivelmente igual a 1951. 

A primeira conclusão a tirar é que as áreas de captação são  
muito pequenas em relação às capacidades dos açudes. Certa-
mente no futuro só serão projetadas obras com muito maior ba-
cia de captação17. 

O quadro permite também fazer uma verificação dos nú-
meros obtidos atrás para a capacidade de rega dos açudes. Ad-
mitindo, como nos parece aconselhável, que são precisos 50 

 
17 Parece-nos de interesse examinar a relação entre o número de Km2 da bacia 

de captação e o número de hectares que o açude pode regar. Nas condições 
do Nordeste este número é muito mais significativo do que a relação da capa-
cidade do açude para os hectares regados, que em geral se usa. No açude 
Forquilha pode-se regar 1,4 ha, por cada km2 de bacia; no Lima Campos 1,3 
ha/km2; no Joaquim Távora 0,7 ha/km2; no Condado 0,75 ha/km2 e no con-
junto Piranhas – São Gonçalo 2,0 ha/km2. A concordância dos valores é 
maior do que poderia esperar-se dadas as diferenças de precipitação, de rele-
vo, de permeabilidade e de capacidade dos açudes em relação às bacias (que 
permite contribuir nos anos excepcionalmente chuvosos uma reserva maior 
ou menor) e mostra, para além destas diferenças, a grande homogeneidade da 
região considerada. Como valor mais provável pode-se tomar 1,4 ha/km2. Os 
serviços oficiais exageram por vezes a capacidade de rega das suas obras: 
atribuem por exemplo ao açude Mãe d’água, que tem uma bacia de 1 128 
km2, uma capacidade de rega de 12 500 ha, (vide uma relação policopiada 
das obras em execução e suas características, distribuída pelo 2.º distrito do 
DNOCS), quando na realidade ele deve ficar por 1 600 ha, quando muito 2 
000 e tal.       
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000m3 de água no açude para garantir a rega de um hectare18, os 
açudes poderiam regar: Forquilha 320ha, Lima Campos 322ha, 
Joaquim Távora 94ha, Cedro 266ha e Condado 200ha. Como se 
vê, números bastante aproximados dos obtidos anteriormente e 
mais desfavoráveis, exceto para o primeiro.   

Vejamos agora qual o destino da água acumulada nos açu-
des para compreendermos melhor a razão da pouca eficiência 
deles. Tomamos como exemplo o açude de Condado, para o 
qual dispomos de elementos completos19: do total da água ar-
mazenada em 1950, 1951 e 1952, 29% chegaram de fato aos 
canteiros de rega, 13% perderam-se por infiltração e trânsito e 
58% perderam-se por evaporação. Temos assim que só 1/3 a 1/4 
da água captada chegou às cultura

O custo do hectare regado é verdadeiramente excessivo: 
sempre acima de 110 contos e a maior parte das vezes acima de 
230 contos (moeda de 1953)20. Note-se que não se entrou com 
os juros desde que a obra terminou até que começou a ser apro-
veitada. Um investimento de mais de 80 contos por hectare con-
sidera-se proibitivo, mesmo em países com o solo totalmente 

 
18 Como se referiu, o Agr.º J. G. Duque considera necessário 70.000 m3.   
19 Elementos gentilmente postos à nossa disposição e colhidos diretamente 
nos registros do açude. 
20 Se se fizesse a distribuição postos da água de maneira a garantir apenas 
dois anos de seca, obter-se-iam, evidentemente, preços mais baixos para o 
hectare regado, mas o significado seria o mesmo. Como se viu, determinando 
a capacidade de rega pela média das águas captadas chegou-se a resultados 
semelhantes. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

160

ocupado. Nas obras de irrigação da Península Ibérica conse-
guem-se, em regra, valores inferiores à metade deste número. 
No Brasil, país onde as possibilidades abundam, só se justificam 
bons empregos de capital: em obras de regadio só seriam de 
aceitar preços unitários bastante mais baixos do que os atrás 
referidos para outros países. 

Mas, serão estes fracos resultados econômicos acidentais? 
Cremos que não e que pelo contrário são conseqüência das con-
dições naturais do sertão nordestino: chuvas escassas e irregula-
res e evaporação muito forte. Da escassez da chuva resulta que 
os açudes não enchem todos os anos e, quando enchem, não se 
pode gastar a água toda nesse ano porque nunca se sabe se vêm 
a seguir dois ou três anos de seca. A mesma causa obriga assim, 
por dois lados, a distribuir a água por três ou quatro anos: expos-
ta durante este prazo ao sol abrasador e às baixas umidades at-
mosféricas do Sertão sofre inevitavelmente grandes perdas por 
evaporação. 

As regiões onde se tira proveito da açudagem são aquelas 
onde, antes da estação seca, há uma estação de chuvas abundan-
tes e regulares. 

Apesar das condições para a açudagem serem de modo ge-
ral desfavoráveis, como acabamos de ver, e a razão tem de se 
procurar no clima, pode haver excepcionalmente locais onde 
toda as outras condições sejam tão favoráveis (boqueirão aper-
tado, curso de água com grande bacia, boas terras para regar de 
pé) que a irrigação seja econômica. Estes locais de exceção são 
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raros, se é que existem; devem ser aproveitados, mas não che-
gam para garantir o êxito da açudagem de uma região vasta. 

A faixa litoral do Nordeste, de chuvas abundantes, oferece 
condições incomparavelmente mais favoráveis do que o Sertão. 
As chuvas excedem em regra 1 000mm, atingindo por vezes      
1 500mm, e são regulares. Infelizmente a área é pequena e como 
a faixa é estreita e transversal à drenagem, os cursos de água 
alimentados por ela são curtos. Não impede que no agreste e no 
litoral pernambucanos, como o litoral e no brejo paraibanos, se 
pudessem fixar, por obras de rega, grande número de nordesti-
nos. 

 
 

EMIGRAÇÃO E AÇUDAGEM 
 

Retomemos o fio das nossas considerações e vejamos o 
valor da açudagem para colocar o excesso de população. Será 
ela a melhor solução? Para logo, pode-se dizer que havia uma 
solução com certeza mais econômica: fazer açudes numa região 
onde chovesse com abundancia e regularidade21. No Sertão 
Nordestino as chuvas andam à volta de 700mm por ano e a irre-

 
21 Pensamos todavia que, mesmo vindo a reconhecer-se que a açudagem não 
é a solução mais conveniente para o Nordeste, todas as obras em estado adi-
antado de construção deviam ser terminadas, pois o prejuízo de abandonar as 
despesas feitas, até o prejuízo moral do espetáculo de uma orientação vaci-
lante, deve ser em regra maior que o de levar ao fim uma obra que uma análi-
se realista mostre não ser econômica.    



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

162

                                                

gularidade média anual é de 30-40% no Ceará  e de 30-50% no 
Rio Grande do Norte e na Paraíba. Os valores da irregularidade 
são muito altos. Para que os afastamentos médios anuais alcan-
cem, digamos, 40%, é preciso que haja muitas vezes desvio 
maiores. A grande irregularidade não deve surpreender porque é 
uma das características dos regimes semi-áridos. Mesmo com 
chuvas de 700mm, as entradas de água nos açudes são baixas, 
como se pode ver em Condado nos anos de 1951 e 1952: caíram 
respectivamente 645 e 710mm e a quantidade de água captada 
foi de 7,5% e 18% da capacidade total do açude; ainda em 1952, 
no açude Aires de Sousa a precipitação foi de 648mm e captou-
se um volume correspondente a 22% da capacidade do açude, no 
açude Forquilha de 766mm e captou-se 7,8% e no açude Lima 
Campos 658mm e captou-se 14,8%. Pode-se dizer que as entra-
das de água são sempre pequenas exceto nos anos de grande 
invernia. 

Comparem-se estas condições com as de outras regiões 
mais favorecidas, por exemplo Goiás e Mato Grosso22. No pri-
meiro estado a média das precipitações é de 1 700 mm e a irre-
gularidade média anual de 11 a 17% (exceto para uma estação 
que dá 25%), no segundo a média das precipitações é de 1 400 
mm e a irregularidade de 10 a 20%. Portanto, chuvas abundantes 
a 2,5 vezes maiores do que as do Sertão nordestino e bastante 
regulares; acabaram-se as “secas”, todos os anos se pode contar 
com suprimento de água. Acresce que o coeficiente de escoa-

 
22 Atlas pluviométrico do Brasil, 1948, p. 22. 
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mento para chuvas de 1 700mm é cerca de três vezes maior do 
que o de chuvas de 700mm, de modo que, se as restantes condi-
ções fossem iguais, teríamos no primeiro caso uma quantidade 
de água entrada no açude sete e meia vezes a do segundo. Na 
realidade as regiões de mais chuvas estão cobertas com freqüên-
cia por manto florestal que faz diminuir a escorrência. 

Em regiões de chuvas abundantes ter-se-iam com facilida-
de açudes cheios todos os anos, cuja água portanto se podia uti-
lizar para rega também todos os anos. A evaporação, em lugar 
de atuar 3 a 4 anos, incidirá por um período inferior a um. O 
rendimento em rega da água captada seria, portanto, pelo menos 
três vezes superior ao dos açudes da região semi-árida; a dife-
rença ainda seria provavelmente maior porque em regiões com 7 
a 8 meses de chuvas as dotações de água necessárias para a terra 
produzir continuamente são necessariamente muito inferiores às 
de regiões com quatro meses de chuvas (e nem sempre!). 

A tal ponto que se levanta a questão se, nestas regiões de 
chuvas abundantes, se justifica o regadio. Cremos que sim, pelo 
menos em comparação com o regadio de terrenos semi-áridos, 
pelas condições de melhor funcionamento dos açudes que aca-
bamos de referir. A irrigação permitiria obter uma excelente 
colheita nos quatro meses sem chuva e corrigir faltas na estação 
úmida. Mas, se não se justificasse, isso significava que estas 
regiões produziam mesmo sem irrigação e então com mais forte 
razão o seu aproveitamento seria mais econômico do que o das 
regiões semi-áridas. 
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Outra vantagem das terras mais chuvosas: não existe o pe-
rigo da salinização das bacias de irrigação. Como se sabe, no 
Nordeste, sempre que o nível hidrostático se aproxima da super-
fície, as terras salgam. É preciso fazer drenagem, para manter o 
nível hidrostático baixo: mais uma despesa, a gravar condições 
econômicas já tão deficientes. 

A favor do Nordeste fala todavia a riqueza em sais minei-
ras do seu solo: é, sem dúvida, uma vantagem importante, embo-
ra os solos planos e fundos não sejam freqüentes e estejam mui-
tas vezes aproveitados. Por outro lado, passados poucos anos de 
regadio intensivo, com duas ou três colheitas anuais, cremos que 
precisariam, como os outros, da adição de fertilizantes. 

Resumindo: imagine o leitor a mesma obra de engenharia, 
o mesmo açude, o mesmo muro de terra ou de concreto, constru-
ído no Serão nordestino e em Goiás. A despesa seria evidente-
mente a mesma, salvo pequenas diferenças devido a maiores ou 
menores dificuldades na obtenção de alguns materiais. 

A mesma obra regará muitas vezes – talvez umas dez – a 
área que poderia regar no sertão semi-árido e, portanto, alimen-
tar um número de famílias igual porção de vezes maior. É caso 
para dizer: se querem fazer açudes para auxiliar os nordestinos 
que façam, mas não no Nordeste semi-árido! 

Ao focar vários aspectos da açudagem em áreas de clima 
diferente, quisemos apenas apresentar uma comparação particu-
larmente frisante. Não pensamos todavia que a solução mais 
econômica para colocar o excesso de população seja a açuda-
gem, mesmo em regiões favoráveis. 
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O aproveitamento direto de terras de razoável qualidade, 
utilizáveis sem irrigação nem dispendiosas obras de engenharia, 
é com certeza uma solução mais econômica. Enquanto existirem 
terras nestas condições, e sabe-se quanto o Brasil ainda está lon-
ge do aproveitamento total dos seus solos com condições para a 
agricultura, devia ser esta a solução preferida. A açudagem cor-
responde a uma segunda fase da utilização do solo, quando as 
possibilidades da primeira, aproveitamento direto e por isso me-
nos dispendioso, estiverem aproximadamente esgotadas. 

Abandonar então o Nordeste Seco, deixar estiolarem as 
suas cidades de comércio e de trânsito, que vivem em grande 
parte da gente e dos produtos do interior? De modo nenhum. O 
Sertão, uma vez racionalizada a sua agricultura, pode produzir 
muito mais do que produz hoje, com menos gente. A máquina 
devia desempenhar neste contexto um papel dos mais importan-
tes, pelo alto nível de vida que dá aos seus usuários, facultando-
lhes assim capacidade econômica para suportar as crises, e pela 
grande “plasticidade”: capaz de trabalhar grandes áreas quando 
as condições o aconselham, pode também como que enquistar, 
mantendo-se nas crises sem despesa, sem precisar de água nem 
de comida, ao contrário das máquinas humanas e dos animais. 
Poderiam ficar assim muito atenuadas as crises das “secas” e 
continuaria assegurada a vida do comércio e das cidades. 

Só devia emigrar do Nordeste a parte da população que 
não pudesse encontrar nele condições regulares de sustentação. 
A palavra emigração pode ferir, mas, na realidade, que tem a-
contecido até agora? Enquanto se trabalha com pouca eficiência 
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em soluções que não são as mais convenientes, a pressão da vida 
não perdoa: o “pau de arara” é um fato, há nordestinos espalha-
dos por todo o Brasil; a emigração não é uma invenção, nem tão 
pouco uma novidade. Do município de Monteiro (Paraíba) saiu 
nos últimos três anos um terço da população. Isto apesar das 
verbas verdadeiramente gigantescas que têm sido despendidas 
no combate às “secas”. Importava, sim, que esta emigração se 
fizesse em boas condições, se facilitassem os meios de transpor-
te, se dessem terras em áreas favoráveis e em condições de pro-
duzir. Seria essa a melhor maneira de auxiliar os nordestinos que 
não encontram meios de subsistência na sua terra e que já tem 
sido tão castigados pela sorte. 

Por que não fazer um novo Nordeste no território mais 
próximo com boas condições agrícolas? Suponhamos, apenas 
para concretizar, que esse território seja a parte norte de Goiás. 
Que para começar se construía uma via de comunicação direta e 
eficiente; que se começava uma colonização em grande escala, 
em terras previamente limpas da mata, com orientação técnica 
de agrônomos competentes e defendida da especulação dos co-
merciantes. Seria de fato um novo Nordeste, não pela terra, mas 
pela gente; em comunicação direta com a terra-mãe e portanto 
com ligações relativamente fáceis que, de resto, os serviços ofi-
ciais podiam favorecer quanto julgassem conveniente. Bastava 
dar razoáveis condições de vida e facilitar os transportes para 
não faltar gente. De resto, os trabalhos preparatórios já ajudari-
am a vencer as crises e facilitariam o conhecimento da região a 
possíveis futuros colonos. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

167

As despesas seriam grandes? Muito menores do que aque-
las em que importará a fixação do mesmo número de pessoas de 
irrigação do Nordeste Seco. Havia a despesa da estrada, mas 
como a solução em si é muito mais econômica do que a da açu-
dagem, seria possível, com dada verba, resolver o problema de 
muito maior número de famílias. 

A maior dificuldade contra um plano de emigração para 
outro estado é o bairrismo. Cada um pensa que a sua região é a 
melhor, que os melhoramentos devem ser feitos nela, conside-
rar-se-ia traidor se colaborasse num plano que trouxesse mais 
vantagens à região vizinha do que à própria, etc. . Trata-se de 
uma maneira de pensar bastante primitiva e que me parece de 
toda a vantagem combater. É preciso pensar no Brasil em con-
junto e não na Paraíba, ou no Rio Grande do Norte, ou Alago-
as... Mas, se, por motivos sentimentais, se insistir em fixar os 
excessos de população no Nordeste semi-árido, ao menos que se 
tenha consciência bem clara de estar sacrificando as razões eco-
nômicas às sentimentais, luxo que só os povos muito ricos se 
deviam permitir, e de que neste caso resulta a miséria de milha-
res de famílias. 
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COMENTÁRIOS 
 

Contribuição para o Problema da Seca 
 

PAULO VAGELER 
 

 
A criação da subcomissão da CAN (comissão de Abaste-

cimento do Nordeste) – denominada “Dados Geográficos do 
Nordeste”, pela feliz reunião das duas subcomissões inicialmen-
te previstas, isto é, as subcomissões de “Conservação dos Solos 
e da Água” e de “Meteorologia”, por si só já prova, com a maior 
clareza, que o grande problema da seca do Nordeste brasileiro 
não é solúvel unicamente por “medidas de emergência” tomadas 
por ocasião das secas e por meios puramente técnicos, como 
sejam, construção de açudes, perfuração de poços, etc. Como 
acentuou ZABUR na II Reunião da CAN, somente metódicas me-
didas preventivas de grande estilo poderão conduzir a êxitos 
eficientes, medidas estas que devem alicerçar-se em conheci-
mento profundo da totalidade das condições climáticas, ecoló-
gicas, agrogeológicas e agrícolas locais, isto é, no conhecimen-
to exato de todos os “dados geográficos”, como, aliás, ensina a 
experiência das regiões secas do mundo, e isso historicamente, 
no correr dos séculos e dos milênios. 

Pessoalmente, em estudos agroageológicos e ecológicos 
feitos durante mais de 50 anos em quatro continentes, tive farta 
ocasião de conhecer, ou pelo menos observar intensivamente, os 
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problemas da seca e o combate às mesma, com seus êxitos e 
suas falhas, na África do Sul e do Norte, na Abissínia, no Sudão, 
no Egito, na Arábia, Palestina, Mesopotâmia, Pérsia, no Tur-
questão, na Índia e no próprio Brasil, na região do São Francis-
co, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, etc. sempre levando em conta a experiência histórica local. 

Ao formular as minhas conclusões, posso apoiar-me na o-
pinião de reconhecidos especialistas brasileiros. STERNBERG, no 
relatório especialmente interessante que apresentou sobre a via-
gem de estudos que fez através das regiões da seca, chega a con-
clusão idêntica à mencionada inicialmente. LANDULFO ALVES em 
seu relatório sobre a conferência da mesa redonda dos senhores 
governadores do Nordeste, resume da maneira seguinte a sua 
opinião sobre o problema: 

 
“A seca é um fenômeno constante, um determinismo das 
condições geológicas e climáticas, que atuam nesta vasta 
região do território brasileiro. A chuva é quase só um aci-
dente neste conjunto dos fatores permanentes.” 
 
Vejamos o que ensina a experiência nas zonas áridas do 

mundo, onde o problema da seca é combatido com êxito, e isso 
em parte sob condições muito mais difíceis do que as reinantes 
em nossas regiões de seca. 

Em todas as partes, as represas foram consideradas e cons-
truídas, como medida primaria para o abastecimento de água 
para homem e animal e, antes de tudo também para fins de irri-
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gação. Os resultados desta maneira de proceder, com o correr do 
tempo, em todo o mundo, provaram ser duvidosos, para não 
dizer catastróficos, ao menos em parte. Hoje em dia se encon-
tram represas apenas nas regiões onde há rios permanentes e 
mesmo ai quase sempre só represas gigantescas, servindo si-
multaneamente para irrigação e fornecimento de energia elétri-
ca. Açudes menores, exceto poucos casos isolados que devem 
ser considerados como recordações históricas, quase nem exis-
tem mais, nem em regiões fluviais permanentes e faltam prati-
camente por completo onde os rios só correm periodicamente, 
com é o caso no nosso Nordeste. 

As razões são facilmente compreensíveis. São múltiplas e 
diferem para instalação de vulto e para as menores. 

Consideremos primeiramente as grandes instalações: so-
mente nessas zonas de rios permanentes é possível contar com 
um nível mínimo de pressão hidrostática dentro da represa, que 
garanta o pleno aproveitamento permanente das instalações de 
força. Entende-se que essa garantia é tanto mais segura quanto 
maior o quociente de profundidade da represa/superfície, pois 
disso depende a perda de água da represa pela evaporação que, 
dada a umidade muito restrita do ar nas regiões secas, pode per-
fazer até 10 mm de altura, isto é, 100 m3 por dia e por hectare 
de superfície da represa. 

Na escolha de vales profundos como superfície a ser repre-
sada, do ponto de vista agrícola, que é fundamentalmente diver-
so do técnico – tem-se a vantagem de se perder pouca ou fre-
qüentemente nenhuma superfície preciosa de solo aproveitável 
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pela agricultura e que a água já aproveitada pela industria, fica 
à inteira disposição da irrigação de ampla região baixa anteri-
or, sob a represa. Terreno anterior apropriado em todas as par-
tes é condição primordial para a escolha da localização da re-
presa, a não ser que se trate apenas de estações captadoras de 
energia.  

Nos climas secos, tropical e subtropical, na escolha de ter-
renos posterior baixo com superfície vasta a ser represada atrás 
de um desfiladeiro estreito, isto é, um “boqueirão”, o efeito de 
utilidade prática da instalação, mesmo havendo suficiente terre-
no anterior irrigável à disposição, é geralmente duvidoso, uma 
vez que, devido ao quociente desfavorável profundida-
de/superfície, as perdas pela evaporação atingem a proporções 
gigantescas, e grandes trechos de terra fértil são perdidos. Isto 
significa que por vezes são destruídos valores potenciais maio-
res do que toda a utilidade da represa. 

Mas, mesmo no caso mais favorável, também em regiões 
de rios permanentes, no correr de poucos decênios, manifesta-se, 
sem exceção, outro fator perigoso que, no Brasil, infelizmente 
ainda não está sendo levado em conta todo o seu alcance. E-
xemplos típicos são novamente o Egito e o Sudão. 

Durante cerca de 5 000 anos o Egito realizou cultura de ir-
rigação sem deteriorar seus solos. Poucos decênios após a cons-
trução das grandes represas modernas foram suficientes para 
depois de breve sonho áureo, danificar pesadamente e em parte 
até transformar em estéreis desertos salinos, os solos de conside-
ráveis trechos do deita egípcio. A correção desse resultado nega-
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tivo provavelmente foi muito mais dispendiosa do que as pró-
prias represas em seu conjunto. No Sudão, na região da represa 
de Makwar, somente se conseguiu evitar parcialmente a salga do 
solo, tomando cautela especial na escolha da seqüência ou rota-
ção de culturas. 

É interessante verificar que, no Egito, há cerca de 70 anos, 
isto é, desde o começo da construção de represas, circula entre 
os felás uma frase de caráter profético: “El mâ al abiad mush 
taib”, “A água branca não presta”. Referem-se à água clara das 
represas, em cujo fundo se depositou o lodo do Nilo. Antiga-
mente, pelo método em uso até a “modernização” da irrigação 
pela represa por grande inundação pelo transbordamento do 
Nilo, retenção de água de inundações por diques rasos (“bassin 
irrigation”) pelo menos durante várias semanas e descarga da 
água excedente, então clarificada, para o rio novamente em 
decréscimo, esse lodo era aproveitado, sem restrição, pelos 
campos, simultaneamente foram afastados os sais solúveis da 
água e das camadas superficiais dos solos, pela água que escor-
re superficialmente. O resultado geral foi o melhoramento cons-
tante dos solos, reconhecidamente sob consumo de água muito 
elevado. É interessante que a irrigação por bacias também na 
Mesopotâmia era duplicada quase exclusivamente e nos arredo-
res de Basrah, por exemplo, ainda hoje o está sendo. A moderna 
“perenial irrigation”, hoje em dia fornece ao solo apenas a quan-
tidade de água necessitada pelas respectivas culturas – geral-
mente algodão. Desse modo, a área de terra capaz de ser abaste-
cida pela água existente, naturalmente era multiplicada, mas, na 
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mesma proporção subia o perigo da salga dos solos – ainda que 
esta só se manifestasse paulatinamente em proporções ameaça-
doras e as primeiras conseqüências fossem aumento de colheitas 
e lucros. O lodo fecundo do Nilo, como já dissemos, hoje fica 
nas represas, de onde tem que ser retirado periodicamente, o que 
acarreta dispêndios consideráveis. Somente o “mâ abiad”, a “á-
gua branca”, que contém todos os sais solúveis e principalmente 
sais de sódio, chega aos campos e em quantidade que cada ano 
carrega muito mais sódio do que as plantas normais de cultura 
poderiam jamais absorver, sendo, por outro lado, completamente 
insuficiente para possibilitar uma dessalga superficial dos solos, 
pela volta superficial de algum excesso para o Nilo. O resultado 
foi a salga e alcalização final do solo com suas conseqüências, 
dentre as quais, principalmente, o aumento da impermeabilidade 
dos solos. Em casos piores, com solos irrigados, de caráter pro-
nunciadamente argiloso, só era possível combater essa salga do 
solo, pela drenagem por fossos profundos, com a correspondente 
perda de superfície útil de campo. Os felás tinham razão: “El mâ 
al abiad mush taib!” 

Praticamente, todos os grandes rios represados hoje em dia 
em regiões secas, provêm de regiões muito ricas de chuvas ou 
até de geleiras. O Nilo Azul provém do planalto abissínico, o 
Nilo Branco do lago Vitória, o Sir Darja e Amu Darja do Pa-
mir, os rios indianos do Himalaia, etc, A água, por conseguinte, 
é muito pobre em sais. Isto significa que o perigo da salga do 
solo e mormente das próprias represas, é, por isso, relativamente 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

174

diminuto. A despeito disso, com já foi mencionado, com o cor-
rer do tempo, tornou-se bastante ameaçador. 

Esse perigo aumenta rapidamente, quando se trata, não de 
rios permanentes, mas de cursos de água periódicos, oriundos 
eles próprios, da região seca, como no Nordeste. 

Condição primária para a existência de rios periódicos é a 
forte seca temporária, mesmo nas regiões das suas nascentes. 
Isso significa que não se pode cogitar de uma lavagem constante 
dos solos superficiais dos cursos superiores, como em regiões de 
nascentes ricas de chuvas, ou onde geleiras alimentam os rios. 
Os solos das regiões secas são ricos em sais solúveis que se a-
cumulam na superfície de solo durante a época seca. As primei-
ras chuvas provocam anualmente a dissolução de grandes quan-
tidades de sal que se concentram nas represas. Sendo estas de 
grandes dimensões e munidas de sangradores que permitam seu 
completo esvaziamento periódico, então a salga dos açudes se 
processa com relativa lentidão, mas mesmo assim com constân-
cia. De exemplo servem, além dos que apresenta o próprio Bra-
sil, a grande represa argelina El Ghrib e outras, cujo teor em 
sais, em todo o caso, quase duplicou em pouco mais de 20 anos, 
fazendo com que os peritos franceses já em 1942 procurassem 
meios de defesa. 

É fato que não necessita ser salientado especialmente, so-
bretudo após os excelentes dados experimentais do “Salinity 
Laboratory”, que a água com elevado teor em sais constitui pe-
rigo muito grave para solos de irrigação pesados, isto é, dificil-
mente drenáveis e incapazes de ser levados para baixo. Em solos 
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pesados, com alto teor de água “inativa” condicionado por seus 
próprios componentes, o conteúdo de 1 miliequivalente de sais 
solúveis por 100 gramas de solo, já é um sinal de alarma. Muitos 
solos das regiões secas brasileiras, por exemplo no São Francis-
co, Rio Grande do Norte, etc., já contêm em poucos decímetros 
de profundidade 15-20 miliequivalentes de sais solúveis. Isso 
significa que mesmo com saturação completa do solo com água, 
reinam pressões osmóticas totais que alcançam o limite vital das 
culturas e o excedem num aumento mesmo diminuto do teor em 
sais com a diminuição de água do solo, o que exclui, às vezes já 
após uma irrigação de poucos anos, qualquer cultura coroada de 
êxito nesses solos. DUQUE e  MELO já chamaram a atenção sobre 
esse ponto, em pesquisas excelentes. 

Açudes menores, principalmente quando a região represa-
da for baixa e não haja possibilidade de esvaziamento, podem 
salgar-se tanto, em poucos anos, que a água, na época seca, 
quando a evaporação provoca uma rápida concentração do teor 
em sais, se torne inaproveitável, não somente para fins de irriga-
ção, mas até para homens e animais. Exemplos que ilustram a 
curta duração da vida de tais açudes, são muito numerosos no 
Nordeste, como salienta STERNBERG em seu trabalho citado e co-
mo os conhecemos pessoalmente. 

Esse perigo é ainda aumentado por outra circunstância. A 
vandálica devastação da vegetação natural nas regiões das nas-
centes dos rios, tem como conseqüência uma erosão assustadora 
devido às chuvas geralmente torrenciais, isto é, caindo com 
grande densidade, pormenor este apontado por WALTER em sua 
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obra clássica para regiões secas: A lei da formação de desertos. 
Os resultados são não somente as catástrofes inundações perió-
dicas que castigam as regiões secas nos cursos inferiores dos 
rios, mas a rápida perda de profundidade das represas e com 
isso o forte e constante aumento da evaporação, com suas con-
seqüências pelo depósito de lodo. 

Por isso, nas regiões de rios periódicos, açudes pequenos 
são meios muito duvidosos, pois sua eficiência na luta contra a 
falta d’água se limita a relativamente pequeno espaço de tempo, 
ainda quando sejam da máxima perfeição técnica do ponto de 
vista da engenharia hidráulica. Mesmo para as grandes represas 
de rios permanentes não se pode fazer sempre prognóstico favo-
rável para maior espaço de tempo, como provam a mencionada 
represa El Ghrib e muitas outras. O abandono de tais obras de 
represagem pequena em quase todas as regiões análogas ao “Po-
lígono das Secas” com rios periódicos é conseqüência lógica da 
experiência centenária, mesmo lá onde existem condições de 
solo adequadas à irrigação – condições essas que no Nordeste 
muitas vezes faltam. 

A exploração de água do subsolo e especialmente de água 
artesiana, por perfurações, quando o teor da água em sais não é 
elevado demais, pode assegurar o abastecimento d’água para 
homens e animais e para isso pode ser da maior eficiência em 
regiões secas, como mostra a experiência. Esta, aliás, na Ásia e 
África, remonta a milênios. Assim, na Argélia e no Marrocos 
existem famílias intereiras que a muitas gerações se dedicam à 
exploração de água artesiana por trabalho manual. É interessante 
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verificar que os homens adquiriram qualidades físicas tais como 
resistência extraordinária contra alta pressão hidráulica, e outras. 
O aproveitamento de tal água, porém, para fins de irrigação, a 
não ser que seja muito pobre em sais, com o tempo é exposta ao 
perigo da salga dos solos irrigados, idêntico ao existente para as 
águas represadas, porque ai em regra nem se pode cogitar de 
uma irrigação por bacias, e duma lavagem dos solos por drena-
gem, onde esta seria possível, porque exigiria quantidades des-
proporcionais de água. As experiências feitas em Trípoli com 
irrigação por água artesiana, nesse sentido falam uma linguagem 
clara. 

Não necessita de destaque especial em grau muito mais 
atenuado – de quase todos os fatores referidos para o clima 
quente e seco. 

Resumindo, pode-se dizer que, sem considerar a excessiva 
falta periódica de chuvas, quatro perigos ameaçam as regiões 
secas: 

1) Erosão das regiões das nascentes dos rios e, como con-
seqüência inundações catastróficas e enchimento das represas 
com lodo. 

2) Enorme perda d’água das regiões abrangidas, pelo es-
coamento nas bacias superiores e por evaporação no curso infe-
rior, respectivamente na represa. 

3)  Alcalinização e salga das represas e da região inferior 
irrigável. 

4) Perda de grandes superfícies aproveitáveis de solo e 
quantidades d’água por represas rasas largas. 
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As conseqüências relativas à erosão causadas já pela des-
truição da vegetação gramínea, pela superlotação com gado – 
mesmo em declives de 3% apenas, quase imperceptíveis a olho 
nu – são demonstrados por medições muito interessantes e exe-
cutadas pelo espaço de quatro anos, em campos sulafricanos, 
perto de Pretoria. 

 
Não carece de discussão, que a erosão na zona das nascen-

tes dos rios e o perigo das inundações com suas conseqüências 
de encher rapidamente de lodo as represas, como STERNBERG sa-
lienta muito acertadamente, é o resultado da destruição da vege-
tação natural nas regiões dos cursos superiores dos rios. A ve-
getação natural, especialmente a florestal das fraldas das monta-
nhas – cuja vizinhança, mais rica em chuvas, costumam concen-
trar-se os centros de povoação – regula eficientemente o escoa-
mento da água, evitando-se, assim, perigosas enchentes dos rios 
temporários. Uma vez destruída a cobertura vegetal primitiva, 
sem substituição, a água das chuvas, geralmente muito densa, 
escoará sob a mais intensa erosão; e isso tanto mais rapidamen-
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 do gado, 
sendo

as – desde 
há m

te, quanto às culturas locais, em vez de serem plantadas em li-
nhas de nível, por via de regra ficam no sentido dos gradientes 
do terreno de cima para baixo. Até pequenos regatos secos, em 
frações de minutos às vezes se transformam, assim, em riachos 
descontrolados, cujo teor de água não cabe nos leitos principais. 
Uma catástrofe de inundações nos cursos inferiores é a conse-
qüência natural, tanto mais perigosa quanto maior for o vulto do 
material erodido que os rios transportam, provindo de seus cur-
sos superiores. A proteção dos bosques arbóreos ou arbustivos 
ainda existentes em todos os pontos mais elevados e, principal-
mente, nos declives mais íngremes e seu reflorestamento – que 
já pela falta de combustível cada vez mais crescente é uma ne-
cessidade premente – torna-se exigência imperiosa da hora atual. 
Até que proporção devem ser usadas para tal reflorestamento 
espécies vegetais da flora indígena ou plantas importadas de 
reconhecido efeito protetor e desenvolvimento rápido, é uma 
questão a ser decidida conforme as localidades e não cabe aqui 
discutir. Não há necessidade de acentuar especialmente que, 
com respeito a esse pormenor, deverão ser considerados em 
primeiro lugar vegetais que, além do seu efeito protetor contra a 
erosão, contribuem essencialmente para a forragem

 eventualmente também apropriadas à silagem. 
Este ponto de vista – como conseqüência da falha da pro-

dução de forragem, em épocas de seca mais prolongad
uito tem entrado nas considerações corriqueiras. 
O escoamento da água pluvial não inibida por uma cober-

tura vegetal, na região de erosão do curso superior de rios, signi-
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vitar essa perda d’água, a introdução metódica de cultura 
seca. 

ais de 
1 000

escoamento superficial da água pluvial e reduz ao mínimo as 

fica uma enorme perda d’água perfeitamente inútil nas zonas de 
chuva. Além de reflorestamento, cultura em linhas de nível e em 
declives mais íngremes, em terraços, ainda deve ser considera-
do, e muito seriamente, como meio extraordinariamente eficaz 
para e

Mesmo nos trechos mais pobres de chuvas da região seca, 
onde, como LANDULFO ALVES observou muito acertadamente, “a 
chuva é só um acidente”, há ainda muito mais precipitações pe-
riódicas e aperiódicas do que em muitos setores da América, 
Ásia e África, onde metódicas culturas secas fornecem colheitas 
grandes e certas. Em região próxima ao Saara, com chuvas ape-
riódicas de 200mm por ano apenas (e freqüentemente seca du-
rante 2 a 3 anos) crescem campos de cevada e trigo, estendendo-
se bem para dentro da região desértica, com colheitas de m

 kg por hectare, e isso desde tempos pré-históricos. 
A África no norte parece ser pátria da cultura seca, que 

consta haver sido introduzida metodicamente pelo rei MASSINIS-

SA, isto é, há 2 000 anos. Os plenos êxitos norte-americanos, 
nesse setor, são conhecidos. No Brasil, muitos peritos na matéria 
fizeram sugestões, sem que, até agora, fosse feito algo realmente 
de positivo. Não pode haver a menor duvida de que a introdução 
metódica de cultura seca em grande escala não só poderia miti-
gar, mas provavelmente evitar a catástrofe alimentar nas regiões 
da seca. Significa um aproveitamento excelente, mesmo das 
precipitações mínimas, porque impede praticamente qualquer 
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perdas de evaporação do solo. Claro está que não pode ser apli-
cada em todos os solos, mas somente em solos profundos. 

Conseqüência das medidas propostas na região das nascen-
tes e cursos superiores dos rios das zonas secas seria, alem do 
impedimento das inundações, a diminuição considerável do vo-
lume geral de água dos cursos inferiores, isto é, a água disponí-
vel para eventuais açudes locais. Superficialmente contemplado, 
isso significa um aumento da falta d’água nessas regiões. Na 
realidade, porém, as quantidades de água que ficariam disponí-
veis, seriam suficientes não somente para as necessidades de 
homens e animais, mas também amplamente para fins agrícolas, 
se se cuidar da proteção objetiva contra a evaporação. 

Uma das medidas mais eficientes quanto a isso, excepcio-
nalmente experimentada na região seca, já foi indicada por 
STERNBERG, DUQUE e outros mais. É a instalação metódica de 
barragens subterrâneas (Crundschwellen) nos leitos dos rios, 
geralmente arenosos, isto é, muros no subsolo impermeável até 
a superfície do leito, apenas pouco superando esta. Os retumban-
tes êxitos de tais instalações, executadas metodicamente, evi-
denciaram-se na África do Sul. As quantidades de água armaze-
nadas no solo acima de cada barragem subterrânea, sendo assim 
protegidas de maiores perdas pela evaporação, permitem não 
somente abastecimento duradouro de homem e animal por meio 
de poços relativamente rasos, acima dos muros, mas também, o 
cultivo da região baixa do curso superior do rio, abastecido de 
água em grau muito mais elevado do que hoje em dia é possível 
pelo mero aproveitamento das inundações. 
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A solução mais genial do problema de proteção contra a 
evaporação – para o Brasil, aliás, só de interesse teórico – re-
monta igualmente a tempos pré-históricos. É a canalização sub-
terrânea da água do subsolo das regiões de chuva, isto é, dos 
arredores imediatos das montanhas até as baixadas. Este proce-
dimento ainda se encontra, em restos, no império dos Incas e 
hoje ainda possibilita a cultura intensiva dos desertos do Tur-
questão e da Pérsia, e parte da Síria. O maior desse “Kanatas” 
(fuggara dos árabes), que conheço pessoalmente, na Pérsia, per-
to de Nain, começa na margem da serra, numa profundidade de 
200 metros da superfície do solo, com amplo sistema de coleto-
res de água do subsolo. Alcança a superfície numa distância de 
180 km, no deserto, onde se encontram as colonizações princi-
pais e as cidades da Pérsia, transformando o ermo primitivo de 
vastas extensões em solo rico de culturas florescentes e verda-
deiros jardins, cantados pelos poetas persas em versos imortais. 
Aliás, tais instalações têm como condição primordial uma den-
sidade de população e uma modicidade do custo da mão de o-
bra (nem se falando de adequada estrutura do substrato), que 
hoje não existem mais até na Ásia central – após as invasões dos 
mongóis sob Djenghis-Khan e principalmente Tamerlan, no 
século 13-14, que custaram a vida de 40 000 000 de homens – 
condições essas que na região seca brasileira nunca existiram. 

A salga e a alcalinização das represas só podem ser evita-
das eficientemente pelo periódico esvaziamento completo, como 
já acentuamos antes. Útil para evitar a alcalinização e a salga 
dos solos irrigados é a manutenção de rotações de culturas cui-



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

183

dadosamente selecionadas, com plantações periódicas de plantas 
de forragem, que, devido ao seu consumo extraordinário  de 
sódio, retiram grandes quantidades de sais do solo. Pertencem a 
esse grupo a alfafa, e várias espécies australianas de Atriplex, 
etc. Existe vasto material de experiência sobre isso no Egito e 
especialmente no Sudão (Wad-Medami), na Índia e na América 
do Norte. 

O mesmo se aplica aos solos irrigados com água do subso-
lo ou água artesiana. As numerosas perfurações na região seca 
mostraram que freqüentemente a mera esperança de encontrar 
água nem foi satisfeita e em muitos casos, por exemplo no Rio 
Grande do Norte, a água encontrada era tão ria em cálcio e em 
alguns casos em sais, que até para o abastecimento dos animais 
era inadequada, especialmente em períodos de seca. As pertur-
bações eram baseadas em minuciosas pesquisas geológicas. In-
felizmente, porém, a melhor das recomendações geológicas ra-
ramente diz mais do que a possibilidade de ser encontrada água 
em determinada região, nada referindo sobre a quantidade e a 
qualidade da água. Entretanto, modernas medições geofísicas, 
permitem determinar não somente a localização e profundidade 
exatas da água existente, mas aproximadamente a sua quantida-
de e também a qualidade de cada lençol de água, com respeito 
ao seu teor em sais. 

A meu ver, o programa de estudo dos “Dados Geográficos 
do Nordeste”, sugerido por ZARUR e dentro do seu espírito, deve-
ria abranger, no que se refere ao combate metódico direto dos 
perigos da seca:  
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1) Imediato levantamento global agro-geológico, com fun-
damento na teoria das catenas hoje reconhecida internacional-
mente, e que possibilita o levantamento rápido de grandes ex-
tensões, como base para a eliminação de regiões sem futuro, 
separação de reservas florestais e zonas de reflorestamento, 
bem como a elaboração de adequado planejamento racional de 
rotações, culturas secas e de irrigação. 

Quanto ao último tópico, os colegas em atividade no Nor-
te, especialmente DUQUE e MELO já realizaram trabalhos locais 
muito valiosos.           

2) Minucioso estudo botânico e ecológico da flora indíge-
na, do ponto de vista da sua apropriação para o reflorestamen-
to, sob a consideração de possível fornecimento de forragem ou 
até de alimento humano, no que diz respeito a eventuais cultu-
ras novas a serem introduzidas, dentre as quais existe toda uma 
série que satisfaz amplamente a tais exigências. 

3) Exata pesquisa geofísica e levantamento das regiões 
contendo água doce no subsolo, a fim de evitar dispendiosas 
perfurações que não forneçam ou forneçam pouca água, ou en-
tão água sem valor, de alto teor em sais. Perfurações muitas ve-
zes abandonadas, no último caso embora seja possível que em 
profundidade não atingidas pela perfuração se encontre água 
doce sob camadas de água salgada o que nunca pode ser verifi-
cado geológica mas sim geofisicamente. A economia final re-
presentada pela exclusão de perfuração tentativas sem resultado, 
provavelmente superará de muito as despesas para tais pesqui-
sas. 
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A atual seca nordestina(∗) 
 
 

J. DE SAMPAIO FERRAZ 
 
                     
“A Seca Nordestina” constitui o problema máximo da Me-

teorologia Brasileira. Nenhum outro o sobreleva em importân-
cia, por si, através do prisma cientifico, como também por suas 
dolorosas conseqüências de ordem humana, social e econômica. 
Para ele deverão convergir a melhor atenção e solicitude dos 
poderes públicos – apoiando, sem solução de continuidade, as 
organizações meteorológicas da nação – e, de igual, o mais es-
forçado desvelo dos pesquisadores da atmosfera, reservando-lhe 
absoluta preferência dentre os estudos brasileiros da seara. A 
contribuição do meteorologista visará precípuamente à previsão 
da anomalia – a longo e a médio prazo – isto é, primeiramente, 
com a antecedência máxima possível e, em seguida, ao se apro-
ximar a época da incidência do fenômeno, dentro de alguns me-
ses, ou no prazo mínimo permitido pela persistência de determi-
nadas configurações de sistemas circulatórios da alta atmosfera. 
Pondo de parte a possibilidade da Meteorologia oficial prestar 
auxílios no trabalho de estimulação de chuvas por meios artifici-

 
∗ Este trabalho constitui um complemento a um outro do mesmo autor, intitu-
lado “Iminência de uma ‘grande’ seca nordestina”, publicado em o número I 
Ano XII (1950) desta Revista. 
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ais, assunto ainda controvertido, mas que se encaminha aparen-
temente para realizações concretas aproveitáveis, embora de 
pequena escala, excluindo essa cooperação de ordem prática e 
posterior, quiçá iminente, caberá ao meteorologista brasileiro o 
dever primordial de estudar e procurar prever a “Seca Nordesti-
na”, por mais árdua que seja a tarefa, como a reconhecemos ser. 

Dentro desses preceitos temos procurado dar o exemplo 
em nosso longo e humilde trato com a Meteorologia nacional. 
Apesar de assoberbado pelas lides administrativas do novel Ins-
tituto de Meteorologia, criado no governo de EPITÁCIO PESSOA 
(seqüela do maior surto pelas Obras Contra as Secas), já em 
1924, achamos tempo para sugerir, em modesto estudo as causas 
prováveis da “Seca Nordestina”; em 1928, ainda na direção da 
Meteorologia da União, tratamos novamente do assunto, venti-
lando as possibilidades da previsão das desastrosas estiagens 
pelo método de correlações; em 1940, já aposentado, mal grado 
os intensos trabalhos em torno do sueste brasileiro, estudamos, 
com a colaboração do prateado colega MAGARINOS TÔRRES, regi-
me das chuvas no nordeste brasileiro, quando aproveitará o au-
tor destas linhas, para referir as suas velhas preocupações com o 
problema da previsão das secas, citando a análise da curva de 
chuvas de Fortaleza (série longa e clássica de medições pluvio-
métricas), pela qual verificara a participação misteriosa da ação 
solar no regime de precipitações do Nordeste; nove anos depois, 
durante os quais investigara, e não baldadamente, a interferência 
da chamada atividade solar nas variações de longo termo das 
chuvas do sueste brasileiro – retornamos ao magno problema 
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dos irmãos do norte, e logo se nos deparou a dolorosa indicação 
de uma “Grande Seca”, para muito breve. Isto, em fins de 1949. 
Relutamos em dar publicidade ao terrível achado. Vencido por 
natural patriotismo, imolamos possível “humilhação” de um 
malogro pessoal, em magna e delicada questão, ao também pos-
sível “bem” que traríamos a patrícios, com o aviso prévio, cer-
tos, ademais, que os governos nada fariam em vão e perda, na 
alternativa de falso prognóstico. Em princípios de 1950, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística, distribuía uma separa-
ta antecipada da memória contendo o triste augúrio, publicada 
posteriormente ao número 1, ano XII, da Revista Brasileira de 
Geografia. 

Não sumariamos nossos esforços individuais senão para 
incentivar outros meteorologistas patrícios, por que se interes-
sem pelo problema capital da Meteorologia brasileira. Apenas 
um colega, nosso contemporâneo, porém mais jovem e mais 
apto, tem-se dedicado a esse grande problema atmosférico – 
ADALBERTO SERRA, cujas esclarecidos esforços deverão multipli-
car-se ainda, se não lhe faltar o apoio do Governo, ampliando e 
prestigiando o Serviço Meteorológico do país, para colocá-lo à 
altura dos progressos logrados em outras nações. 

A intensa estiagem nordestina do corrente ano, e que ainda 
perdura no momento que escrevemos, a despeito de chuvas es-
porádicas e passageiras, ao que consta nas zonas mais próximas 
do oceano, tende a convencer-nos de que estamos assistindo ao 
fato calamitoso da “Grande Seca” prevista, e iniciada ao que 
parece, em 1951, em parte frustrada em 1952, e agora agravada 
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em 1953. Não esperávamos seu surto para tão cedo, embora 
todo o período entre 1951 a 1955 se nos antolhasse cheio de 
perigos para o Nordeste. Havíamos preferido situar o fenômeno 
antecipado, a partir de 1953, mais próximo do mínimo solar, por 
nós previsto para as imediações de 1955. 

Tanto a irrupção como a terminação da anomalia pluvio-
métrica do tipo em pauta, são comandadas, ao nosso humilde 
ver, pela atividade solar. Assim sendo, se não parece haver dú-
vidas sobre o inicio da “Grande Seca” em 1951, quando a ativi-
dade solar entrara em mais franco declínio após o máximo de 
1947, o flagelo deverá cessar nas imediações do próximo míni-
mo (um pouco antes, como explicaremos mais adiante). Depen-
demos, pois, talvez exclusivamente, dessa ocorrência. Neste 
ponto de nossa exposição, preciso se torna abrir um parêntese 
explicativo. 

A teoria de que a atividade solar, quase-periódica, inter-
vém na circulação geral da atmosfera, ganha corpo dia a dia no 
meio cientifico mais conservador. Não estava em cheiro de san-
tidade quando iniciamos nossas investigações em 1936, e apre-
sentamos o primeiro estudo da matéria em 1940, ao Oitavo 
Congresso Cientifico de Washington. A atividade solar varia em 
ciclos médios de onze anos e pico. Na série interminável destes 
ciclos fundamentais, há grupos de ação mais violenta, e outros 
de ação menos violenta. Supõe-se que o mais intensos formam 
uma família de quatro oscilações consecutivas, seguidas logo 
por três ciclos menos enérgicos. Durante os primeiros, a circula-
ção atmosférica parece mais movimentada, sobretudo em redor 
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de seus respectivos máximos. Em 1947, ocorreu o máximo do 
quarto ciclo da série intensa, o último, pois. Descemos agora 
para seu mínimo ou extinção final do ciclo e da seqüência. É 
natural que nessa fase pré-agônica e extinção total, após quatro 
ciclos de agitação mais marcada – no sol e na circulação atmos-
férica – sobrevenha o esgotamento, o marasmo, a caracterização 
de situação meteorológica de prolongada calma, situações que 
prejudicam setores vários da Terra, como ora acontece, não só 
no Brasil, como alhures. Vencida essa etapa pouco movimenta-
da, reanimar-se-á a atmosfera com o aparecimento do novo ci-
clo, embora pertença ele à série tríplice de oscilações menos 
violentas do sol. Estamos justamente na iminência da manifesta-
ção desse primeiro ciclo. O quadro que acabamos de debuxar é 
na realidade muito simplista, a fim de facilitar a compreensão de 
nossos leitores leigos na matéria. São apenas linhas gerais. A 
atmosfera é muito complexa. Seu teatro de operações é muito 
vasto e acidentado. O sol chicoteia o oceano aéreo com golpes 
de variável intensidade, ainda que dentro de relativa regularida-
de, imposta provavelmente pelos movimentos cadenciados dos 
planetas. As erupções vulcânicas toldam os céus, por vezes, pro-
longadamente, intervindo no bilan radiativo da atmosfera, e, 
portanto perturbando-lhe as tendências oscilatórias mais defini-
das. Tudo conspira contra a ordem simplista das repetições exa-
tas, quer no espaço, quer no tempo e na intensidade. 

Fechado o parêntese, volvemos a cogitar da data mais pro-
vável do próximo mínimo solar, nas cercanias do qual deverão 
cessar, as causas responsáveis pela “Grande Seca” ora reinante. 
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Não é fácil precisar essa data. O exame retrospectivo, estatístico, 
do registro de duzentos anos de atividade solar, mantido com 
rigor mais aceitável pelo Sternwarte, de Zurich, revela-nos o 
fato curioso de desusada duração do período que medeia entre o 
máximo do quarto e último ciclo da série mais intensa dessas 
oscilações, e o inicio do primeiro ciclo da série tríplice, mais 
moderada. Por esse motivo, de ordem estatística, somos obriga-
dos a localizar o mínimo pendente, oito ou mais anos após o 
último máximo, ocorrido em 1947. Duzentos anos, porém, nos 
facultam apenas três ocorrências de grupos de sete ciclos. É 
muito pouco. 

Dentro dessa dúvida, não há senão acompanhar de perto o 
declínio da atividade solar, tomando-lhe por assim dizer o pulso, 
na expectativa do delíquio final. Mesmo essa observação terá 
que ser cautelosa, porque a atividade solar pode cair totalmente, 
para de novo ressurgir em pequeno surto, e assim repetirem-se 
as alternativas muito enganosas. Somente a persistência em lon-
ga série de dias, ou mesmo meses, do disco solar inteiramente 
livre de manchas, logrará prenunciar-lhe a extinção definitiva. 
Procuramos controlar esses acontecimentos, de significação tão 
dramática para nós brasileiros, valendo-nos das informações 
mensais que recebemos diretamente de Zurich, e dos relatórios 
semanais que, por nímia gentileza do Serviço Meteorológico 
Argentino, recebemos com toda a regularidade do observatório 
Geofísico de Pilar. Segundo estes últimos, estamos numa quadra 
de sol limpo. Se perdurarem por algum tempo mais, estas condi-
ções favoráveis, devemos estar acercando-nos do mínimo dese-
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jado. Há ainda a considerar outro caminho mais curto, por vezes 
viável. Os novos ciclos solares podem nascer um pouco antes da 
extinção dos velhos. A ação dos novos focos de distúrbios das 
capas externas do sol (perfeitamente reconhecíveis estes focos), 
se faz sentir de alguma maneira na terra, pondo fim ao marasmo 
circulatório observado aqui e acolá no oceano atmosférico, 
mesmo antes de atingido o mínimo do ciclo expirante. 

Estamos pois, provavelmente, nas vésperas de uma muta-
ção para melhor. Seria temerário precisar datas. A atual estia-
gem poderá cessar ainda no decurso dos meses restantes do “in-
verno” nordestino. A atual estiagem poderá ser a derradeira da 
série da “Grande Seca”. Uma e outra, em a nossa humilde opini-
ão, dependem do que está acontecendo no sol. Se o velho ciclo 
permanece em coma por mais tempo do que parece indicar a 
observação contemporânea, e, conseqüentemente, retarda o apa-
recimento do novo ciclo, tenhamos paciência para esperar mais 
um pouco. Somos leigos e ignorantes na seara da física solar, 
nada podendo positivar. O destino do Nordeste está no colo no 
astro rei. 
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ASPECTOS DA SECA DE 1951, NO CEARÁ∗ 

 
 

HILGARD O’REILLY STERNBERG 
Professor da Faculdade Nacional de 
Fisiologia e do Instituto Rio-Branco 

         
 

 
∗ O presente trabalho reproduz – ligeiramente ampliada em alguns pontos, podada 
noutros, - exposição feita na Câmara do Deputados em 19 de setembro de 1951, a 
convite da Comissão do Polígono das Secas. Os elementos então apresentados foram 
colhidos no decorrer de uma excursão de estudos efetuada pela cadeira de Geografia 
do Brasil da Faculdade Nacional de Filosofia em julho do corrente ano. Ao reeditar 
esse depoimento, preferimos suprimir as observações que não fossem de natureza 
geográfica e de interesse mais ou menos permanente; deixamos, assim, de lado aque-
las que dizem respeito à situação angustiosa dos flagelados e as medidas de assistên-
cia adotadas. Quem quiser se reportar a elas, poderá compulsar os Anais do Congresso 
Nacional, onde figura o texto integral da exposição apresentada. Foi dado a lume no 
Diário do Congresso Nacional, ano VI, n.º 194, 12 de outubro de 1951, pp. 9457-
9461 e, por ter saído com incorreções, repetido no número 205, de 27 de outubro de 
1951 pp. 10150-10155. 
Ao senhor governador do Ceará, Dr. RAUL BARBOSA, pela distinção da acolhida 
que nos proporcionou, consignamos aqui nossos sinceros agradecimentos. Não seria 
possível inscrever neste pé de página os nomes de quantos – pelas gentilezas com que 
nos cumularam e pelo que contribuíram para o êxito de nossa execução de estudos -  
se tornaram credores de nosso reconhecimento. Ao dedicar este artigo ao generoso 
povo cearense, não pretendemos ter saldado, senão apenas reconhecidos de público, 
essa dívida.          
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“A irrigação de todos os terrenos áridos de um país é uma tentativa  
infrutífera. Daí o dever inadiável de se valorizarem os solos que não 
podem ser atingidos pela água fecundante com a ajuda de métodos a-
grônomos sancionadas pela ciência e pela razão.” CRISTOVÃO DANTAS, 
A Lavoura Seca no Rio Grande do Norte; Aspectos Econômicos, p. 9.  

 
 

O QUADRO PLUVIOMÉTRICO 
 
O traço marcante da “personalidade” da região nordestina, 

causa de constantes ansiedades e freqüentes sofrimentos de seus 
filhos, é o clima. Este se caracteriza, em primeiro lugar, pela 
alternância de duas estações, nitidamente delimitadas pelo regi-
me pluviométrico – a das chuvas, “inverno”, e a da estiagem 
“verão”. Tomando por base os dez postos que o Serviço de Me-
teorologia do Ministério da Agricultura mantém no Ceará, veri-
fica-se que, em média, 91% da precipitação anual, caem no in-
verno, isto é, no primeiro semestre do ano; os restantes 9% se 
distribuem pelos meses de julho a dezembro (incidindo sobretu-
do nestes dois meses extremos). Fosse só essa a particularidade 
do regime das chuvas do Nordeste, fosse, pois, regular e certa a 
alternância das duas estações – e ainda assim teria o nordestino 
de armar-se de técnicas adequadas, dedicar-se com carinho, mas 
também arte, à administração de suas glebas, de forma a atra-
vessar, sem maiores prejuízos, a quadra critica do ano. Mas, 
infelizmente, a multiplicidade dos fatores cuja combinação ca-
prichosa determina a circulação geral da atmosfera introduz um 
elemento de incerteza, de irregularidade, na cadência das esta-
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ções. Pode atrasar-se demasiadamente o inverno. Ou ser de pou-
cas chuvas. Ou vir atrasado e, ainda por cima, escasso. Da penú-
ria da estação pluviosa, durante um, dois ou mais anos, resultam 
as secas, que são tanto mais rigorosas, quanto maior for a se-
qüência de anos sem inverno e – é obvio – tanto mais funestas e 
generalizadas em suas conseqüências, quanto maior for a área 
atingida. A recorrência do fenômeno climático é um fato previs-
to; a resolução dos problemas que suscita, uma tarefa rotineira, 
para a qual não deveria ser  
necessário improvisar, no aperto da calamidade, “planos de e-
mergência”. 

O problema fundamental do Ceará – o da água – pode ser 
desdobrado e examinado sob dois aspectos distintos: (1) a preci-
pitação da umidade trazida pelas correntes aéreas; e (2) o desti-
no das águas pluviais, quando estas atingem o solo. 

Não cabe debater aqui a causa da irregularidade das preci-
pitações no Nordeste. Nada de novo podemos acrescentar ao 
tema, que vem sendo estudado por meteorologistas de reconhe-
cida competência. A esta altura, e com o propósito de funda-
mentar certas considerações que faremos mais adiante, deseja-
mos apenas relembrar a importância da topografia na distribui-
ção geográfica das chuvas. O exame das isoietas na área consi-
derada revela a presença de verdadeiras ilhas de maior pluviosi-
dade, a coincidirem com as eminências que se destacam abrup-
tamente do ondulado suave do sertão. Esses tratos mais elevados 
interrompem a extensão do clima semi-árido e neles se encon-
tram condições que mais se assemelham às das regiões tempera-
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das do Brasil, podendo a precipitação média anual exceder, por 
exemplo, à do Rio de Janeiro. 

Compare-se a chuva recolhida nas localidades de Jaguari-
be e Pereiro, distantes 20 quilômetros uma da outra: o confronto 
da precipitação entre as duas cidades vizinhas – uma do sertão, 
outra de serra – confirma a maior pluviosidade dos lugares altos. 
Outro exemplo nos fornecem os postos pluviométricos instala-
dos na cidade de Sobral e na vila de Meruoca. A precipitação 
nestas duas localidades, que distam apenas uns 23 quilômetros, 
fornece exemplo ainda mais eloqüente do que o binário da regi-
ão jaguaribana. Alguns dados pluviométricos colhidos nos pos-
tos meteorológicos referidos vem indicados no quadro abaixo: 

 
Se ao invés de consideramos as normais pluviométricas 

examinarmos a precipitação de um inverno seco, como foi o de 
1951, ainda uma vez ressaltará a situação mais favorável das 
serras com relação aos plainos do sertão, tanto no que diz respei-
to ao número de dias chuvosos quanto ao que toca aos valores 
da precipitação. Assim por exemplo, na estação meteorológica 
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da serra do Pereiro, que visitamos em 14 de julho de 1951, en-
contramos lançada ainda no dia 3 daquele mês, uma chuva de 21 
mm, muito embora, segundo nos informou o prefeito, as regiões 
vizinhas do sertão não conhecessem chuva desde abril. A preci-
pitação do primeiro semestre de 1951 atingiu na estação serrana 
a 549,3 mm, mas foi de apenas 285,6 mm, em Jaguaribe. 

Entretanto, o efeito orográfico não resulta apenas em a-
créscimo de pluviosidade mais ou menos proporcional à altitude. 
A dinâmica dos fluidos mostra que as massas aéreas são força-
das a elevar-se, antes mesmo de atingirem uma barreira monta-
nhosa: chuvas orográficas podem cair à frente da serra ou cha-
pada responsável por sua produção. Outrossim, sabe-se que, por 
vezes, chuvas ocasionadas pela ascensão do ar em virtude de 
acidentes do terreno caem a sotavento destes obstáculos – é o 
spill-over effect de alguns autores de língua inglesa. Explica-se, 
assim, que Itapipoca, às faldas da serra de Uruburetama; Acara-
pe, ao pé do maciço de Baturité; Santanópole, aninhada nos re-
cortes da Chapada do Araripe; e Pacatuba, na base da serra da 
Aratanha, tenham maior pluviosidade – respectivamente 1 157,7 
mm; 1 066,1 mm; 1 150 mm e 1 321,0 mm de chuvas por ano1 – 
do que outras localidades em pleno sertão, afastadas da influên-
cia providencial das serranas e dos chapadões – como, por e-
xemplo, Independência, com 686,5 mm; Tauá, com 647,9 mm; e 
Crateús, com 724,4 mm 2. 

 
1 Média de 15 a 22 anos, I. F. O. C. S. 
2 Média de 21 a 22 anos, I. F. O. C. S.  
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Além da maior precipitação vertida no alto das serras e 
mensurável em pluviômetros porventura aí instalados, parece-
nos deva merecer consideração o fato de que as cumeadas ficam 
por vezes imersas nas nuvens que desfilam por sobre o sertão 
seco, como a zombar do sertanejo. Com efeito, simplificado 
muito, podemos reduzir as nuvens e as chuvas a dois tipos: (1) 
as orográficas, localizadas, conseqüência da ascensão do ar que 
esbarra com um acidente topográfico qualquer; e (2) as não oro-
gráficas, as chuvas gerais, que independem dos pormenores do 
relevo. Nesta última categoria, estão as nuvens que, a partir de 
uma certa altitude, se estendem em manto mais ou menos conti-
nuo, mais ou menos esgarçado, e a perder de vista. As partes 
culminantes do relevo se intrometem em seu seio saturado, co-
mo tivemos ocasião de observar na serra de Maranguape (4-8-
51). Assim, essas nuvens, que não aproveitam ao sertanejo, an-
tes lhe despertam esperanças infundadas, constituem provavel-
mente um beneficio adicional para as serras, pois não deixarão 
de influir favoravelmente sobre as condições de vegetação e 
solo. 

Ainda com relação à precipitação, merece destaque o fato 
de que uma parte considerável cai em chuvadas de regular inten-
sidade. Algumas precipitações são mesmo torrenciais. Assim, 
limitando-nos às observações do corrente ano, podemos citar, 
como exemplo, em Lima Campos, 56,0mm em 60 minutos (6-5-
51); em Icó, 23,3mm em 15 minutos (25-3-51); em Itapipoca, 
27,9mm em 20 minutos (20-3-51); em Inhuçu (ex-Campo Gran-
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de) 24,0mm em 20 minutos (8-3-51); em Quixadá, no açude do 
Cedro, 30,0mm em 30 minutos (8-4-51)3. 

Estação pluviosa bem estremada porém incerta; chuvadas 
violentas e de pequena duração; nas serras, chuvas mais intensas 
e freqüentes (e possível influência das nuvens) – eis, em linhas 
muito gerais, o quadro pluviométrico natural. É cedo ainda para 
dizer até que ponto o poderemos modificar, de maneira a atender 
melhor às nossas necessidades. O problema das chuvas ditas 
“artificiais” vem sendo estudado na Europa e, sobretudo, no 
Estados Unidos4 e, pelo menos, quanto à aplicação prática, os 
resultados são ainda extremamente controversos5. No Brasil, no 
Nordeste, um pequeno grupo de jovens cientistas do Instituto de 
Biologia de Fortaleza vem se dedicando ao exame da questão, 
com uma seriedade de propósitos, uma atitude de objetividade, 
uma fundamentação bibliográfica que, francamente, não preví-

 
3 E, note-se nada há de extraordinário nessas cifras: ocorrem todos os anos. A 
fim de fornecer um termo de comparação, podemos citar a maior intensidade 
de chuva jamais ocorrida no Rio de Janeiro; foi observada no dia 9-2-1938 e 
atingiu a média e 1,5mm/minuto. Vê-se que é ligeiramente inferior ao agua-
ceiro caído este ano em Icó. Informação prestada pelo Serviço de Meteorolo-
gia em 9 de Julho de 1951.  
4 Veja-se United States Department of Commerce, Office of Technical Ser-
vices, Bibliography of Reports on Artificial Rain; Project Cirrus, Washing-
ton, Maio 1951, 4 páginas mimeografadas.  
5 Leia-se, por exemplo, United States Department of Commerce, Weather 
Bureau, Statement on Practical Results of Recent Experiments to Produce 
Rain Artificially, Washington, dezembro 1947, 3 páginas mimeografadas. 
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amos, dada a publicidade sensacionalista e irresponsável com 
que o assunto tem sido tratado6. 

 
 

A ÁGUA NO SOLO 
 

Enquanto se aguardam os resultados desses e outros estu-
dos e experimentos, que, esperamos, se hão de apoiar cada vez 
mais no conhecimento da estrutura atmosférica e nos dados da 
meteorologia sinótica, vejamos o segundo aspecto do problema, 
considerando o tema da água pluvial depois de atingido o solo. 

Na medida em que é irregular a precipitação e violenta a 
evaporação, ganha em relevância o problema do destino da água 
precipitada, o de seu armazenamento – seja este natural ou arti-
ficial. E quanto menos eficiente for este armazenamento, à falta 
de condições físicas propicias ou dispositivos culturais adequa-
dos, tanto mais inexoravelmente fica o homem jungido às con-
tingências de um regime pluviométrico irregular e traiçoeiro. 

Fixemos preliminarmente a questão dos fatores meteoroló-
gicos. A existência de uma seca ou a caracterização de um clima 
como sendo úmido ou árido não depende apenas do volume de 
chuvas. A temperatura é elemento importante na determinação 
da água necessária ao florescimento dos vegetais. Em climas 

 
6 Veja-se Serviço de Meteorologia, Divisão de Pesquisas Meteorológicas, 
Pareceres sobre “Chuva Artificial”, D. C. I., Seção de Divulgação, 1951, 25 
páginas e um apêndice, “Nota do Serviço de Meteorologia divulgada pela 
imprensa em 20 de junho de 1951”. Mimeografado. 
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quentes, uma grande parte das águas pluviais é re-evaporada; 
podemos dizer que as chuvas aí são menos eficientes no saciar a 
sede da terra, a sede das plantas. Já nos climas temperados e 
frios, onde a evaporação e a transpiração são menos intensas, 
uma quantidade diminuta de chuvas pode ser muito eficaz – 
assim, por exemplo, o noroeste do Canadá possui clima úmido, 
embora a precipitação seja baixa. A precipitação média anual de 
Iguatu7 ou Quixeramobim8, em plena região semi-árida do Bra-
sil, é consideravelmente superior à de Londres, Dublin, Paris, 
Marselha, Berlim, Varsóvia ou Moscou9. Visto a evaporação se 
prender sobretudo ao regime térmico (sobre o qual, de resto, há 
relativa abundância de dados), os valores da temperatura são 
amiúde considerados, em substituição aos da evaporação, no 
formular os diversos índices de umidade. Destes, um dos mais 
simples é o chamado “fator de pluviosidade” de LANG; a expres-
são Fp = P/T indica que a eficácia das chuvas varia diretamente 
com a precipitação e inversamente com a temperatura. O “índice 
de aridez” criado por DE MARTONNE, Ar = P/(T + 10), é um aper-
feiçoamento do de LANG. Quanto à “eficácia da precipitação” 
(rainfall effectiveness) de THORNTHWAITE, embora expressa em 
fórmula algo mais complexa, repousa nos mesmos princípios: 

 
7 827mm, Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura, média do 
período de 1911 a 1942. 
8 763mm, Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura , média do 
período de 1911 a 1942. 
9 Respectivamente, 647mm, 710mm, 527mm, 548mm, 580mm, 554mm e 
534mm. 
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foi estabelecida em termos da temperatura reinante à ocorrência 
do hidrometeoro . Fique bem claro: a eficabilidade da precipita-
ção evidenciada por qualquer uma dessas expressões se refere 
exclusivamente ao domínio da meteorologia – é função crescen-
te da precipitação e decrescente da temperatura. Ao considerar-
mos até aqui a evapo-transpiração, focalizamos tão somente o 
transporte de retorno da água da terra para a atmosfera, o inver-
so, por assim dizer, da precipitação. 

Mas as perdas naturais de água não podem ser examinadas 
apenas à luz de conceitos meteorológicos. É necessário conside-
rar a interferência de um outro fator. Porque, se uma parte da 
precipitação se perde de torna-viagem para a atmosfera, outra 
escorre, inútil, sobre o chão que não a recolhe. As irregularida-
des do relevo Ceará determinam, como vimos, uma padronagem 
variegada na distribuição das chuvas. As diferenças de ordem 
geológica (rocha) e pedológica (solo) irão determinar a propor-
ção de água retida pelos terrenos. A capacidade de armazena-
mento que tem um serrote desnudo é bem diferente da que pos-
sui uma serra bem vestida de “mata fresca” e, embora fossem 
iguais os volumes de água precipitada, esta serra não teria o po-
der de acumulação que tem uma espessa placa de arenito poroso, 
qual a da chapada do Araripe. Nas serras cristalinas, com a de 
Baturité, Maranguape, Uruburetama, Meruoca ou Pereiro, o solo 
– essa complexa mistura de constituintes minerais e orgânicos – 
é que retém a água. O subsolo, a rocha sã, é praticamente im-
permeável; desprezível é a quantidade de água que aí se pode 
conservar. Já no caso das grandes manchas de rocha sedimentar, 
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resíduos do extenso capeamento que outrora amortalhava o pe-
neplaino do Nordeste, como a Ibiapaba ou o Araripe, a rocha, 
porosa, tem maior significação, como reservatório de água, do 
que o próprio solo. 

Na consideração do volume d’água armazenável pelas ter-
ras, há de se levar em conta além destes fatos – que dizem so-
bretudo com a rocha matriz, o subsolo – as diferenças intrínse-
cas de um solo para outro. Sua capacidade especifica de reten-
ção decorre de características físico-químicas, que são, em parte 
determinadas pelo clima. Este, ademais, é responsável pela es-
pessura do solo enquanto virgem, pois decide da rapidez com 
que a rocha matriz se decompõe, se transforma em solo. BRYS-
SINE, em recente (1949) estudo sobre Os fatores climáticos da 
pedogênese em Marrocos, trata, a esse propósito, do conceito de 
“energia climática de transformação das rochas” estabelecendo o 
índice Ec = P X T: para uma data temperatura, a degradação da 
rocha, vale praticamente dizer, o processo pedogênico, aumenta 
com a precipitação10. Nestas condições, mesmo ao leigo será 
fácil compreender porque no Brasil meridional, de clima úmido, 
se encontra um manto de decomposição de quinze, vinte ou mais 
metros de espessura – possante reservatório para as águas da 
estação chuvosa, conforme tem demonstrado, entre outros, RA-

 
10 GEORGES BRYSSINE “Lês Facteurs Climatiques de la Pédogénese au Maroc”, 
Les Cahiers de la Recherche Agronomique, n.º 2, Rabat (Marrocos), Service 
de la Recherche Agronomique et de l’Experiementation Agricole, 1949, pp. 
43-70, tabelas, gráficos, bibliografia. 
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WITSCHER11. Ora, pela mesma razão, em virtude das chuvas mais 
copiosas que desfrutam, as serras do Nordeste apresentam, por 
via de regra, solos mais espessos, vale dizer, maior capacidade 
de armazenamento que o sertão. (Veja-se figura 1). 

 
                                                 
11 FÉLIX K. RAWITSCHER, “Problemas de Fitoecologia com Considera-
ções Especiais sobre o Brasil Meridional", Universidade de São Paulo, Fa-
culdade de Filosofia Ciências e Letras, Boletim XXVIII, Botânica n.º 3, 1942 
p. 90.  
-, MÁRIO G. FERRI e MERCEDES RACHID, “Profundidade dos Solos e 
Vegetação em Campos Cerrados do Brasil Meridional”, Anais da Academia 
Brasileira de Ciências, tomo XV, n.º 4, 31 de dezembro de 1943, pp. 267-
294. 
-, “Die Erschopfung tropischer Böden”, Universitas, Jahrgang 3, Heft 8, 
1948, pp. 953-960. 
-, Die Tiefe der Gesteinszersetzung, ein wichtiger ökologischer Faktor in den 
Tropen”, Vegetatio; Acta Geobotanica, vol. II, fasc. 1, 1949, pp. 14-19   
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O HOMEM FAUTOR DAS SECAS 
 
 

Examinamos sucintamente alguns componentes do meio 
geográfico dos quais depende o fenômeno da seca. Mas não são 
os únicos. O meio geográfico – di-lo hoje o consenso geral – não 
é só físico, mas também humano, plasmado à imagem das cultu-
ras nele enraizadas. Nestas condições, cabe indagar se o homem, 
ele próprio, não figura também entre os fatores responsáveis 
pela calamidade das secas. Já se tem asseverado, aliás, que a 
seca não é um acontecimento apenas físico, mesológico, mas 
também humano,social. Entretanto, o que com essa assertiva se 
tencionava por em relevo eram os problemas sociais enquanto 
conseqüência da seca, isto é “a alteração profunda que dela de-
corre para as condições econômicas da região, que por sua vez 
se refletem na ordem social”, como em 1913 escrevia o grande 
ARROJADO LISBOA

12. “Assim encarada” é que a seca se dizia “de 
natureza tanto física como econômica e social”. Cremos ter en-
contrado motivos para ir mais longe. Na trama complexa dos 
fatores que dão origem à seca, se insinuam vários fios urdidos 
pela mão do homem. Este aparece, assim, nas duas extremidades 
de um encadeamento trágico de causa e efeito, ajudando a defla-
grar a calamidade que irá prostrá-lo. 

 
12 MIGUEL ARROJADO LISBOA, “O Problema das Secas”, Anais da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, vol. XXXV, 1913, p. 130.  
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De fato, uma boa parte da paisagem geográfica do Ceará é 

uma paisagem doente. Doença crônica. Queremos com isto dizer 
que não há equilíbrio e, portanto, estabilidade nas relações do 
homem com o meio. Uma das penalidades desse desequilíbrio é 
o agravamento dos efeitos das secas. Estas, encaradas sob o 
prisma econômico-social, se denunciarão onde e quando a umi-
dade do solo for insuficiente para o crescimento e a maturação 
das culturas ou para sustentar as forrageiras – insuficientes, em 
suma, para garantir ao homem sua subsistência.  
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Ora bem: por um lado, a noticia das grandes enchentes 

que, de quando em quando, assolam as populações ribeirinhas, 
e, por outro lado, a evidência incontestável de depauperamento e 
erosão acelerada dos solos provam que uma grande parcela das 
águas precipitadas na região não somente é perdida para a agri-
cultura, mas, rolando impetuosa, remove o solo precioso e, as-
sim, acarreta prejuízos permanentes. Destruído em grande parte 
o manto protetor de vegetação nativa, não se procurou substitui-
lo no sistema de forças original por meio de artifícios apropria-
dos. As glebas – ainda as mais íngremes  - são lavradas segundo 
as linhas de maior declive (Veja-se a figura 2) e no intervalo 
entre as carreiras de culturas as águas pluviais correm rápidas e 
desimpedidas, carregando consigo o solo. As culturas abertas – 
v. g. o milho – não protegem a terra contra o embate dos agua-
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ceiros violentos; graças ao impacto direto das gotas de chuva e 
ao escorrimento de água carregada de argila, o solo ganha uma 
película de adensamento à superfície (surface sealing), que o 
torna ainda menos permeável à infiltração da água, conforme 
demonstram as cuidadosas experiências de W. D. ELLISON

13, e 
que concorre naturalmente para aumentar o deflúvio, para dimi-
nuir a reserva d’água de que podem dispor os vegetais. O ho-
mem, portanto, ao mesmo tempo, (1) reduz a capacidade de ar-
mazenamento do solo precisamente nas regiões favorecidas por 
maior precipitação e (2), pela remoção do solo arável, restringe 

 
13 Entre os trabalhos do referido pesquisador sobre o assunto podemos citar: 
“Studies of Raindrop erosion”, Journal of Agricultural Engineering, vol. 25, 
1944, pp. 131-136 e pp. 181-182. 
“Factors that affect surface sealing and infiltration of exposed soil surfaces”, 
(com C. S. SLATER). Journal of Agricultural Engineering, vol. 26, 1945, pp. 
156-157 e 162. 
“Some effects of raindrops and surface-flow on soil erosion and infiltration”, 
Transactions, “Soil Detachment by Water in Erosion Process”. Transactions, 
American Geophysical Union, vol. 29, number 4, 1948, pp. 499-502. Ameri-
can Geophysical Union, vol. 26 number III, 1945; pp. 415-429. 
“Protecting the Land against the Raindrop’s Blast”, The Scientific Monthly, 
vol. LXVIII, n.º 4, 1949, pp. 241-251. 
“Soil Erosion by Rainstorms”, Science, March 10, 1950. 
“Fertility Erosion”, The Land, vol. 9, n.º 4, Winter 1950-51, pp. 487-491. 
Os trabalhos de que ELLISON foi o pioneiro – estudos minuciosos do impacto 
da gota de chuva no solo – abriram caminho para outros investigadores, ten-
do sido o tema escolhido para recente tese de doutoramento na Universidade 
de Wisconsin: PAUL C. EKERN, Raindrop Impact as the Force Initiating Soil 
Erosion, 1950.        
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as áreas cultiváveis justamente naquelas terras que, embora aci-
dentadas, possuem maior vocação para a agricultura, por serem 
menos sujeitas a deficiências pluviométricas (Vejam-se as figu-
ras 3, 4 e 5). 
 
 

SOLUÇÕES INTENTADAS 
 

Consideremos sumariamente algumas soluções alvitradas 
para os padecimentos do Ceará. Abstração feita dos experimen-
tos de pluviocultura, que visam a aumentar a precipitação, todas 
elas objetivam o melhor aproveitamento das chuvas caídas. 

O conceito meteorológico “eficácia da precipitação” ga-
nhou em alcance quando lhe sobrepusemos o da importância do 
armazenamento natural no solo. Atinge agora a plenitude de seu 
sentido, ao ser-lhe incorporada a idéia do que poderíamos cha-
mar “eficácia no aproveitamento da precipitação”, ou seja o ren-
dimento agrícola das chuvas. Enquanto nas regiões de precipita-
ção copiosa o principal problema hidrológico é fazer evacuar o 
excedente das águas pluviais, de forma tal que não cause prejuí-
zo, nem às culturas, nem ao solo, no Nordeste semi-árido – onde 
a carência de água é o fator que limita o crescimento das plantas 
e a expansão e progresso da civilização – preceito fundamental é 
o de evitar que se dissipe improdutivamente qualquer parcela 
daquelas chuvas que efetivamente caem. Este elementar raciocí-
nio não constitui, é bem de ver, novidade; se nos reportamos a 
ele, fazemo-lo diante da verificação de que, há três quartos de 
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século, se tenta, com a intervenção direta do poder central, re-
solver o problema cearense e este permanece ainda sem solução. 
Se os esforços despendidos desde o Império não lograram ainda 
seu objetivo, não é porque neles se tivesse aplicado pouca ener-
gia; o malogro parece decorrer de uma compreensão apenas par-
cial da questão, precisamente do fato de não se tirarem as con-
clusões últimas a que, se nos afigura, deve conduzir o raciocínio 
desenvolvido acima. O homem, que malbaratou os recursos de 
solo e água, colaborando com as causas naturais da seca, não 
parece andar muito bem avisado no combater os efeitos da crise 
recorrente.   

Duas, com efeito, têm sido as soluções, que com mais in-
sistência se apontam para a estabilização do regime hidrológico 
do Nordeste. A primeira é a solução hidráulica, a solução da 
engenharia. Defendem-na os que buscam tal estabilização na 
construção de reservatórios superficiais, os açudes, sejam estes 
pequenos, médios ou grandes. Embora haja outros trabalhos de 
engenharia apropriada à área seca, corrigir o regime pluviomé-
trico caprichoso “retendo a água preciosa por meio de barragens 
(grifo nosso) parece ser, hoje como ao tempo da I.F.O.C.S. , “a 
tarefa primordial que o governo empreende no Nordeste”. Como 
àquela época, o “programa fundamental” do D.N.O.C.S. conti-
nua a ser a “construção dos grandes sistemas de irrigação”. O 
mais são obras subsidiárias, “de interesse limitado”14. 

 
14 M.V.O.P., I.F.O.C.S. Obras Contra as Secas; Objetivos – Programas – 
Ação da Inspetoria – Resultados. Separata do Boletim do 4.º trimestre de 
1938 da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Rio de Janeiro, 1938. 
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A segunda solução a repontar sempre que se discute o te-
ma das secas é a solução florestal. No juízo de seus adeptos, as 
matas são os agentes naturais de regularização do regime hidro-
lógico, havendo que preservá-las intactas ou reconstitui-las onde 
houverem sido destruídas. Para esta escola, tudo se resume, afi-
nal, na fórmula mágica do revestimento florestal. 

Açudagem e silvicultura – eis, portanto, as duas soluções 
que mais tem prendido a atenção de quantos se dedicam ao pro-
blema do Ceará. Qual delas satisfaz plenamente à prescrição 
invocada acima, a saber, a de promover o máximo aproveita-
mento da precipitação, a fim de que se não desperdice a menor 
parcela da água caída? Parece-me que nem uma, nem outra. Ca-
da qual atende apenas a uma faceta da questão. Senão vejamos. 

Seria quase uma deslealdade criticar a grande açudagem, 
apontando para os minguados resultados até agora alcançados na 
região. Todos sabemos que a resolução do problema das secas, 
no seu aspecto hidráulico, comporta duas fases sucessivas: (1) a 
acumulação e (2) a irrigação. E, embora se reconheça oficial-
mente que “a açudagem no Nordeste vale pela irrigação” – co-
mo, aliás, sempre postulou o primeiro diretor da I.F.O.C.S.15 – 
sabemos igualmente que esta segunda fase ainda está pratica-
mente por encetar. Mas isto já é fato notório e a necessidade de 
empregar a água acumulada na rega das terras, clamor generali-
zado. Não há necessidade de repisar a crítica aqui. Nem argu-
mentaremos com o salgamento das águas represadas, que se 

 
15 MIGUEL ARROJADO LISBOA, op. cit., p. 140. 
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observou em vários açudes daquela região. O que sustentamos é 
que, mesmo tirando da açudagem todas as vantagens que pode 
oferecer, ela constitui uma solução de alcance muito mais restri-
to do que geralmente se imagina. Logo de entrada, percebe-se 
que, na melhor das hipóteses, ficaria garantida apenas a irriga-
ção das terras de jusante. Porque, à exceção das vazantes e de 
uma pequena faixa de terras secas adjacentes, a solução hidráu-
lica, de per si, é indiferente à sorte das terras montante. E dentre 
estas, contam-se algumas das mais aptas para a agricultura, nas 
quais vive uma parte da população rural do Ceará; o esbanja-
mento de solo agrícola e de água que se verifica com mais inten-
sidade justamente nas serras – estas condensadoras de gente – 
são uma prova da insuficiência da solução hidráulica. 

Mas, além deste condicionamento pela posição topográfi-
ca, que determina se as terras poderão ser ou não irrigadas por 
gravidade, há uma outra limitação. É agora uma restrição impos-
ta pelas disponibilidades da água mesma, e para caracterizá-la 
recorremos a dados recentemente divulgados numa publicação 
do próprio D.N.O.C.S. 

Trata-se de um volume de autoria do agrônomo JOSÉ GUI-

MARÃES DUQUE, chefe do Serviço Agro-Industrial daquele Depar-
tamento (a quem, de passagem, aplaudimos a coragem e a profi-
ciência com que expõe alguns aspectos do problema da erosão 
acelerada na região do Polígono)16. Pois bem, estribado no cál-

 
16 JOSÉ GUIMARÃES DUQUE, Solo e Água no Polígono das Secas, M.V.O.P. , 
D.N.O.C.S. , Publicação n.º 148, Série 1-A, Fortaleza: Tipografia Minerva, 
1949, 138 páginas ilustr, quadros. 
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culo da repleção dos açudes e na medição da água acumulada 
nos reservatórios, DUQUE achou a média de 73 000 metros cúbi-
cos d’água como deflúvio por quilômetro quadrado de capta-
ção17. Por outro lado, medições de água de irrigação feitas pelo 
Serviço Agro-Industrial do D.N.O.C.S. levam-no a asseverar 
que “são necessários 70 000 metros cúbicos de água dentro da 
represa, para garantir a irrigação de um hectare cultivado em um 
ano”18. Vê-se, assim, “que o deflúvio médio [por quilômetro 
quadrado] é praticamente igual à dose bruta da irrigação por 
hectare-ano”19. Em outras palavras, a cada hectare de terra irri-
gada, para que tenha adequada provisão d’água, há de corres-
ponder 1 quilômetro quadrado (ou seja, 100 hectares) de área de 
captação. Parece inevitável a conclusão a que nos conduzem os 
dados do D.N.O.C.S.: a solução que repousa no binômio açuda-
gem-irrigação, por si só e com os métodos até agora experimen-
tados, não poderá beneficiar senão um por cento da área semi-
árida20. 

 
17 Ibid., p. 91. 
18 Loc. cit. 
19 Ibid., p. 92. 
20 E aqui cabe citar a obra, em que – à maneira de homenagem – fomos bus-
car a epígrafe inscrita no pórtico do presente artigo. Publicada há três decê-
nios no Rio Grande do Norte, foi-nos oferecida pelo deputado JOSÉ AUGUSTO 
BEZERRA DE MEDEIROS, que nos chamou a atenção para os pontos de contac-
to entre as idéias àquela época esposadas por CRISTOVÃO DANTAS e as que 
acabávamos de expor na Câmara dos Deputados. Entre os conceitos funda-
mentais que DANTAS enunciava com segurança e clareza, para deles despren-
der judiciosas normas de trabalho, lê-se por exemplo: “A irrigação, por mais 
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Se ao invés de formularmos o problema em termos de área 
de terras, o fizermos em relação ao volume de água – isto é, co-
tejando a que foi precipitada e a efetivamente utilizada pelas 
culturas nas áreas irrigadas –, torna-se ainda mais patente o pa-
radoxo que há em desperdiçar tão grande parcela de água em 
região onde ela constitui precisamente o mais poderoso fator 
limitante. É, de fato, esmagadora a proporção de água desapro-
veitada na solução hidráulica, mesmo quando esta seja conduzi-
da a seu termo natural com o aproveitamento do liquido arma-
zenado na irrigação de terras cultiváveis. Atente-se para a enor-
me massa de água perdida por evaporação: o prejuízo incide 
sobre a água (a) na bacia hidrográfica, a caminho do açude; (b) 
acumulada no reservatório; e (c) enquanto é distribuída em ca-
nais abertos nos terrenos irrigados. Para exemplificar a dissipa-
ção que ocorre entre a precipitação e a acumulação, pode citar-
se o caso da bacia de Orós: calcularam os técnicos da I.F.O.C.S. 
que nela “não se poderá contar, em períodos normais com run 
offs superiores a (...) 7,5% para a precipitação média de 817 mm 
(média absoluta)”21. Entre as causas invocadas para explicar tão 

 
que se alargue, conquistando novos terrenos, não se pode estender a toda a 
região nordestina. Permanecerão os alongados tratos de solos que não serão 
atingidos pelas toalhas liquidas.” CRISTOVÃO DANTAS. A Lavoura Seca no 
Rio Grande do Norte: Aspectos Econômicos, Natal: Empresa Tipográfica 
Natalense, Ltd., 1921 (Obra mandada imprimir pelo governo do estado do 
Rio Grande do Norte), p. 70.         
21 J. A. PEREIRA DE CASTRO , “Açude Orós”, Boletim da I.F.O.C.S, vol. 7, n.º 
2 (abril-junho 1937), p. 78.  
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reduzido deflúvio figuram os elevados coeficientes de evapora-
ção que decorrem do forte aquecimento a que é submetido o 
solo – aquecimento que, além de influir diretamente sobre a e-
vaporação, age também indiretamente, pelos deslocamentos de 
ar que provoca22. O fato é que com os noventa e tantos por cento 
de água pluvial que deixarão de alcançar o reservatório, nada 
têm a ver os engenheiros da repartição destinada a prevenir o 
efeito das secas. E no açude prosseguirá o desbarate. Valemo-
nos mais uma vez dos dados oficiais do D.N.O.C.S.: “a evapora-
ção e infiltração dentro do reservatório e em trânsito nos canais 
somam 8 a 9 vezes mais do  que a água aplicada nas culturas”23. 
Nestas condições – parece licito concluir - , de cada 100 milíme-
tros de chuva caídos na bacia hidrográfica, somente um ou pou-
co mais de um milímetro chegaria a ser efetivamente aproveita-
do nas terras de irrigação. 

Vejamos agora a solução silvicultural. Nada justifica recei-
ta-la como panacéia. A primeira consideração de natureza práti-
ca que nos parece caber aqui é a de que, afinal, há necessidade 
de terras para a agricultura, campos para a pecuária – uma ver-
dade muito simples que os adeptos mais exaltados da silvicultu-
ra parecem, por vezes, esquecer. As matas – graças sobretudo à 
grande capacidade de retenção de água que possui o solo flores-
tal – tendem indubitavelmente a estabilizar o regime hidrológi-
co; entretanto, é bom lembrar, não prestam este beneficio sem, 

 
22 Loc. cit. 
23 JOSÉ GUIMARÃES DUQUE, op. cit., p. 124. 
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por outro lado cobrar um assaz pesado tributo para qualquer 
região seca: a água transpirada pelas árvores. As florestas, po-
demos resumir, regularizam não economizam. Nas terras mais 
indicadas para a agricultura, pode-se prescindir da floresta, des-
de que medidas apropriadas sejam tomadas para reter a água e 
evitar a erosão do solo. Em alguns casos, querer-se-ão as matas 
associadas à lavoura, como para o sombreamento dos cafezais. 
Noutros trechos – encostas íngremes, solos rasos e pobres – o 
revestimento florestal puro e simples será o mais indicado; a 
bem das terras agrícolas de jusante, ameaçadas pelas torrentes 
incontidas de água e detritos que deles defluem, tais lugares de-
vem ser incluídos em um plano regional de recuperação e, se for 
o caso, reflorestados. 

Sem pretender, de modo algum, excluir ou menosprezar as 
duas soluções indicadas, a hidráulica e a florestal – o que seria 
uma estultice – desejamos focalizar aqui uma terceira solução 
para o melhor aproveitamento das águas pluviais, solução esta 
que, embora de eficiência comprovada, tem sido negligenciada 
entre nós. E, todavia, ela é que, a nosso ver, dever ser o eixo de 
qualquer programa que tenha por objeto prevenir os efeitos das 
secas e valorizar a região nordestina. Referimo-nos ao conjunto 
de práticas agrícolas que se podem reunir sob o titulo “agricultu-
ra conservadorista”, que bem indica o seu objetivo: a conserva-
ção do solo e da água. O planejamento que ela pressupõe não 
exclui a açudagem nem a silvicultura, mas utiliza uma e outra 
dentro de um sistema orgânico, estabelecido após cuidadosa 
análise regional. 
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A SECA DE 1951 E A AGRICULTURA  
 

CONSERVADORISTA 
 

Examinemos os principais traços da solução conservado-
rista, à luz de alguns dados relativos à seca de 1951. Havendo 
quem duvide da existência de uma seca no Ceará, feche os olhos 
a seus efeitos devastadores, atribuindo tudo à dramatização de 
interessados, talvez convenha começar pela demonstração obje-
tiva de que houve, de fato, - de que esta havendo – uma seca 
nesse Estado. Entre os dados parciais que permitiriam estimar a 
sua gravidade, incluem-se a deficiência da precipitação, a redu-
ção da descarga dos cursos d’água em relação à normal para o 
período respectivo, o abaixamento do nível do lençol freático, a 
diminuição no volume das safras, o preço atingindo pelos gêne-
ros na área afetada, etc. Teremos de contentar-nos, por ora, com 
a consideração da deficiência pluviométricas. Cotejamos, pois, 
para várias localidades do Ceará, as precipitações ocorridas du-
rante os seis primeiros meses de 1951 com as médias mensais 
das mesmas localidades. O quadro II indica a magnitude daque-
las precipitações, expressas em porcentagem destas normais, 
tabuladas no quadro III.   
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Vê-se como é improcedente a atitude dos que querem re-

solver o problema da seca de 51 negando a sua existência. Se 
ficarmos com as dez estações do Serviço de Meteorologia, ve-
remos que, em média, houve uma redução de 45% sobre os  
valores normais. Em alguns pontos, a redução foi da ordem de 
70%24. Observa-se que, além de uma redução da pluviosidade 
total do primeiro semestre, houve um atraso considerável no 
começo da estação invernosa25. 

                                                 
24 Nas regiões úmidas e semi-áridas dos Estados Unidos da América, consi-
dera-se ordinariamente declarada a seca, quando a precipitação anual atinge 
apenas oitenta e cinco por cento ou menos do valor normal. Works Progress 
Administration, Division of Social Research, Areas of Intense Drought Dis-
tress, 1930-1936, série V, n.º 1, 1937, p. 4, nota de rodapé.   
25 É evidentemente necessário ter presente a distribuição da precipitação no 
tempo: se as exigências hídricas da planta não puderem ser satisfeitas na 
ocasião oportuna, de nada lhe valerão quantidades de água, mesmo abundan-
tes, que posteriormente lhe sejam propiciadas.   
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A deficiência de chuvas em 1951 foi, sem dúvida, conside-

rável; com as práticas agrícolas rotineiras, ajustadas a uma pre-
cipitação bem mais abundante, as culturas não puderam tolerar o 
decréscimo de umidade havido no solo. Fossem, todavia, outros 
os tratos culturais adotados, e a seca não teria ocasionado prejuí-
zos tão vastos, nem teria desarraigado de seus lares fração tão 
considerável da população, lançando-a na maior indigência. 
Como no caso das enchentes desastrosas, que, de quanto em vez, 
se abatem sobre áreas mais ou menos extensas do Brasil26, é 
tempo de apontar a responsabilidade do homem, ou melhor, das 

                                                 
26 HILGARD O’REILLY STERNBERG, “Enchentes e Movimentos Coletivos do 
Solo no Vale do Paraíba em Dezembro de 1948 – Influência da Explotação 
Destrutiva das Terras”. Revista Brasileira de Geografia, ano XI, n.º 2, (abril-
junho de 1949), pp. 223-261.     
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técnicas agrícolas impróprias por ele adotadas, na explicação da 
calamidade da seca (Veja-se a figura 6). 

Caso permanecêssemos na comparação das chuvas de 
1951 com a pluviosidade normal, poderíamos acreditar que a 
desgraça desabada sobre tantos de nossos operosos patrícios 
fosse integralmente atribuível a um fenômeno climático, a um 
ato inelutável da Providência. Entretanto, se estabelecermos o 
paralelo entre os dados pluviométricos deste ano de seca, e os de 
algumas outras regiões da terra, teremos a surpresa de ver como 
há povos que praticam regularmente a lavoura ou a pecuária, em 
condições médias de precipitação que não são superiores às de 
muitos municípios do Ceará em 1951, mal chovidos e quase 
totalmente prejudicados. E isto, sem a adução de águas deriva-
das de zonas mais chuvosas. 

 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

222

Não é, porém, necessário apelar para as comparações com 
terras distantes, pouco conhecidas nossas. Durante a excursão, 
varias vezes nos foi dado encontrar manchas verdes, em meio a 
milharais murchos e crestados. Estes pequenos tratos, onde os 
pés de milho haviam “segurado”, não eram várzeas úmidas – 
pois aí não seriam de admirar -, mas  se encontravam em encos-
tas íngremes, de 60%, 70% e até mais de declive. Qual a razão 
de sua sobrevivência, se é evidente que não foram beneficiados 
por pluviosidade maior do que a do resto do milharal? A respos-
ta se encontra debaixo das pedras, dos blocos que juncam o solo 
precisamente nas áreas verdes. Vem a pelo dizer que a maioria 
dos lavradores por nós inquiridos a respeito tinha alguma noção 
da causalidade do fenômeno observado. Assim se exprimiu, por 
exemplo, um lavrador da serra do Pereiro: “Onde há pedra, a 
terra é melhor; as pedras conservam a umidade e a terra é mais 
fresca e fértil.” Outro, encontrado entre Barbalha e Jardim: “No 
terreno que tem pedra, o milho dá melhor, porque a água não 
corre morro abaixo; a pedra sustenta a água”. No boqueirão do 
Potí, onde encontramos um milharal considerável plantado em 
terreno coalhado de pedras, um agricultor: “As terras que têm 
pedra conservam melhor a umidade”. É claro que o principal 
efeito dos calhaus é o de reduzir a evaporação. Não somente 
protegem o solo contra os raios solares e as correntes aéreas – 
fatores que intensificam a evaporação -, mas também formam 
como que um capitel impermeável em relação à coluna de solo 
que encobrem; essa barreira impede o vapor d’água contido na 
atmosfera do solo de escapar-se livremente e reduz a ascensão 
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pelos poros, da água na fase liquida. Um dos trabalhos apresen-
tados a recente conferência sobre solos de tropicais e subtropi-
cais27 indica que, especialmente no caso de culturas espaçadas, a 
presença de boulders não constitui necessariamente um incon-
veniente, nem deve ser lastimada como uma perda de área útil 
de solo. Blocos e calhaus, longe de serem desfavoráveis, por 
vezes representam até um auxilio no conservar o solo coberto e 
úmido. Em tais casos, esclarece o aludido estudo, não haverá 
certamente como justificar a despesa de sua remoção; quando, 
então, se trata de um meio seco, nenhuma vantagem parece re-
sultar para o crescimento e a produção de árvores e arbustos. 
Talhões cobertos com tijolos ou lajotas, demonstram como uma 
porcentagem de “superfície livre” surpreendentemente pequena 
é bastante para sustentar um revestimento vegetal exuberante, 
desde que o solo seja suficientemente arejado – podem citar-se 
casos de áreas onde a superfície  livre é de apenas 10 a 20 por 
cento, inteiramente cobertas de vegetação28. Ainda a esse respei-
to, mencionaremos um fato de que há tempos tivemos conheci-
mento, no decorrer de uma excursão à região duriense. Entre os 
doze elementos em que se baseia o método de pontuação estabe-
lecido pela Federação dos Vinicultores da Região do Douro (Ca-
sa do Douro) para, visando a defesa de qualidade do vinho gene-

 
27 O. DE VRIES, “Remarks on Some Aspects of the Soil-Fertility Problem in 
the Tropics”, Proceeding of the First Commonwealth Conference on Tropical 
and Sub-Tropical Soils, 1948, Harpenden; Commonwalth Bureau of Soil 
Science, Technical Communication n.º 46, 1949, pp. 157-160. 
28 Loc. cit. 
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roso produzido na região, definir o que sejam propriedades pro-
dutoras de vinhos de primeira, figura a natureza pedregosa dos 
solos. São os terrenos divididos em “muito cascalhentos”, “regu-
larmente cascalhetos” e “pouco ou nada cascalhentos”, aos quais 
se atribuem respectivamente 80, 40 e zero pontos. A par de ou-
tras vantagens, os terrenos cascalhentos: 

“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
c) apresentam uma maior permeabilidade às águas, o que é 
da maior vantagem em regiões de fraca pluviosidade como 
acontece no Douro; 
d) contrariam a perda de água por evaporação durante a 
época estival em que a linfa é tão necessária, e, como con-
seqüência,  
e) acusam durante o verão, uma maior frescura como se 
pode verificar se, em tal época do ano, levantarmos uma 
pedra do terreno; geralmente, na sua parte subjacente man-
tém-se uma certa lentura”29. 
 
Aqui cabe talvez um esclarecimento: embora se conheçam 

regiões onde é prática corrente cobrir o solo com fragmentos de 
rocha, não estamos propondo que se espalhem pedras pelos 
campos de cultura nordestinos; sequer nos opomos à remoção 
das que aí existem – desde que os métodos agrícolas adotados o 
exijam e as características do terreno o não desaconselhem. Ao 

 
29 Boletim da Casa do Douro, ano IV, n.º 37, (janeiro de 1949), p. 16. 
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relatar e explicar com algum desenvolvimento a observação 
feita nos morros do Ceará, buscamos apenas mostrar com não é 
absoluta a sentença do fenômeno meteorológico, das chuvas; 
mostrar a interferência de outros fatores, especificamente, os 
que dizem com o solo. E estes, como veremos, mais dúcteis à 
mão do homem. 

Com efeito, o caso que observamos e de que tinham cons-
ciência os habitantes da região, parece indicar-nos um dos cami-
nhos mais fecundos que possam ser trilhados em busca da solu-
ção para as terras semi-áridas: reter a água das chuvas onde ela 
cai. Ao ensinamento que nos fornecem, de maneira fortuita, os 
calhaus espalhados por obra da natureza em algumas encostas, 
podemos acrescentar a lição de alguns cafeicultores da serra de 
Baturité. É lição um pouco mais adiantada, pois já representa 
modificação intencional, embora extremamente rudimentar, das 
condições naturais: visa, mediante a simples escavação de covas 
na encosta, promover precisamente a retenção de água no solo à 
disposição das plantas. A água, assim aprisionada e subseqüen-
temente infiltrada, se reflete na produtividade crescida dos cafe-
eiros beneficiados. O mesmo principio a que chegaram esses 
lavradores, o de aumentar a infiltração total no solo, e que lhes 
levou, mediante o coveamento, a interceptar as águas superfici-
ais nos terrenos inclinados, está também na base de uma série de 
práticas aperfeiçoadas que se adotam nos centros agrícolas mais 
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ram: 

 é, a rapidez com 
que p

s, etc. – para que ela 
possa

jo a que um volume 
maio

                                                

avançados30. Visto como a presente exposição não pretende 
ventilar pormenores de agronomia, bastará indicar que, para 
conseguir o aumento de infiltração desejado, tais práticas procu-

(1) agir sobre a própria constituição do solo, de forma a 
aumentar sua capacidade de infiltração, isto

ode absorver a chuva que cai sobre ele; 
(2) apresar a água em depressões superficiais – sulcos e 

cordões segundo as curvas de nível, terraço
, a pouco e pouco, embeber o solo; e 
(3) 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 empre-
go de faixas de vegetação densa) dá ense

r seja absorvido (Veja-se a figura 7). 
A proporção em que as águas precipitadas se dividem em 

superficiais e subsuperficiais, em torrentes devastadoras e reser-
vas preciosas, é, pois, fato capital na economia hidrológica do 
Ceará. Ouso mesmo dizer que é precisamente nesta bipartição 
que se concentra o principal problema da região e é aí que a in-
tervenção do homem pode ser mais eficaz, concorrendo para 
uma solução permanente do problema. Temos presentes dados 
colhidos no decorrer de um experimento realizado nos Estados 
Unidos da América; por ele se verifica que, em determinadas 

 
30 CRISTOVÃO DANTAS (op. cit., p. 64) refere várias práticas a que o lavrador 
nordestino foi empiricamente conduzido e que têm por efeito reduzir a eva-
poração.    
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ou três centímetros de água a mais 
ou a menos.                           

áreas, apenas 1/5 da precipitação anual é transformada em umi-
dade do solo. Em face de tal verificação e levando em conta, por 
um lado, as intensidades das chuvas no Nordeste e, por outro, a 
natureza e o estado dos solos observados durante a excursão, 
somos levados a admitir que, em muitas áreas do Ceará, a fração 
de água desaproveitada pela agricultura seja ainda maior, e mui-
to maior. Não podemos dar-nos ao luxo de malbaratar desta ma-
neira a água. E o melhor meio de poupá-la é estimular a infiltra-
ção.O acréscimo de infiltração proporcionado pela agricultura 
conservadorista bem pode significar a diferença entre o êxito e o 
malogro em determinada safra; entre o bem estar e a fome; entre 
a estabilidade e o desespero. Tais contrastes resultam, por vezes, 
de se propiciar à planta dois 

   
Um acaso feliz sugere a possibilidade de, por assim dizer, 

tirar a prova dos nove da exeqüibilidade de se modificar signifi-
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uma economia de água, que permitiu dominar a deficiência de 

cativamente o teor de umidade do solo. Trata-se de fato obser-
vado na fazenda Teotônio, distrito de Madalena, município de 
Quixeramobim, e que nos foi relatado pelo Sr. LUÍS VIEIRA, um 
dos sócios da firma proprietária, Plínio Câmara, Vieira Ltda. 
Acontece que a fazenda se preparara para dar inicio este ano à 
aração mecânica, munindo-se do equipamento necessário, inclu-
sive de um trator. Ora bem, segundo o pluviômetro instalado na 
própria fazenda, o total de chuvas caídas durante o inverno de 
1951 foi da ordem de apenas 280 mm, sendo que, até fins de 
abril, a pluviosidade ainda não somara 30 mm. Quando as chu-
vas começaram, o uso do trator permitiu que a terra fosse traba-
lhada sem perda de tempo: resultou uma safra bem sucedida, 
não tendo sido sacrificado um só pé de milho. É curioso notar 
que na fazenda, onde, até então, vigorara a agricultura rotineira, 
teve-se como certo que os “legumes” não segurariam, a menos 
que viesse mais uma chuva, além da última efetivamente caída. 
Todavia a maior umidade que ficou retida no terreno, graças à 
lavra mecanizada (conforme se podia verificar, dias após as 
chuvas, ao apalpar um punhado de solo), tornou desnecessária a 
chuva adicional que se almejava. É como se o solo arado tivesse 
recebido muito mais chuvas do que o não lavrado. Vale notar 
que, segundo nos informou ainda o Sr. VIEIRA, raros foram os 
lavradores do município que lograram êxito com suas culturas 
de milho. Se a mecanização da lavoura na fazenda Teotônio 
constituiu uma economia de tempo, que permitiu superar o obs-
táculo representado pelo atraso do inverno, significou também 
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chuvas observada em 1951, pois a terra lavrada absorveu maior 
fração destas. 

Ao referir o exemplo da fazenda Teotônio, cujas safras pa-
recem ter sido salvas graças, sobretudo, ao uso do arado, não 
queremos, de nenhum modo, significar que se deve usar indis-
cretamente a aradura nas terras do Nordeste, algumas das quais 
viriam a ser até bastante prejudicadas por tal cometimento caso 
fosse desacompanhado de outra práticas agronômicas. O que 
quisemos salientar não foi propriamente a aradura em si, mas a 
possibilidade de o homem modificar deliberadamente e a seu 
favor a absorção da água pelo solo. De lograr um aproveitamen-
to mais eficaz da precipitação. Esta idéia de extrair o máximo 
rendimento dos recursos do meio está na base da agricultura 
moderna. Milhares de estabelecimentos agrícolas prósperos lhe 
devem a existência; poderíamos trazer aqui inúmeros exemplos 
para mostrar como o homem, servindo-se de práticas conserva-
doristas, tem ampliado o seu domínio sobre a terra que, de outra 
forma, seriam julgadas inaproveitáveis. Contentamo-nos, entre-
tanto, em arrematar estas considerações lembrando um ensaio 
brasileiro dos mais auspiciosos: os trabalhos agronômicos exe-
cutados pelas Indústrias Alimentícias Carlos de Brito S/A (Fá-
bricas Peixe), no município de Pesqueira, em Pernambuco. (Ve-
jam-se as figuras 8 e 9). Visam eles “criar um parque agro-
industrial de características permanentes e conservacionistas, 
numa zona pastoril de terras pobres e exploração agrícola defici-
tária”. Conforme salienta o agrônomo MOACIR BRITO DE FREI-
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TAS
31, um dos técnicos responsáveis pelos experimentos, as con-

clusões e os conceitos a que se puder chegar hão de ser aplicá-
veis, com maior ou menor intensidade, a grandes extensões da 
caatinga nordestina. Com efeito, a área escolhida pelas Fábricas 
Peixe para o seu empreendimento – trata-se de uma grande cul-
tura de tomateiros – fica no limite entre o “Agreste” e o “Sertão” 
e sua média pluviométrica anual, calculada na base de um longo 
período de observações (1910-1950), é de apenas 707 milíme-
tros – inferior, portanto, à normal de qualquer uma das dez esta-
ções cearenses por nós citadas. Mais ainda: noventa e cinco por 
cento da área cultivada corresponde a terrenos de encosta, a so-
los fracos de caatinga que possuem pequena capacidade de re-
tenção de água e são facilmente erodíveis. Desde que, em 1938, 
foi adquirido o primeiro conjunto terraceador de tração mecâni-
ca e foi dado inicio ao terraceamento dos campos de cultura, 
tem-se desenvolvido um esforço paciente no sentido de adaptar 
os métodos de conservação descritos na literatura estrangeira às 
condições especificas da região. Não se deixando desanimar 
com os malogros inevitáveis em semelhante tarefa, os agrôno-
mos responsáveis por ela vêm introduzindo e experimentando, 
incorporando ou rejeitando, modificações nos métodos empre-
gados, os quais se vão, assim, apurando cada vez mais. Quando, 
por exemplo, verificaram que o afloramento das rochas impedia 

 
31 MOACIR BRITO DE J. FREITAS, O Solo de Pesqueira e sua Conservação, 
trabalho apresentado à Terceira Reunião Brasileira de Ciência do Solo, reali-
zação no Recife em julho de 1951, 29 páginas, 10 gráficos, 15 quadros, foto-
grafias. (inédito, datilografado).      
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a continuidade dos terraços, esta foi assegurada pela construção 
de muros de pedra nos trechos lacunosos, onde a lâmina da má-
quina e a enxada não podiam trabalhar. Onde o solo raso dificul-
tava a construção dos terraços segundo o perfil aconselhado nos 
Estados Unidos, tentaram-se outros perfis e outros intervalos. E, 
deste modo, se vai desenvolvendo utilíssimo trabalho de expe-
rimentação dentro de um plano de grande alcance para a região 
nordestina. 

 
Se é indispensável sublinhar o lugar da conservação da á-

gua num sistema de agricultura racional, planejado em função 
das possibilidades e dos problemas específicos da região, não é 
demais lembrar que, com esta forma de armazenamento da água, 
se consegue, de um golpe, resolver também o problema da con-
servação do solo. Com o impedir ou reduzir o deflúvio, a fim de 
evitar o esbanjamento da água, ter-se-á, também obstado o car-
reamento das partículas de solo. Nisto, precisamente, se paten-
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teia profunda diferença entre a solução puramente hidráulica, da 
açudagem, e a solução conservadorista, de contornos mais am-
plos, embora uma e outra se proponham a reter a água. Diferen-
ça que, por si só, justificaria uma visão completa ou programa 
de recuperação do Polígono das Secas.  

 
Para os partidários da açudagem tout court, a água só começa a 
ser propriamente objeto de desvelo depois que ela se encontra 
no açude; antes disso, o que importa é encaminha-la para lá, no 
maior volume possível. Acumular, conduzir, distribuir – esta, a 
tarefa precípua. Para o geógrafo, porém, interessado no equilí-
brio da paisagem como um todo orgânico e indivisível, da mes-
ma forma que para o conservadorista em geral, o destino da á-
gua é de palpitante interesse desde o momento em que ela é pre-
cipitada sobre o solo. Compreendem eles que, à medida que a 
água escorre pelas encostas, crescem o seu volume e a sua velo-
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cidade: ganhando ímpeto, ela arrasta consigo as partículas terro-
sas. Nada adianta – pelo menos com relação à conservação do 
solo – acumular as águas das chuvas depois de elas terem infli-
gido pesados estragos aos terrenos de montante (Vejam-se as 
figuras 3, 10 e 11). Eis porque cabe acentuar a necessidade de 
“recolher as águas pluviais à moda da natureza”, na expressão 
do velho BERNARD DE PALISSY

32. Reter a água, mas retê-la onde 
ela cai, antes que as gotas se juntem, se avolumem em torrentes 
e lençóis destruidores do solo33. Este – nunca é supérfluo frisar 
– deve exercer duas importantes funções. É suporte e alimento 

 
32 Oeuvres Completes, avec des Notes, etc., par Paul-Antonie Cap. Paris: 
1844 p. 157. cit. Por GEORGE P. MARSH, The Earth as Modified by Human 
Action, New York: Charles Scribner’s Sons, 1882, p. 485.  
33 A esse propósito se manifesta TWENHOFEL, conhecido geólogo norte-
americano: “O problema consiste em enfrentar e dominar o fluxo dos peque-
nos filetes d’água e não o dos grandes rios, isto é, em subjugar as águas perto 
do lugar onde caem. O problema está presente em cada fazenda. A nação tem 
tentado sujeitar os grandes rios e tem erigido grandes barragens e criado 
grandes reservatórios sob condições que no que respeita à erosão, equivalem, 
praticamente a botar tranca na porta depois de arrombada. Os grandes reser-
vatórios não são dispositivos que contenham a erosão (. . .) A erosão se efe-
tua muito antes de as águas atingirem os grandes reservatórios.” W. H. 
TWENHOFEL, “Soil; The Most Valuable Mineral Resource, Its Origin, De-
struction”. Bulletin n.º 26, State of Oregon Department of Geology and Min-
eral Industries, 1944, p. 37. 
Em face dos dados citados atrás, com respeito ao desperdício de água que 
ocorre nas bacias de captação, poderíamos, aliás, acrescentar que o mote 
popular invocado por TWENHOFEL também se aplicaria ao problema da água, 
cujas maiores perdas se efetuam muito antes de atingidos os reservatórios.      
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das plantas, mas é também armazenador da água. E aqui talvez 
seja o lugar para lembrar que o armazenamento subsuperficial – 
sempre que exeqüível, bem entendido – apresenta sobre a acu-
mulação em depressões superficiais (caso do açude) uma série 
de vantagens: é menos afetado pela evaporação; não existe o 
problema da colmatagem; e terras, por vezes preciosas, não são 
roubadas à agricultura pela submersão. Assim encarando o solo, 
mais e mais nos convencemos da urgência de providências que 
visem conservá-lo; mais e mais no atemorizamos com a evidên-
cia trágica de sua rápida remoção.                    
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Agora que já apontamos as diretrizes da tese conservado-

rista, permitimo-nos retomar por um instante a solução da açu-
dagem. E isto para mostrar como, não só a eficácia, mas a esta-
bilidade mesma dos açudes podem ficar seriamente comprome-
tidas quando se não atenta para aquelas diretrizes. É o que suge-
re o grande número de represas arrombadas durante a estação 
invernosa. Já CRANDALL, baseado no que observava no sertão, 
estimava que as perdas causadas em 1910 pelos diques aluídos 
excediam o total despendido no mesmo ano pela Inspetoria de 
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infiltração. 

                                                

Obras contra as Secas34. Não tentaremos avaliar qual seja, nos 
tempos que correm, a proporção média entre o prejuízo causado 
anualmente pelo arrombamento de açudes e as verbas despendi-
das pelo D.N.O.C.S. na construção de novos reservatórios, pe-
quenos e médios, em regime de cooperação. Lembraremos ape-
nas recentes diplomas legislativos ou decretos do executivo que 
visam a ressarcir os prejuízos causados pelas águas que, rom-
pendo os muros de centenas de açudes, rolaram infrenes pelos 
vales do Jaguaribe e outros rios do Nordeste. Pode servir de e-
xemplo a lei promulgada em seguida ao inverno de 1948, cujo 
artigo primeiro autoriza o Departamento Nacional de Obras con-
tra as Secas “a reconstruir, em cooperação com os proprietários, 
os açudes e barragens particulares destruídos ou danificados por 
efeito das enchentes ocorridas este ano na região do Nordes-
te.”35 Se os esbarrondamentos podem ser atribuídos em parte a 
imperfeições técnicas na construção dos açudes – v. g. insufici-
ência do sangradouro -, certo é que a principal causa está na 
descarga brutal das bacias alimentadoras desprovidas de artifí-
cios mecânicos ou vegetais que refreiem ou impeçam o escoa-
mento superficial e conduzam à 

Para concluir esta ordem de idéias: de modo geral, as ser-
ras do Ceará, malgrado sua maior pluviosidade, sofreram bas-

 
34 RODERIC CRANDALL, Geografia, Geologia, Suprimento d’Água e Açuda-
gem os Estados Orientais do Norte do Brasil – Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba. M.V.O.P. I.O.C.C., Publ. n.º 4, série I, Rio de Janeiro (2.ª ed.) Im-
prensa Inglesa. 1923, p. 89.  
35 Lei n.º 297, de 5-7-1948. 
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tante com a seca de 1951. Cremos que nelas é que a agricultura 
conservadorista poderá produzir os mais convincentes e imedia-
tos resultados. Acrescentaremos, todavia, que no próprio sertão, 
as práticas de conservação de solo e de água muito devem con-
tribuir, pelos anos afora, para melhorar as condições de vegeta-
ção e solo. Nem deixarão de produzir benefícios imediatos. 

Fique claro: não sustentamos que as práticas conservado-
ristas permitam à agricultura sertaneja atravessar incólume uma 
sucessão de anos de pluviosidade inferior a determinado míni-
mo. Afirmamos, porém, que na medida em que as chuvas ultra-
passarem este mínimo, o fenômeno da seca é, não só sem seus 
efeitos – miséria, fome, êxodo –, mas também em suas origens, 
um fato cultural, não físico. Por outro lado, se em algumas áreas 
as práticas da lavoura seca, talvez permitam até armazenar os 
excedentes dos invernos chuvosos, delas não se podem esperar 
efeitos miraculosos. Não se olvide que há “grande extensões 
niveladas de rochas graníticas, impermeáveis que se tostam a 
um sol ardente, em zonas quase sem chuvas. Aí, podemos con-
cluir com ARROJADO LISBOA, aí teremos sempre o deserto”36. 

 
 

 
 
 
 

 
36 MIGUEL ARROJADO LISBOA, op. cit. , p. 141. 
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UMA LIÇÃO DO PASSADO  
 
 

Temos sob as vistas dois trabalhos recém-publicados sobre 
a África romana. Sugerem-nos buscar, na investigação histórico-
geográfica, no esquadrinhamento arqueológico, uma confirma-
ção de como é decisiva a variável “cultura” naquelas regiões de 
clima hostil que só se rendem ao homem quando este, empenha-
do a fundo, lança mão de todo seu engenho e capacidade de or-
ganização. 

Tal o contraste entre a paisagem maninha de certas zonas 
norte-africanas e sua antiga prosperidade, que se chegou – por 
espírito demasiado simplista ou fatalismo absoluto – a conside-
rar a esterilidade atual como conseqüência de profunda modifi-
cação climática. Entretanto, já STÉPHANE GSELL, em sua magistral 
Histoire ancienne de l’Afrique du Nord (1921), colocava o pro-
blema em seus devidos termos: 

“Trata-se de saber, se a prosperidade agrícola teve por cau-
sa principal um clima mais favorável à cultura que o de hoje ou 
se foi obra sobretudo da inteligência e da energia dos homens; se 
devemos limitar-nos a contemplar um passado que não ressusci-
tará jamais ou, ao contrário, pedir-lhe lições úteis para o presen-
te”. 

Vejamos mui sumariamente com os dois trabalhos respon-
dem à indagação formulada por GSELL. 

Um deles – tentativa de coordenar os dados e as opiniões 
que, há meio século ou mais, vêm sendo acumulados sobre a 
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causa da decadência da África do Norte – deve-se ao geógrafo 
estadunidense RHOADS MURPHEY

37. Sumaria ele como Roma, 
vitoriosa na terceira guerra púnica (146 A. C.), entrara na posse 
do território cartaginês; ao tempo do Império, havia estendido 
seu domínio por toda a orla setentrional da África, desde o lito-
ral atlântico de Marrocos até o delta do Nilo. A África romana 
era uma região florescente que contribuía com importante parce-
la para o abastecimento da capital do Império, além de sustentar 
uma população sedentária muito maior que a atual. As ruínas 
deparadas nos desertos mostram como era extensa a área então 
cultivada. Hoje esse celeiro africano é, em grande parte, solidão 
ressequida. O grande anfiteatro em El Djem, por exemplo, com 
capacidade para 60.000 espectadores, se encontra atualmente em 
meio do deserto, cercado por uns poucos aldeamentos árabes. 
Ruínas de grandes aquedutos e reservatórios se espalham pelos 
plainos praticamente despovoados da África setentrional. E, no 
entanto, também os bizantinos, sucessores romanos na África do 
Norte (395-638 A.D.), parecem ter assentado sua civilização na 
agricultura sedentária.  

Foi a sujeição de todo o norte da África aos árabes durante 
o sétimo e o oitavo séculos A.D. que determinou profunda mo-
dificação no uso da terra. Essa conquista foi acompanhada por 
emigração maciça da Arábia (da ordem de um milhão de habi-
tantes, pela maior parte nômades e pastores); com exceção de 

 
37 RHOADS MURPHEY, “The Decline of North Africa since the Roman Occupa-
tion; Climatic or Human?”, Annals of the Association of American Geogra-
phers, vol. XLI, n.º 2 (junho de 1951), pp. 116-123. 
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alguns oásis privilegiados, a agricultura cedeu lugar ao pastoreio 
nômade, e a região tomou essencialmente o seu caráter atual. 

Nenhuma prova existe – sustenta o geógrafo da Ohio State 
University – de que qualquer parte da África do Norte seja agora 
ou tenha sido em qualquer época desde o Império incapaz de 
sustentar a agricultura e permitir a ocupação em níveis aproxi-
madamente iguais aos que foram conseguidos pelos romanos, 
desde que fosse empregada igual soma de habilidades técnicas e 
organização econômica. As condições climáticas ora reinantes 
não impediriam uma exportação de cereais igual à que era envi-
ada da África do Norte para Roma e que se estima tivesse sido 
suficiente para alimentar cerca de 350.000 pessoas. 

Parece evidente, prossegue MURPHEY, que as cidades roma-
nas abandonadas ainda são potencialmente habitáveis. Os cursos 
d’água , tão caudalosos como na ocasião em que tais cidades 
foram construídas, e as secas, não mais, nem menos freqüentes. 
Sob o domínio francês na Argélia e Tunísia, muitos oásis e 
campos de culturas romanas estão sendo reconquistados para a 
agricultura. Os esforços franceses de expulsar os tuareg do Aïr 
(Sahara) em 1917, deram margem a uma interessante observa-
ção: à medida que decrescia a população, os poços, jardins e 
rebanhos foram sendo abandonados e, em menos de um ano, a 
área, deteriorada, em nada se distinguia de outras que vinham 
sendo apontadas como evidência incontestável da dessecação 
progressiva e natural de que teria sido vitima o continente. 

Segundo MURPHEY, a evidência por ele apresentada mostra 
que o homem e suas obras são suficientes para explicar a deca-
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dência da África do Norte após a ocupação romana. Os árabes, 
ao contrário dos romanos, eram um povo nômade, criados no 
verdadeiro deserto da Arábia e desabituados a uma economia 
agrícola. A sua técnica não os preparara para a compreensão ou 
administração das obras de hidráulica legadas pelos romanos. 
Nem tinham, aliás, necessidade de depender da agricultura, de 
que tais obras eram base. A mudança na forma de utilização da 
terra não carece, portanto, ser explicada por uma mudança de 
clima. Todavia, conclui o autor, o uso da terra à moda dos ára-
bes, com o correr do tempo, veio afetar de maneira adversa o 
meio geográfico – atente-se, por exemplo, para a presença de 
vários milhões de cabras a destruírem grandes áreas de vegeta-
ção herbácea, arbustiva e arbórea. Aumentou-se o escoamento 
superficial, diminuíram-se as reservas d’água e aceleraram-se os 
fenômenos erosivos. 

O segundo trabalho que desejamos referir ataca o proble-
ma por outro lado. Mas chega às mesmas conclusões apresenta-
das por MURPHEY. Trata-se de um belo livro destinado a marcar 
um etapa (e talvez a mais decisiva, como pensa L. LESCHI, “di-
recteur dês Antiquités” da Argélia na pesquisa do passado da 
África do Norte38. Uma notável coleção de fotografias aéreas da 
Argélia meridional, é interpretada por quem para isso reúne sin-
gular conjunto de qualificações. Com efeito, JEAN BARADEZ, ofi-
cial aviador francês além de especializado na observação aérea e 

 
38 JEAN, BARADEZ, Vue Aerienne de l’Organisation Romanie dans le Sud-
Algerien; Fossatum Africae. Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1949, x, 362 
páginas, 275 ilustrações, cartas, índice. 
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na foto-interpretação, é um arqueólogo de mão cheia; ademais, a 
sua passagem pelo instituto agrônomo nacional o forrou de co-
nhecimentos que o tornam testemunha particularmente convin-
cente no setor que, de momento, nos interessa. 

É sabido que o emprego das aerofotografias, conveniente-
mente analisadas por interpretador habilitado, vem revolucio-
nando os mais variados domínios do conhecimento. Na pesquisa 
arqueológica, com elas se procura restituir, não o aspecto fisio-
gráfico de uma região dada, senão os traços nela deixados pela 
passagem do homem. O arqueólogo passa assim a dispor de uma 
verdadeira radiografia do terreno que lhe permite a observação 
de antigas obras, mesmo aquelas que, à passagem do tempo, 
foram inteiramente niveladas e que, por isso, são totalmente 
desconhecidas dos atuais habitantes. O estudo de BARADEZ apa-
rece, pois, como uma fascinante revelação do que foi a organi-
zação econômica de regiões que, no presente, são quase ou intei-
ramente desertas, mas que viram intensa atividade ao tempo dos 
romanos. Em particular, o estudo da hidráulica agrícola, revela-
da e ilustrada pela excelente documentação aerofotográfica, vem 
lançar novas luzes sobre os imensos esforços desenvolvidos para 
a mise en valeur das terras da África antiga e a prosperidade que 
disso resultou. As obras de hidráulica que BERNADEZ apresenta à 
consideração de seus leitores patenteiam a existência de um pla-
no de conjunto, afeiçoado, de modo surpreendente, à natureza 
do solo, ao declive do terreno e à origem das águas.   

Segundo provam os documentos fotográficos apresenta-
dos, muitos dos princípios de conservação do solo e da água que 
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hoje se preconizam eram conhecidos e utilizados pelos antigos 
ocupantes da África setentrional. Lá estão, por exemplo, terraços 
em patamar, dispostos transversalmente ao pendor do terreno; 
encurtando os lançantes, destinavam-se a interceptar o escoa-
mento superficial antes que este pudesse alcançar grandes velo-
cidades e arrebatar o solo; ao mesmo tempo, contribuíam para 
aumentar a infiltração. Ou, ainda, bacias artificiais, conseguidas 
pela ereção de diques de terra ou pedra – a compartimentação da 
superfície do terreno numa quantidade de bacias em “favo de 
mel” (na expressão usada por BARADEZ) constitui, aliás, um dos 
traços mais facilmente perceptíveis do sistema. O combate à 
erosão causada pela águas pluviais justificava o imenso trabalho 
de proteção das vertentes, fossem ou não utilizadas para plantio: 

“a obra de consolidação e de conservação do solo, de-
monstra BARADEZ, aparece claramente na base de todos os tra-
balhos antigos de hidráulica agrícola” (grifo no original). 

O incrível desenvolvimento que tomaram as medidas de 
proteção e a meticulosidade com que foram executadas, provam 
limpidamente que os romanos haviam reconhecido um principio 
da maior importância (embora ainda hoje seja freqüentemente 
olvidado), a saber: que será vã a luta contra os uades39 e impos-
sível a regularização das torrentes brutalmente irregulares se sua 
descarga não for disciplinada desde a origem e se não for repri-
mida toda a lavagem não controlada – mesmo a que mais ino-

 
39 Wadi em alemão e inglês; oued no francês; a forma aportuguesada que 
empregamos nos foi sugerida pelo Prof. ANTENOR NASCENTES.  
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fensiva pareça. Os romanos na África dotaram o solo de uma 
verdadeira “armadura” sempre que ele se mostrasse incapaz de 
enfrentar a ação das águas superficiais. Graças a esses cuidados, 
os uades não tinham o regime torrencial de nossos dias; nem 
eram tão rasgados os seus leitos – é o que testemunham as ruí-
nas laterais, as vias e obras antigas, hoje arrebatadas pelo alar-
gamento progressivo dos leitos e a investida de uades secundá-
rios e voçorocas profundas, outrora inexistentes. 

Particularmente curioso é que algumas obras antigas, mu-
ros e diques, embora sepultados pela terra ou areia e totalmente 
desconhecidos da população local chegam a conservar um pou-
co de umidade após as chuvas. O fato não escapou à observação 
empírica dos árabes que habitam a região; sem conhecer-lhes a 
origem, aproveitam as manchas de maior umidade para aí seme-
ar seus magros campos de cultura. Resulta, por vezes, que do ar 
se pode perceber surpreendente superposição dos pequenos 
campos desses semi-nômades com os antigos empreendimentos 
agrícolas da África romana. 

Por tudo que ficou dito, acha-se pelo menos seriamente 
abalada a hipótese determinista de pulsações climáticas a favo-
recerem o florescimento e, depois, a conduzirem à decadência 
da África do Norte. Tudo indica que aquele florescimento não 
resultou tanto de uma fase de maior umidade, mas foi produzido 
por uma grande soma de energia despendida com rara habilidade 
na gerencia das terras. E que esta decadência não foi causada 
pelo ressecamento do clima, mas pelo abandono e esquecimento 
das técnicas apuradas que se exigem para a ocupação equilibra-
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da e estável da região. Esta, segundo no-la descrevem cronistas 
do tempo de sua prosperidade, era até seca e pouco generosa; 
assim, quando ADRIANO visitou a África em 128 A.D., “a chuva, 
que faltara havia cinco anos, caiu à sua chegada; e, por isso, ele 
foi amado dos africanos”. 

Antes de concluir esta ordem de considerações, cumpre a-
inda citar – embora com certas reservas, pois trata-se de uma 
generalização – o resultado de outra pesquisa realizada na Síria 
Oriental e que também serviu para por em relevo a admirável 
“política da água” praticada pelos romanos: 

“o limite das culturas permanentes segue, grosso modo, a 
isoieta de 300 mm. Parece ter avançado ao tempo dos romanos 
pelo menos até a de 250 mm”40. 

Voltando agora ao equacionamento do problema estabele-
cido por GSELL, vemos como são ricas e úteis para o presente as 
lições que se podem extrair da organização romana em zonas 
secas. São lições de que precisamos no Brasil. Os métodos em-
pregados pelos romanos para quebrar a ditadura das isoietas, hão 
de merecer especial atenção no planejamento da defesa preven-
tiva contra as secas do Nordeste. Nesta região, embora variem 
de lugar para lugar, segundo a natureza do meio físico e a forma 
de utilização das terras, são também isoietas que cada ano deli-
mitam grosseiramente as áreas de escassez e de miséria. Com 
boas técnicas agronômicas, veremos recuar a isoieta da fome 

 
40 RR.PP. MOUTERD ET POIDEBARD, Les Limes de Chalcis, citado por JEAN 
BARADEZ, op. cit. 
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(encolhendo-se as áreas flageladas) e fazerem-se mais espaçadas 
as recorrentes crises econômico-sociais da seca. 

 
 

O REGIME DE ARRENDAMENTO DE TERRAS DO 
D.N.O.C.S. – UM CONTRASSENSO 

 
 

No prefácio dos Relatórios sobre Estudos Críticos dos Mé-
todos de Previsão do Tempo a Longo Prazo, publicados há tem-
pos pelo Weather Bureau dos Estados Unidos, lê-se, com refe-
rência às grandes secas de 1934 e 1936 nos Estados Unidos, que, 
embora a “pesquisa cientifica até agora não conseguiu descobrir 
as leis naturais que porventura regem a recorrência das secas, 
nem formular aqueles princípios que permitissem prever a oca-
sião e a duração das secas”, desde já “a calamidade pode ser 
evitada mediante organização econômica e social”41. Escapa a 
nossos objetivos ventilar o problema da previsão das secas, pelo 
que não será necessário ventilar os resultados empíricos a que, 
por caminhos diferentes, chegaram os meteorologistas brasilei-
ros SAMPAIO FERRAZ

42 e SERRA
43. Cuidamos sobretudo do segun-

 
41 “Reports on Critical Studies of Methods of Long-Rang Weather Forecast-
ing”, Monthly Weather. 
42 J. de SAMPAIO FERRAZ , “Iminência duma Grande Seca Nordestina 
(Algumas indicações empíricas de sua possível ocorrência em torno de mea-
dos do atual decênio)”, Revista Brasileira de Geografia, ano XII, n.º 1 (janei-
ro-março de 1950), pp. 3-15. 
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do trecho citado acima. É, encarada sob outro ângulo, a tese 
fundamental da presente exposição. Adequada organização eco-
nômica e social. As medidas oficiais até agora tomadas na regi-
ão são de molde a promovê-la? Basta considerar como o 
D.N.O.C.S. encara a relação social existente entre a população e 
a terra – o regime de terras –, um dos fatores básicos da organi-
zação social rural, para responder pela negativa. Examine-se a 
Portaria n.º 118, de 6 de fevereiro de 195044, do M.V.O.P., que 
regula o assunto e consubstancia proposta daquele órgão especi-
alizado: custa a crer que a alguém possa escapar a incongruência 
entre o objetivo primacial de “fixação do homem ao solo” (art. 
49) e o regime de terras adotado. Somos – devemos confessá-lo 
– visceralmente a favor da propriedade individual: na razão em 
que ela é alcançada, vemos a terra bem administrada, a erosão 
combatida, os recursos naturais conservados. “A disseminação 
generalizada da propriedade fundiária, afirma o destacado soció-
logo-rural LYNN SMITH, tem sido, até agora, o melhor meio de 
obter segurança para a população agrícola e a formação de uma 

 
As linhas-mestras de suas investigaçôes foram lançadas por SAMPAIO em 
1940, por ocasião do VIII Congresso Americano de Ciências: “Suggestion 
for the Explanation of Probable Connections between Solar Activity and 
Rainfall Variation in Southeastern Brazil”, Proceedings of the Eight Ameri-
can Scientific Congress, vol. VII. Washington: Department of State, 1942, 
pp. 373-376.      
43 ADALBERTO B. SERRA, As Secas do Nordeste, Ministério da Agricultura, 
Serviço de Meteorologia, 1946, 28 páginas de texto e 120 estampas.  
44 Publicado no Diário Oficial de 15 de fevereiro de 1950. 
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cidadania capaz e segura de si mesma”45. Descendo ao terra-a-
terra da vida rural, encontramos, sob outra forma, a mesma li-
ção. Assim a exprimiu certa vez ARROJADO LISBOA – e muito de 
propósito, fomos buscar o testemunho do primeiro diretor da 
I.F.O.C.S.; “Os que vêem na pobreza e selvagem rusticidade das 
habitações sertanejas uma manifestação da indolência nativa, 
deveriam refletir que ninguém promove construção sólida em 
terra alheia”46. Como pois, pretender que o homem lance raízes 
profundas, que cuide da terra carinhosamente, a fim de legá-la, 
conservada e melhorada, aos filhos -  que só assim compreen-
demos a fixação do homem ao solo –, se lhe negarmos a primei-
ra condição para uma vida rural equilibrada a estável: o domínio 
efetivo sobre a terra? 

Reconhecemos, todavia, que a cessão definitiva das terras 
das aéreas de influência dos açudes públicos pode acarretar i-
númeras problemas. Chegamos a admitir que se adote um siste-
ma no qual também haja lugar para o arrendamento, mas uma 
forma de arrendamento semelhante ao que existe na Inglaterra: 
sistema que, ao mesmo tempo, permite aos proprietários (no 
nosso caso, o Estado), manter seu domínio sobre as terras e pro-
porciona aos arrendatários privilégios e segurança suficientes 
para que se estimulem as boas práticas agrícolas. O que nos pa-
rece totalmente inaceitável é a solução simplista dada pela porta-
ria citada atrás. Nela se lê, por exemplo, com aplicação às terras 

 
45 T. LYNN SMITH, The Sociology of Rural Life, Revised Edition, New York: 
Harper & Brothers, 1947 p. 288. 
46 MIGUEL ARROJADO LISBOA, op. cit., p. 145. 
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de montante: “O prazo de arrendamento será, para o primeiro 
contrato, apenas de 1(um) ano, podendo, nos casos de renova-
ção, ser de até 4 (quatro) anos”(art 10)., Para as terras de jusan-
te, irrigadas ou não, o regime é ainda mais draconiano: “o prazo 
de arrendamento será sempre de um ano” (art. 50. § 1.º). O con-
tra-senso de tais dispositivos é flagrante. Dispensaria quaisquer 
comentários. Permitimo-nos, entretanto, citar ainda uma opinião 
de LYNN SMITH que diz com o prazo de arrendamento.  

 “Quando de curto prazo, o arrendamento contribui para a 
destruição rápida da fertilidade do solo. Melhor aproveita ao 
arrendatário, durante sua breve permanência, minerar ao máxi-
mo as terras do arrendador. Plantar culturas enriquecedoras do 
solo significa para o locatário sacrificar seu próprio bem estar 
em favor do seu sucessor. Lavrar segundo curvas de nível e pra-
ticar a cultura em faixas constitui gravame e não beneficio para 
o arrendatário cujo contrato de locação seja de prazo curto. Seus 
interesses imediatos serão talvez melhor servidos se, ao invés de 
arar ao longo dos terraços, ele o fizer transversalmente aos 
mesmos. É impossível praticar com vantagem a adubação, se os 
benefícios não puderem ser colhidos durante o prazo do arren-
damento. Em suma, a agricultura que se pratica no regime de 
arrendamento de curto prazo, é uma das causas salientes da ero-
são rápida do solo”47. 

Está longe de constituir uma opinião isolada, a do eminen-
te pesquisador. Muito ao contrario, espelha opinião generalizada 

 
47 T. LYNN SMITH , op. cit., p. 295. 
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de quantos se preocupam com os problemas do homem e da 
sociedade em suas relações com a terra. Ainda agora, CHARLES 
M. HARDIN, do Department of Political Science, Universidade de 
Chicago, em artigo intitulado “Land or People?”, publicado no 
periódico Land Economics (maio de 1951), escreve: 

“O fato de que o sistema de arrendamento (tenancy) pode 
contribuir para o exaurimento e a erosão do solo, é bem conhe-
cido. Os arrendatários (. . .) possuem comumente pouco incenti-
vo para conservar e melhorar o solo. Arrendamentos de prazo 
curto, falta de garantia de que os melhoramentos não serão tra-
duzidos em taxas mais elevadas, falta de garantia de indenização 
por melhoramentos ainda utilizáveis – tudo isso pode conduzir 
ao exaurimento do solo”. 

Comprovada que fosse a necessidade de preferir o sistema 
de arrendamento ao da propriedade individual, seria mister cer-
car o usuário das terras de um certo número de garantias legais – 
e garantias que não se limitassem a tratar do prazo de arrenda-
mento. No caso dos terrenos a cargo do D.N.O.C.S., o arrendatá-
rio fica à mercê do arbítrio do administrador (Exemplo: “Art. 
38. Terminado o prazo de arrendamento, cabe à administração 
do açude julgar a conveniência ou não de sua renovação”). 
Compare-se esta situação com a seguinte recomendação do co-
mitê nomeado para estudar o problema do arrendamento agríco-
la nos Estados Unidos: 

“As questões entre arrendador e arrendatário serão dirimi-
das por tribunais locais de arbitramento, constituídos por repre-
sentantes idôneos de arrendadores e arrendatários e cujas deci-
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sões ficarão sujeitas a revisão em juízo sempre que se tratar de 
importâncias consideráveis ou problemas de interpretação le-
gal”(Farm Tenancy, Message from the President of the United 
States Transmitting the Reportof the Special Committee on 
Farm Tenancy, Washington, 1937). 

Não atenua, antes agrava o constante, o fato de que, no 
nosso caso, o arrendador seja o próprio Estado. 

 
 

NECESSIDADE DE PROGRAMAS DE PESQUISAS  
E DE DIVULGAÇÃO 

 
 

Vamos chegando assim no fim de uma já longa exposição. 
Focalizando a precariedade da estrutura agro-econômica, cita-
ram-se problemas que dizem respeito a uma larga faixa de espe-
cializações do saber humano – meteorologia, geologia, pedolo-
gia, agrologia, sociologia, economia, etc. Para a solução de pro-
blema afetado por variedade tão grande de fatores quanto o é o 
do Nordeste, e dada a riqueza de matizes que encontramos neste 
meio físico, impõe-se um programa de pesquisas para servir de 
base a um planejamento realmente orgânico. É preciso desconfi-
ar das generalizações apressadas e a presente contribuição não 
tem a menor pretensão de haver dado a palavra final sobre qual-
quer um dos tópicos aflorados. Só um programa de estudos bem 
traçado e pacientemente executado poderá indicar os rumos de-
finitivos que se devam tomar na procura de uma solução de lon-
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go alcance. Tal programa deverá atentar não só para os proble-
mas das áreas irrigáveis, como também para os das bacias ali-
mentadoras; não só para as questões de engenharia, mas também 
– e ousamos dizer, principalmente – para as de bioclimatologia, 
de agronomia, de sociologia rural. 

Paralelamente ao programa de pesquisas, há necessidade 
de um plano eficiente de divulgação, uma enérgica campanha 
educativa – só assim será possível realizar a imprescindível 
transformação dos métodos agrícolas; só assim será possível 
criar e desenvolver a mentalidade conservadorista que implica 
na poupança, não só do solo e da água, mas de todos os recursos 
naturais. 
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IMINÊNCIA DUMA “GRANDE” SECA 
NORDESTINA∗ 

 
(ALGUMAS INDICAÇÕES EMPÍRICAS 

DE SUA POSSÍVEL OCORRÊNCIA EM TORNO DE MEA-
DOS DO ATUAL DECÊNIO) 

 
J. de Sampaio Ferraz 

 
Hesitamos por longo tempo se deveríamos ou não dar pu-

blicidade às nossas suspeitas de possível ocorrência de uma no-
va “grande” seca nordestina, em torno de meados do presente 
decênio. Divulgá-las é anunciar a possibilidade de mais uma 
dolorosa contingência de sede e destruição, enchendo muitos 
milhares de brasileiros de justas apreensões, senão do próprio 
terror que sempre infunde os caprichos extremos de Amanayara, 
o deus das águas. Por outro lado, ocultar o risco seria gesto de 

 
∗ NOTA DO AUTOR – Este trabalho já se achava no prelo quando nos che-
gou às mãos a noticia da impressionante verificação das previsões de auroras, 
emitidas com grande antecedência pelo Dr. K.G. MELDAHL, para os primei-
ros três meses do ano corrente. Este autor há muito que sustenta a teoria pla-
netária da atividade solar, originando-se esta, ao seu ver, de tidal forces pro-
movidas pelos planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter e Saturno. O eminen-
te cientista norueguês acaba de salientar, em recente publicação, o período 
solar de 308,52 anos, isto é, o quádruplo da oscilação média de sete ciclos 
fundamentais, de que nos servimos para a previsão da “grande” seca nordes-
tina de meados do decênio em curso.         
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duvidosa generosidade, dadas as vantagens do aviso prévio, pelo 
qual se alertam o particular e os governos, e nunca propriamente 
em vão, uma área tão sujeita a calamidades meteorológicas. 

A previsão aqui ensaiada é aleatória por que empírica. Não 
se trata de um vaticínio astronômico, baseado em movimentos 
certos, inexoráveis, de alguns corpos celestes. A trama atmosfé-
rica é muitíssimo mais complexa, seus protagonistas mais nume-
rosos e muito menos definidos. O prognóstico meteorológico a 
longo prazo é ainda um lance precário, terreno em que vem pou-
cos cientistas conservadores se aventuram. Assim sendo, não há 
lugar para temores em plena convicção da incidência. A profecia 
poderá falhar. Os recursos ao alcance do técnico são diminutos, 
e explorados numa meia ciência que ainda balbucia. 

O fenômeno cruel antecipado aqui com a maior humilda-
de, não é novel para o Nordeste. Em perto de três séculos e meio 
de seus fastos históricos, consta o registro de seis “grandes” se-
cas, a última tendo ocorrido nos anos sombrios de 1877-79. Na 
média, tem tocado uma desgraça para cada geração, não contan-
do as secas menores, em muito maior número. Não nos iluda-
mos. As “grandes” retornarão – breve ou mais tarde – e por sé-
culos... Infelizmente temos alguns indícios, respeitáveis embora 
empíricos, de que a próxima, poderá ser para breve. Examine-
mos esses indícios 

Uma das maiores preocupações em nossos estudos meteo-
rológicos dos últimos 14 anos, tem sido a de pilhar e precisar a 
influência da atividade solar sobre a circulação atmosférica no 
Brasil, e, conseqüentemente, de preferência, sobre a variação 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

255

                                                

anual das chuvas. De começo, a procuramos nas cartas sinóticas 
do tempo, outrora publicadas pelo departamento meteorológico 
da União. Os primeiros resultados então obtidos, descrevemos 
na memória que apresentamos ao Oitavo Congresso Cientifico 
Americano, realizado em Washington, em 19401. Havíamos 
verificado nessa primeira fase de nossos trabalhos que as gran-
des manchas ou grupos de manchas, quando nas imediações do 
meridiano central do sol, pareciam interferir, freqüentemente, 
em ação direta ou imediata, na circulação atmosférica do país, 
dilatando para o sul, a área continental de baixas pressões, senão 
mesmo promovendo vigorosa incursão meridional da frente in-
tertropical. Tais súbitas sortidas de massas internas de ar na di-
reção de latitudes mais altas, aumentam sobretudo a freqüência e 
intensidade das frentes frias, produtoras de grandes chuvas sobre 
o sueste e centro do Brasil, visitadas como são, essas zonas, pe-
los anticiclones migratórios, provenientes do sudoeste sul-
americano. Do embate no largo tablado destas regiões, das duas 
enormes massas de ar – a tropical e a subantártica – promanam, 
como é sabido, as maiores precipitações. A explicação então 
oferecida do modus operandi da influência solar, com o astro em 
plena atividade – a  de maior aquecimento das zonas equatoriais 
e tropicais – dantes postas em dúvida, parece hoje questão paci-
fica. Não só se tem com certo o aumento da temperatura do sol 

 
1 Suggestions for the Explanation of Probable Connections between Solar 
Activity and Rainfall variation in Southeastern Brazil. J. DE SAMPAIO FERRAZ. 
Proceeding of the Eighth Scientific Congress, May 1940. Washington, D.C. 
1942. Vol. VII p. 373. 
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em épocas de maior distúrbio deste, como também a conseqüen-
te elevação térmica e expansão das massas de ar tropical de nos-
so planeta. 

Dentro dessa concepção, recentemente esposada  por 
HAURWITZ, se compreende melhor, entre outros, CLAYTON, ao pro-
curar demonstrar o movimento dos chamados “centros de ação,” 
em função dos máximos e mínimos solares; KULLMER, ao evi-
denciar a variação latitudinal das rotas das perturbações atmos-
férica americanas, como reflexo de variação análoga das man-
chas no disco solar, segundo a lei de SPOERER; o mesmo autor, 
mais tarde, em obra póstuma, ao ligar mais uma vez a distribui-
ção dos storms americanos a ciclos solares (duas vezes o perío-
do de HALE, isto é, quaternários); SCHELL, ao relacionar à ativida-
de solar a acentuação das menores e das maiores pressões de 
nossas baixas e altas latitudes respectivamente; o mesmo autor, 
ao aventar a possibilidade da mancha solar estimular a freqüên-
cia dos anticiclones provenientes do noroeste norte-americano. 
Todos esses efeitos circulatórios, provêm, em última análise, da 
ação solar direta sobre as baixas latitudes de nosso globo, e con-
forme a receptividade momentânea dessas faixas. A circulação 
atmosférica em todas as camadas e sobre o planeta tem sua eco-
nomia própria, finita, mas tremendamente complexa. O sol, em 
suas crises quase-periódicas, açoita-a com impulso variáveis, 
não somente com suas radiações caloríferas, mas de igual, medi-
ante o bombardeio ainda misterioso da ionosfera, cujas altera-
ções podem refletir sobre a circulação das baixas camadas aé-
reas, desequilibrando o regime ou antes o bilan térmico de todo 
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o nosso envelope gasoso. Dificilmente, porém, essa ação múlti-
pla se exercerá para além dos trópicos, onde os sistemas vortico-
sos, mais definidos e vigorosos, resistem galhardamente a qual-
quer interferência cósmica direta. 

Outrora, os estudos em torno da influencia da atividade so-
lar sobre o mecanismo atmosférico não estavam em cheiro de 
santidade. Pouco a pouco, porém, se vem firmando a análise dos 
fatores cósmicos, mesmo entre os mestres mais conservadores. 
Em 1941, no famoso artigo “A Base Cientifica da Meteorologia 
Moderna”, publicado no yearbook Climate and Man, ROSSBY, a 
suma autoridade andou em busca de algo externo... E há bem 
pouco, um de seus maiores colaboradores, WILLET, brilhante 
meteorologista americano, insistiu, no Journal of Meteorology 
(fev. 1949), na conveniência de procurar a explicação de certos 
aspectos anômalos da circulação atmosférica nos arcanos da 
atividade solar. 

Após nossas pesquisas em cartas sinóticas brasileiras, re-
solvemos pilhar a ação solar nas séries pluviométricas mais lon-
gas do país, isto é, resolvemos esmiuçar o passado. A atividade 
solar sendo um fenômeno quase-periódico, com ciclo básico 
médio de onze anos e pico, e ainda o seu duplo, também de 
grande, senão maior relevância – a oscilação de HALE – procu-
ramos encontra-los, um e outro, naquelas séries antigas. Para a 
análise dos gráficos destas séries, recorremos ao conhecido mé-
todo de FUHRICH, um dos mais seguros embora trabalhoso. En-
contramos nas extensas curvas pluviométricas do Rio de Janeiro, 
Alto da Serra (Paranapiacaba), São Paulo (Luz), e na curva de 
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descarga do Tiete (Ponte Grande), como ondas principais, as de 
maior amplitude, ora o ciclo solar fundamental, ora o de HALE, 
em valores bastante aproximados aos de seus respectivos com-
primentos médios. Ampliamos assim, para o sueste brasileiro, 
quando ao período de HALE, a safra abundante e bom conhecida 
de HANZLIK, para o mundo inteiro. 

Nesse afã de decompor curvas pluviométricas brasileiras, 
em busca da influência solar, incluímos no repertório a série 
longa e famosa de Fortaleza. Para o Nordeste não havia outra 
tão velha. Aliás o Ceará é o estado expoente das secas, servindo, 
pois, sua capital ao nosso objetivo em falta de melhor série do 
interior. Decomposta a curva em 1939 pelo nosso prezado assis-
tente, Dr. ÂNGELO RENAUDI, que há muito se assenhoreou do mé-
todo, foi encontrada a onda principal de 12.9 anos, e uma se-
gunda, de menor amplitude, com o comprimento de 23.7 anos, 
esta, quase o período de HALE. 

Sabíamos por estudos anteriores, desde 1924, que a ativi-
dade solar tinha muito que ver com as secas nordestinas, porém, 
em franca parceria com outros fatores da própria economia at-
mosférica e terrestre. Não nos surpreendeu, pois, o fato de a 
periodicidade principal da curva integral de Fortaleza se expres-
sar em valor superior ao do ciclo solar. Tomar-nos-ia tempo 
precioso esmiuçar, então, esse caso de Fortaleza, quando nossa 
atenção se concentrava no exame sistemático da pluviometria do 
sueste brasileiro, aparentemente ainda mais influenciada pelo 
agente cósmico. Deixamos a questão de lado, para só retomá-la 
meses depois, quando nos ocupamos, juntamente com o ines-
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quecível colega MAGARINOS TÔRRES, da memória, versando o re-
gime das chuvas no Nordeste, trabalho apresentado ao IX Con-
gresso Brasileiro de Geografia, de 19402. 

Na parte final dessa memória (p. 421 do Anais, vol. 2), 
discutimos os resultados obtidos com a análise da curva de chu-
vas de Fortaleza (jan. a junho), esforçando-nos por demonstrar a 
interferência da ação solar, embora por vezes velada pela inci-
dência de outros agentes. Infelizmente, a Comissão dos Anais 
não logrou incluir em volume algum daquele certame os dese-
nhos, mapas, etc., pertinentes ao texto do segundo tomo. A cur-
va em questão é aqui divulgada com suas duas periodicidades 
senoidais, e a soma de ambas, extrapolada até 1970. As chuvas 
semestrais foram trazidas até o último inverno, o de 1949, cre-
mos, de outro posto de Fortaleza, o que não importa, dentro de 
nosso objetivo. 

 
Destaco daquela memória o seguinte trecho, à guisa de va-

ticínio então feito (1940): “... não será uma indicação a despre-
zar, dada pelo gráfico, a da probabilidade da próxima seca e 
verificar em redor do mínimo solar seguinte, esperado de 1943 a 
1945, ou mais provavelmente, entre 1942 e 1944, já que a ativi-
dade solar se encontra, no momento, em acentuado declínio, 
mais enérgico que o usual para a fase. Ora, se a oscilação geral 
não está para sofrer qualquer modificação, antes dispondo-se a 

 
2 Contribuição para o Estudo do Regime das Chuvas no Nordeste Brasileiro. 
MARGARINOS TÔRRES e J. DE SAMPAIO FERRAZ. IX Congresso Brasileiro de 
Geografia. Anais, Vol. II. P. 399. Rio de Janeiro, 1942. 
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seguir o caminho extrapolado no gráfico anexo, a sua seguir o 
caminho extrapolado no gráfico anexo, a sua seguinte depressão 
de 1941 a 1943, quase coincidirá com o mínimo solar, iminente 
mais ou menos na mesma época. A predição qualitativa de uma 
seca nordestina dentro dos próximos quatro anos tem, portanto, 
algum fundamento”. Como se poderá reconhecer de pronto, pela 
curva então extrapolada até o ano de 1950, a previsão foi muito 
satisfatória, embora arriscada por falta de qualquer outro apoio. 

Em principio, é uma imprudência formular previsões a 
longo prazo, baseadas exclusivamente em extrapolações de ci-
clos. O reconhecimento de certas periodicidades é muito impor-
tante, mas seu emprego único para firmar antecipações não pas-
sa de faina precária, nada havendo que o abone ou confirme. O 
perigo reside na defasagem, em aliás muito freqüente, abstração 
feita de outros percalços. Basta evidentemente o erro de fase 
para desmoralizar o previsor. Em rigor, o ciclo meteorológico é 
apenas quase-periódico. Por vezes se desenvolve ao contento, 
mas sempre em capítulos, em temporadas, sobrevindo-lhes, por 
assim dizer, a mudança de passo. Quanto maior o ciclo, mais 
seguras as indicações; as combinações de determinados ciclos, 
como que formando uma oscilação à parte, sobreposta, também 
inspiram maior confiança. Ambas as espécies, porém, se masca-
ram por vezes, mas retornam ao ritmo antigo, não um ritmo ab-
soluto, mas aquele que a realidade nos revela. As flutuações 
solares por exemplo, as de sua hiperatividade, podem ser elásti-
cas mas jamais erráticas. Aproveitam, pois, ao previsor. 
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Só tornamos a manusear o gráfico das chuvas de Fortaleza 
em fins do ano passado, quando verificamos nova coincidência 
marcante das medições de chuvas naquela cidade, de vários anos 
sucessivos até 1949, com o máximo extrapolado da curva com-
pósita. O gráfico de Fortaleza, portanto, valorizava-se em longo 
“capitulo”, legitimando mais uma tentativa previsora, agora, da 
próxima seca, e com ainda maiores probabilidades de acerto, 
dada a provável coincidência da próxima depressão extrapolada, 
com o próximo mínimo solar, ambos em meados do atual decê-
nio. 

Não basta porém, o prognostico de anos deficitários dentro 
de determinada quadra. As secas nordestinas são habitualmente 
classificadas como parciais, totais e “grandes”, as últimas, in-
confundíveis pela intensidade, persistência e extensão sobre o 
polígono semi-árido já bem delimitado em alguns bordos adja-
centes; as “parciais”, por mais fortes que sejam não cobrem toda 
aquela área; enquanto as “totais”, abrangem-na completamente, 
porém, menos intensas e persistentes. Claro poder-se aperfeiçoar 
essa classificação, mas aqui a aceitamos como está, e consoante 
a usança consagrada. 

Em virtude da coincidência provável, acima referida, po-
der-se-ia prever um ou mais invernos duros, destacados, em tor-
no da próxima descaída dupla. Há ainda entretanto a considerar, 
a possibilidade da incidência de uma “grande’ seca – essa que se 
processa impiedosa, intensa, dilatada e persistente, em anos con-
secutivos. É o que faremos em seguida. 
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No quadro aqui estampado, em que alistamos os máximos 
e mínimos solares segundo a pontificia autoridade – a Sternwar-
te de Zurich3, ao lado da relação consagrada de secas nordesti-
nas, deparamos seis “grandes” calamidades, a partir dos pró-
dromos do século 17 até a atualidade. Destas seis “grandes” se-
cas, três são aparentemente periódicas, as de 1723-24, 1790-94 e 
1877-79, medeando entre elas sete ciclos solares fundamentais, 
com a duração média englobada de quase 78 anos. A seca catas-
trófica de 1790-94 desenvolveu-se um pouco antes do mínimo 
solar correspondente, em 1798, porém, francamente no ramo 
descendente da curva de números relativos. Não resta a menor 
dúvida de que o terrível fenômeno estava ligado, com em casos 
análogos, ao forte declínio da atividade solar, em ciclo dos mais 
retardados da relação dada. Começara este em 1784.7, galgando 
logo o máximo, em 1788.1, gastando, porém, mais de dez anos 
para extinguir-se no ramo descendente, quase o intervalo normal 
de toda a vida do ciclo médio completo. Evidentemente, o mí-
nimo real da atividade do astro ocorreu um pouco antes. Acresce 
que nem sempre os números relativos exprimem rigorosamente 
aquela atividade, já que as manchas são apenas os expoentes 
mais conspícuos, até aqui, dos estranhos paroxismos solares.  

As outras três “grandes” secas, ocorridas em 1614, 1776-
77 e 1824-1825, que, por ora, denominamos aperiódicas, apa-
rentemente nada têm que ver com as primeiras acima aludidas, 

 
3 Tabellen und Kurven sur Darstellung der Haufigkeit der Sonnenflecken in 
den Jahren 1749-1944. Astronomishe Mitteilungen N.º 145, 1945. Eid-
genossishe Sternwart in Zurich, Suiça. 
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embora todas elas, sem dúvida, resultem aproximadamente de 
uma mesma constelação de fatores atmosféricos. 

Há razões físicas, circulatórias, para todas as secas. Algu-
mas, talvez imprescindíveis na configuração mais usual, já as 
aventamos, desde 19244. Outras, confirmando as anteriores, 
constam de estudos de conjunto mais modernos e expressivos, 
feitos pelo exímio meteorologista brasileiro, Dr. ADALBERTO SER-

RA, em dois volumes valiosos5 6, obras indispensáveis a quem se 
proponha decifrar os aspectos circulatórios das secas nordesti-
nas. 

Todavia, não nos ocuparemos aqui das três secas aperiódi-
cas, embora a primeira delas, a de 1614, fosse sucedida por seca 
total, em 1692, isto é, também com intervalo de sete ciclos; e a 
de 1776, se verificasse oito ciclos mais tarde; e a de 1824-25, 
ocorresse ciclo depois. Para nós, por ora, esses intervalos nada 
exprimem. 

Focalizemos, portanto, de preferência, as “grandes” secas 
com intervalos consecutivos de sete ciclos ordinários. O número 
“sete” não advém de qualquer supertição ou inspiração bíblica. 
Veremos que, muito ao contrário, em o nosso caso particular, 

 
4 Causas Prováveis das Secas do Nordeste Brasileiro. J. DE SAMPAIO FERRAZ. 
Diretoria de Meteorologia. 1925, Rio de Janeiro. Brasil.  
5 Meteorologia do Nordeste Brasileiro. ADALBERTO SERRA. Conselho Nacio-
nal de Geografia. I.B.G.E. . 1945, Rio de Janeiro. Brasil. 
6 As secas do Nordeste. ADALBERTO SERRA. Serviço de Meteorologia. 1946. 
Rio de Janeiro, Brasil.  
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esse número parece possuir significação física incontestável na 
fenomenologia do astro-rei. 

 

 
Em 1945, procedendo a um estudo estatístico meticuloso 

da forma geométrica de cada ondulação completa dos números 
relativos solares, constantes, estes, dos quadros oficiais de Zuri-
ch, a partir de 17553, visando um método simples de extrapola-
ção, baseado estritamente no passado, a fim de situar com maior 
precisão o máximo então pendente – notamos sucederem-se os 
numerosos ciclos em certa ordem esquemática, quatro grandes 
ciclos (de vértices altos), seguindo de três ciclos menores (de 
vértices mais baixos). Executavam-se porém, à suposta regra, os 
máximos de 1761.5, 1860.1 e 1928.4, com valores um tanto bai-
xos de amplitude para serem classificados nas respectivas séries 
de “quatro grandes”. Analisando, porém, a curvatura dos talve-
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gues minimais que antecedem imediatamente aqueles máximos 
discrepantes, verificamos pertencer ela, em todos os três casos, 
ao tipo de abertura menor, inerente aos sulcos dos grandes ci-
clos, cujos ramos ascendentes são mais íngremes. Naqueles três 
casos, portanto, a atividade solar fora mais enérgica desde a par-
tida, embora não logrando atingir a amplitude da classe G. E, 
considerando mais uma vez, que o “número relativo” não é infa-
lível como expoente da integral atividade solar, não hesitamos 
em acomodar aqueles máximos destoantes na classe dos grandes 
ciclos. Aliás, no tocante ao forte paroxismo culminado em 
1928.4, do qual existe maior número de observações astrofísi-
cas, seria desnecessário justificar nosso procedimento. Com a 
nossa estatística, pudemos prever o último máximo, quer a data, 
quer sua intensidade (como o quarto da seqüência quaternária de 
“grande”). Previmos o máximo para 1947.7. WALDMEIER situou-o 
em 1947.6, por processo diferente. Outros estudiosos, cada um 
com seu método, prognosticaram-no para datas mais distantes da 
realidade. Segundo o Observatório de Zurich, o máximo ocor-
reu, de fato, em meados de 1947. 

No quadro apenso a estas ligeiras notas, estão designados 
os ciclos solares com as maiúsculas G. e P. (grande e pequeno, 
respectivamente). Ora, nesse mesmo quadro se verá logo que as 
“grandes’ secas periódicas recaem entre o último ciclo da classe 
G e o primeiro ciclo da série P, isso é, no fim do longo período 
de quatro ciclos de maior atividade solar, e, por sua vez, na an-
tecâmara da quadra de maior sossego cósmico. A titulo de curio-
sidade apenas, incluímos uma “grande” seca no ano de 1645, no 
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mínimo solar após a série de quatro ciclos G. Esta seca não 
consta dos anais históricos até aqui revelados. Teria ela sido 
frustrada por fatores adversos ao déficit pluviométrico, fatores 
de incidência anômala, ou teria ela ocorrido de fato, porém, mais 
para o interior, onde a população da época era certamente dimi-
nuta, escapando ao registro dos escribas de tão vago e esfumado 
antanho? Por ventura, algum dia, o dendrocronologista nacional, 
encontrará em alguns cedros macróbios de sítios menos compla-
centes da região serrana do Ceará, os magros anéis arbóreos 
daquela seca omissa...?  
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A propósito de “sete ciclos” solares, mencionaremos aqui 
outra impressionante singularidade, há pouco descoberta, envol-
vendo longa oscilação daquele mesmo comprimento, do excesso 
de manchas em cada hemisfério do Sol. Maior número de no 
hemisfério norte por muitos anos seguidos, alterna com outro 
período longo, mas desigual, de excesso de manchas no hemis-
fério sul. Segundo W. BRUNER e seus colaboradores7, a completa 
periodicidade cifra-se exatamente em sete ciclos solares: quatro, 
aproximadamente, para o período de excesso meridionais, e três 
ciclos para o período de predominância de manchas setentrio-
nais no disco solar. Infelizmente, porém, os sete ciclos dessa 
curiosa oscilação não são os mesmos enfeixados na série de cris-
tas altas e baixas. Há quem atribua essas longas alternativas de 
excesso de manchas à ação do planeta Júpiter. O futuro o dirá. 

Em compensação, a seqüência de quatro grandes e três pe-
quenos ciclos solares está aparentemente filiada a determinadas 
posições criticas dos planetas Mercúrio, Vênus e Terra. Antes de 
mais nada, convém advertimos ao leitor menos atento a esses 
estudos, que a velha teoria responsabilizando os planetas pelas 
estranhas ocorrências quase-periódicas, do domínio intimo solar, 
ganha, em lugar de perder terreno, com o avanço da ciência. 

Quando as forças disponíveis de pequenos planetas pare-
cem mínimas para os grandes efeitos no âmbito solar, recorre o 

 
7 Langperiodische Aenderung des Verhaltnisses der Fleckentatigkeit der 
Nord- zur Sudhalbkugel von 1853 bis 1944. W. BRUNNER-HAGGER. Astro-
nomische Mitteeilungen. N.º 144 p. 118. 1945. Zurich. Ver também o número 
140, da mesma revista, p. 556, 1941. 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

268

                                                

cientista à ação conjugada exercida através dos milagres da res-
sonância. De qualquer forma, como revelou CLAYTON, entre ou-
tras coisas, em seu último escrito, póstumo8, as recorrências das 
maiores aproximações e suas posições criticas em conjunto, dos 
três planetas Mercúrio, Vênus e Terra, ao norte e ao sul do e-
quador solar, se realizam com intervalos de sete ciclos funda-
mentais – quatro grandes, seguidos de três pequenos ciclos. A 
diminuição relativa da atividade solar durante o período dos três 
últimos, CLAYTON procura explicar com as seguintes palavras, 
aqui conservadas no seu próprio idioma, à página 15 da referida 
memória: “This change may be bue to an increase in the inten-
sity of planetary influence as they approach nearer to a simulta-
neous meeting at their critical points. The interval separating the 
three planets was about twelve days in 1788-90. It was three 
days in 1870 and will be about 9 days in 1951. After 1785 and 
again after 1870 the intervals of time separating the planets 
when at their critical peaks, decreased, and solar activity also 
decreased. The present period of solar activity is tending to du-
plicate the pattern of 1778 to 1790 (o grifo é nosso). If this con-
tinues there should be a maximum of solar activity in 1947-48, 
continuing at a high level through 1950, after which there would 
follow a long period of relative quietness”. Palavras de CAYTON, 
escritas, provavelmente, em 1946, no ano em que faleceu.  

 
8 Solar Cycles. H. H. CLAYTON. Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol. 
106, Number 22. 1947, Washington, D. C.. 
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Como procuramos explicar, a seqüência de sete ciclos so-
lares, quatro intensos, seguidos de três menos ativos, parece ter 
significação física. No atual momento, será licito antecipar, a 
seguir, a série de três ciclos menores (após o próximo mínimo), 
tendo em vista que acabamos de ultrapassar o último grande 
pico do quaternário.Três vezes consecutivas, nesse mesmo in-
tervalo fatídico, registraram-se três “grandes” secas nordestinas. 
Possivelmente, precedera essa série, e dentro do mesmo prazo, 
fenômeno análogo, em torno de 1645. Mesmo que se exclua 
essa primeira “grande” seca hipotética, ainda nos restará a im-
pressionante seqüência de três terríveis calamidades, ocorridas 
com intervalos iguais, justamente quando a atividade solar entra 
em grande declínio após quatro ciclos de forte agitação. 

Parece pois haver chegado a conjuntura ominosa. Desce-
mos agora do quarto cume de manchas solares, galgado em maio 
de 1947, e nos abeiramos, por manso declive, do próximo talve-
gue, programado para as cercanias de 1956. 

A previsão cientifica de uma “grande” seca será irrealizá-
vel ainda por muitos anos. Sua antecipação por processos empí-
ricos, como estes que acabamos de descrever, talvez se imponha 
para melhor aprendermos. Se falharmos por esse caminho alea-
tório, folgarão, por ora, os nossos irmãos do Norte, enquanto 
limpamos, nós, a lousa das pseudocertezas. Se acertamos, outros 
virão para muito maiores colheitas, e ainda em beneficio da bra-
va nordestina. 
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________________ 
 
 

Nota: Nesta comunicação há referencia a resultados 
obtidos pelo autor, na qualidade de consultor meteorolo-
gista da “The S. Paulo Tramway, Light & Power Co. 
Ltd.”, São Paulo, Brasil, e constantes de estudos que não 
foram publicados, por envolverem assuntos de caráter 
confidencial, a juízo de autoridade superior. Esta restri-
ção foi levantada em 1949. Havendo tempo disponível, 
alguns dos relatórios apresentados àquela Companhia 
poderão ser remanipulados no que se deparar de interes-
se, e divulgados. 
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METEOROLOGIA DO NORDESTE BRASILEIRO∗ 
 

Adalberto Serra 
     

TESE PARA A IV ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO 
PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
 
 

I – CIRCULAÇÃO SECUNDÁRIA 
 

As chuvas do Nordeste Brasileiro são produzidas pelos 
deslocamentos do doldrum; estes últimos dependem porém estri-
tamente das oscilações da frente polar sul-americana (FPA), cuja 
descrição sucinta precederá a análise detalhada das grandes pre-
cipitações de 1935 e das mais escassas de 1932, ambas compro-
vando a decisiva influência do fator aludido. 

 
a) Ondulações da FPA 

 
Na época que nos interessa, isto é, durante o verão e o ou-

tono, os ciclones da FPP ondulam muito longe da costa do Chi-
le, que já alcançam no estágio de oclusão, prosseguindo depois 
de modo normal para sueste, até se fundirem às grandes baixas 

 
∗ Renovando nossos agradecimentos aos colegas já citados, desejamos esten-
dê-los às seguintes autoridades: diretor da Inspetoria de Secas, chefe do W. 
Bureau e comandante aéreo de Natal, que nos forneceram dados absoluta-
mente indispensáveis.  
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centrais dos mares da Bélgica ou de Weddell, em cujos níveis 
superiores vai se verificar a transformação das massas Tp em 
Pp. 

Ao fim de cada família corresponde sempre o aparecimen-
to de um forte anticiclone polar, cuja frente, após galgar os An-
des, sofre acentuado reforço no eixo de dilatação da FPA, assim 
dando origem às oscilações desta última, que tende portanto a 
ser levada para nordeste; dois casos principais costumam então 
se verificar: 

a) Se a massa do Pacifico tiver pouca energia, e o centro 
de ação do Atlântico repelir a invasão, aquela estaciona sobre a 
Argentina, a frente recuando depois para sul, como WF, e ape-
nas surgindo pequena dorsal fria. O fato é mais freqüente nos 
anos secos, quando também são raras as invasões polares e as 
células sub-tropicais se apresentam anormalmente estáveis, do-
minando por completo o continente. 

b) Se, pelo contrário, a massa Ta for a mais fraca, o antici-
clone consegue avançar para o equador, formando ondulações 
na FPA, sobre as quais se eleva o ar tropical, a descontinuidade 
progredindo até a zona de divergência do centro de ação. Este, 
que a principio recuara na direção norte, vai diminuindo cada 
vez mais, enquanto a alta polar cresce, acabando por se tornar 
apenas um apêndice desta. Por fim dá-se a frontólise, sob o du-
plo efeito da radiação solar e da divergência, a massa do Pacifi-
co se misturando à do alísio; com a conseqüente renovação da 
célula do Atlântico se realiza então o processo complementar de 
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transformação do ar polar em tropical. Este caso é, como vere-
mos, mais comum nos anos de grandes chuvas. 

No avanço referido para o equador, dois trajetos funda-
mentais são geralmente seguidos: 

1a) Se a massa fria tiver energia suficiente para vencer a 
serra do Mar de altitude média 1500 metros, as descontinuidades 
progridem conservando uma orientação NW-SE, e produzindo 
perturbações rápidas, do tipo KF. Tal percurso é mais raro no 
verão, época de anticiclones pouco espessos, e em que a intensa 
radiação aquece rapidamente o ar polar no continente, onde a 
frente logo se dissolve. Ela prossegue porém no oceano, estacio-
nando em média um a dois dias no paralelo de 20º, para por fim 
recuar com WF. Chuvas persistentes, ocorrem então no sueste 
do Brasil. 

1b) Se entretanto, como acontece no inverno, a frente for 
muito acentuada, ela só será detida pelas serras da Mantiqueira e 
dos Cristais, em Minas. O seu ramo ocidental avança através de 
Mato-Grosso até o Amazonas, onde produz as conhecidas fria-
gens, enquanto o oriental segue pelo Atlântico como descontinu-
idade nítida, caminhando a principio para norte, e a seguir para 
oeste, até o litoral do Pará. 

2a) Quando porém, já na Argentina, a energia da massa 
polar não é bastante para que ela possa galgar a serra, a frente se 
encurva, ficando paralela à costa, com uma orientação SW-NE. 
O anticiclone frio permanece no oceano, limitado a uma altura 
de 2000 metros, sobre ele se estendendo o ar tropical, que pro-
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duz precipitações duradouras, até a fusão final daquele com o 
centro de ação. 

2b) Enquanto isso, o ramo interior perde rapidamente a sua 
nitidez, a massa polar sendo elevada pela convecção, e transpor-
tada depois para o equador com os ventos de SW do anticiclone 
de altitude. O ramo marítimo por sua vez se dissolve cerca do 
paralelo 20º, o ar frio ali constituído um reforço do alísio, que é 
assim refrescado, e avança em seguida para a costa, onde produz 
as perturbações cognominadas ondas de leste. 

Em todos os casos, é a circulação superior que arrasta as 
frentes, a principio de oeste para leste (no inverno) ou de sudo-
este para nordeste (no verão), e depois, já na zona tropical, de 
leste para oeste. 

 
b) Descrição das Perturbações 

 
Vejamos agora em detalhe os fenômenos nas diversas lati-

tudes: 
30º a 20º - Sob o avanço frontal de sul para norte, dá-se em 

primeiro lugar um recuo do centro de ação para o equador, en-
quanto a convecção na superfície de descontinuidade eleva ao 
longo desta a massa do trópico. Os dois fatos se traduzem por 
forte queda de pressão antes da frente, seguida de grande au-
mento atrás da mesma, sob a advecção de ar frio. Ora, a saída do 
centro de ação coloca a região pré-frontal sob o domínio da bai-
xa do Chaco e respectivas calmarias, arrastando também os ven-
tos de NW da monção, para leste da sua posição normal. A mas-
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sa Tc permanece assim naquela zona, que experimenta violento 
aquecimento, acompanhado de fracas trovoadas locais, os ventos 
soprados de NW abaixo de 3 quilômetros, e mais acima de SW, 
em torno à alta superior. 

Na própria passagem frontal o mínimo de pressão é carac-
terizado por chuvas e trovoadas, caindo a seguir a temperatura 
de 2º a 4º com a invasão da massa polar, quando o barômetro 
volta a subir, os ventos se apresentando agora de SE e SW no ar 
frio até 2 a 3 quilômetros, correntes tropicais de N a NW domi-
nando além daqueles níveis. 

Pela regra das tendências de PETERSEN, a perturbação será 
mais rápida, porém menos intensa quanto à produção de chuvas, 
se se opuser à região de gradiente fraco de uma invasão anterior, 
em lugar das isóbaras apertadas do próprio centro de ação. 

No anticiclone frio a pressão atinge o maior valor na pas-
sagem do centro, quando o tempo se torna bom, com resfria-
mento e limpeza no céu ou formação de Sc. 

20º a 15º - O avanço para a primeira latitude da FPA, bem 
como o para nordeste da Baixa Central, estabelecem um novo 
equilíbrio da circulação, com o centro do Atlântico Sul desloca-
do para norte, o que produz uma queda local na pressão, verifi-
cando-se isalóbaras negativas e giro dos ventos da direção E 
para a de N; junto à frente, o forte aquecimento é acompanhado 
de trovoadas, mais a norte contudo, havendo melhoria do tempo 
e declínio da temperatura. O fato se explica pela saída do centro 
de ação e da sua inversão superior, o que permite se eleve a 
massa quente superficial, substituída pelo ar mais frio de altitu-
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de. Cessam também, pelo mesmo motivo, as chuvas litorâneas 
dos ventos de E, as quais passam a se dar mais a norte, no ocea-
no, onde a forma do anticiclone ainda mantém a borda da inver-
são bem definida. 

15º a 0º - Nesta zona pelo contrário nota-se a principio o 
deslocamento da célula do Atlântico para o interior, onde a pres-
são se eleva, os ventos passando de calmaria par E ou SE, e se 
deslocando em conseqüência para noroeste as chuvas da FIT, o 
que produz bom tempo e aquecimento no Nordeste, sob a inver-
são anticiclônica. Por outro lado, o fato de ter cessado a atração 
da baixa do Chaco, permite à massa Ec se acumular nas altas do 
interior, a pressão subindo assim continuamente no centro do 
Brasil. 

O percurso da frente fria sendo em geral do tipo 2a, pelo 
oceano, a sua orientação se torna, com dissemos, de SW para 
NE. A FIT fica portanto estendida também na mesma direção, e 
penetra pelo Maranhão, descendo até Goiás; a dorsal dos Açores 
avança então profundamente no Amazonas, onde se verifica 
uma melhoria do tempo. Desse modo as chuvas do doldrum re-
cuam, limitando-se à costa do primeiro Estado e do Pará, o 
mesmo acontecendo às da massa Ec que não levadas para oeste, 
assim terminando as precipitações nos vales do São Francisco e 
Jaguaribe. O primeiro sofre aliás o intenso aquecimento pré-
frontal e os ventos de NW da zona 15º a 20º,  que só permitem a 
formação de fracas trovoadas locais. 

Após tal movimento geral dos sistemas para oeste, o qual 
dura dois a três dias, período gasto pela frente para caminhar do 
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rio da Prata ao trópico, tem lugar a migração oposta: isto porque 
o litoral do Brasil toma no Estado do Rio uma orientação para 
leste, as frentes sendo assim arrastadas bruscamente na mesma 
direção, uma vez que a massa polar caminha de preferência no 
oceano. Coincidindo este fato com a perda de energia do ar frio, 
a depressão frontal estaciona em Minas, a descontinuidade osci-
lando por alguns dias na latitude de 20º. 

Nestas condições os sistemas compensatórios da circula-
ção são novamente desviados para leste: o centro de ação recua, 
evacuando o Nordeste do Brasil, onde a pressão diminui, ao 
mesmo tempo que chegam as chuvas da massa Ec, que vêm de 
oeste, acarretando uma queda de temperatura no Ceará e no São 
Francisco. 

Já agora, encontrando-se a frente polar orientada de oeste 
para leste, o mesmo sucede à FIT, que também desce para maio-
res latitudes, por ter cessado a oposição do centro de ação. A 
dorsal dos Açores, que conseguira penetrar no Amazonas, recua 
para norte, enquanto a massa Ec, comprimida entre a FIT e a 
frente polar, deixa de constituir os vários núcleos de alta pres-
são, descritos no capitulo IVd da Climatologia Equatorial pas-
sando a formar apenas um, alongado e coberto por calmarias, 
que se estende do Amazonas ao Nordeste. 

Note-se contudo que é necessário um grande afastamento 
do centro de ação para que as próprias calmas atinjam o Ceará, o 
fato só se produzindo após duas passagens frontais sucessivas no 
sul do Brasil. Via de regra, sobretudo nos anos de chuvas nor-
mais, os fenômenos se limitam ao que foi acima descrito, uma 
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vez que no verão as invasões polares são mais fracas e além 
disso, embora a região do Chaco se tenha resfriado, a intensa 
radiação da época logo se faz sentir, restabelecendo a depressão 
local e criando nova FPA. Dessa forma fica cortado o suprimen-
to de ar polar no Brasil, o anticiclone frio se tornando uma pe-
quena bolha, que é logo aquecida e se transforma em massa tro-
pical, seus ventos de NE a NW se opondo agora aos de SW da 
nova FPA na Argentina. 

A frente do trópico recua então, como já foi dito, sob a 
forma de WF até desaparecer no oceano, sofrendo uma ação de 
frontólise, e o ar polar não alcançando as baixas latitudes, nem 
refrescando diretamente o interior do Brasil. Nesta região ele é, 
como dissemos, elevado pela forte convecção, e depois condu-
zido nas correntes de SW da alta superior para Mato Grosso, as 
de E equatoriais levando-o por sua vez ao Amazonas. Assim se 
renova a instabilidade da massa Ec, cujas trovoadas são portanto 
mais devidas ao ar frio superior que ao próprio aquecimento 
superficial, contudo indispensável. 

Isto explica porque, após longo períodos de inatividade da 
FPA, o centro de ação chega a dominar todo o Brasil até o Ama-
zonas, estabelecendo um regime de bom tempo, aquecimento e 
alta pressão, característico das épocas secas. 

Já nos anos muito úmidos, a renovação da FPA é mais rá-
pida e acentuada, o que acarreta uma atração violenta de todos 
os sistemas para sul. Nessas condições a pressão sobre a zona 
temperada do Brasil, onde volta a dominar o centro de ação, em 
parte constituído de ar polar velho, e desce na região por ele 
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evacuada, entre 15º e a FIT; eleva-se contudo já a norte desta, 
sob a massa fria do hemisfério setentrional, tais fenômenos co-
incidindo sempre com as invasões dos northerns nas Antilhas, 
muito comuns no inverno, de dezembro a março. 

A FIT é assim impelida para o hemisfério sul, invadindo o 
Pará, e a costa do Maranhão ao Ceará; primeiro chega o dol-
drum trazendo quedas de pressão e chuvas litorâneas, e depois o 
próprio ar frio de norte, quando o barômetro se eleva, e a tempe-
ratura cai de 3º a 4º. As precipitações caminham sempre para 
sul, os ventos de NW do ar polar setentrional penetrando em 
cunha, até uma altura de 1 500 metros sob o alísio de E.   

Desse modo as calmas podem chegar até Petrolina, na cur-
va do São Francisco, só então se produzindo os raros aguaceiros 
da região. Quanto ao ar mais seco do anticiclone americano só 
fica bem caracterizado no Pará, onde produz bom tempo, acom-
panhado de queda na temperatura e aumento de pressão. 

Se os fenômenos descritos forem pouco pronunciados, as 
chuvas de Ec, normalmente a oeste da serra de Ibiapaba, avan-
çam para leste, varrendo apenas o Ceará e o São Francisco, en-
quanto as da FIT permanecem a norte da Borborema, não alcan-
çando o referido rio. 

Vejamos por fim as evoluções frontais características do 
outono: 

1b) Se a massa polar segue pela região oeste do Brasil, ela 
chega até o Acre, aí produzindo as primeiras friagens: sobe a 
pressão, e cai a temperatura, cessando as trovoadas, com a esta-
bilidade oriunda do ar frio no solo. Contudo a intensa radiação 
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solar logo destrói tal estrutura, elevando aquela massa, o que 
redunda em posterior recrudescimento das trovoadas e chuvas, 
em virtude do ar frio superior. 

2b) Se, embora reconstituída a FPA, ela não se intensificar 
imediatamente, a frente primitiva se dissolve no trópico ou a-
vança até o equador. De qualquer modo a célula do Atlântico 
volta a dominar a costa, e caminha para oeste à proporção que a 
baixa do Chaco se restabelece. No litoral aumentam a pressão e 
a temperatura, pois a inversão volta a impedir a convecção, ca-
indo alguma chuva, e os ventos girando para SE. No caso 1b, de 
avanço frontal típico, após a subida de pressão da dorsal, passa 
um pequeno talvegue frontal, e a seguir o barômetro se eleva 
novamente, com uma queda na temperatura de 4º a 5º, os ventos 
girando nitidamente para S, sob o ar polar propriamente dito. 

O retorno do centro de ação desloca então outra vez a mas-
sa Ec para oeste, as zonas e calma voltando a formar em média 
três altas isoladas, e cessando as chuvas no São Francisco e Cea-
rá, onde aumentam a temperatura e a pressão. A monção se re-
faz, soprando para o Chaco com a direção de NW, toda a circu-
lação retornando ao quadro normal. 

 
c) As perturbações do ano 1935 

 
Janeiro – (fig. 183 a 192) – Entre os dias 1 e 4 a FPA pro-

gride desde o Rio Grande do Sul até a latitude 20º, produzindo 
uma faixa pré-frontal onde se notam extensas zonas de calma, o 
mínimo da pressão se verificando na sua passagem a 2, em 
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Campos, acompanhado de chuvas e trovoadas, os valores res-
pectivos subindo depois já no anticiclone polar até o dia 5, en-
quanto a temperatura diminui cerca de 2º. 

O avanço da frente reduz a monção de NW, deslocando 
toda a circulação para norte, o centro de ação e a FIT sendo por-
tanto impelidos para o equador. A pressão se eleva, como já 
explicamos, no interior do Brasil a norte do paralelo 10º, a tem-
peratura baixando no litoral onde os ventos passam a soprar de 
NE. 

Já entre as latitudes 20º a 10º, na costa, se encontra uma 
queda nos valores com a chegada da frente, as correntes passan-
do a NW, enquanto o deslocamento para leste do conjunto da 
circulação permite a entrada no Amazonas da dorsal dos Açores. 

De 1 a 4, sob o avanço da FP para o trópico, as calmas da 
massa Ec atingem o Nordeste, onde chove nos dias 1, 2 e 3, as 
precipitações vindo de Piauí e Goiás, e penetrando nos vales do 
São Francisco e Jaguaribe até a Borborema e chapada Diamanti-
na. 

Enquanto isso, uma nova frente se forma na Argentina, 
onde a baixa interior se acentua a 4, no dia seguinte se encon-
trando no Rio Grande do Sul e a 6 no próprio trópico. O fenô-
meno vem cortar o suprimento do ar polar anterior, cujo pro-
gresso para norte fica impedido, a bolha de alta se convertendo 
em massa de retorno. Também a existência de nova depressão a 
5 no Chaco atrai a massa Ec para sul: O progresso da frente pri-
mitiva passa a ser dar então lentamente na costa, alcançando a 6 
o paralelo 15º, mas recuando em Minas. A zona de calmas, que 
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tinha atingido o Nordeste, volta assim novamente de 4 em diante 
para Góis, com o reforço da monção, cessando as respectivas 
precipitações no Ceará. 

A nova descontinuidade caminha de modo rápido, por so-
mente encontrar a oposição do ar polar velho, e atinge a 8 o pa-
ralelo 20º, onde sofre frontólise e desaparece. É pouco intensa, 
dando chuvas fracas e pequena queda de temperatura. O seu 
avanço desloca outra vez para leste o centro de ação, ocasionado 
uma segunda queda geral do barômetro na região de 0º a 20º 
entre os dias 5 e 7, que correspondem à maior velocidade da 
frente. 

As calmas e chuvas da massa Ec são então levadas para o 
Nordeste de 6 a 8, nesta data a frontólise e a recomposição da 
FPA na Argentina fazendo com que elas se retirem da zona. A 
circulação normal se restabelece então, o centro de ação voltan-
do a dominar a costa leste, onde a pressão sobe, o mesmo se 
dando com a temperatura em virtude da inversão superior; quan-
to aos ventos, passam a soprar de NE. 

No litoral, a instabilidade do alísio, resfriado por duas in-
vasões polares sucessivas, permite chuvas, agravadas pela serra 
do Mar, e que se estendem da Bahia ao Rio Grande do Norte. 
No interior contudo, o domínio do anticiclone faz recuar para 
oeste o ar continental, cessando as precipitações a leste do meri-
diano 50º, enquanto a FIT continua a mantê-las na costa do Pará. 

Entre os dias 11 e 13, fraca descontinuidade, originada pe-
la FPA, percorre a costa sueste; o centro de ação recua, caindo a 
pressão antes da frente, com ligeiro aquecimento causado pelas 
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correntes de NW, que agravam as trovoadas no interior. De 20º 
a 15º a temperatura diminui no litoral, cessando igualmente as 
chuvas da borda de inversão, tudo permitindo um retorno da 
FIT, que atinge dessa forma a costa do Ceará. Contudo os deslo-
camentos são fracos, e não chegam a afetar a massa Ec, que 
pouco avança, continuando assim o domínio da seca no interior. 

Embora aquela frente tenha se dissolvido a 13, nesta data a 
FPA sofre nova frontogênese e avança decididamente para NE, 
varrendo o sul do Brasil de 14 a 16, quando atinge o trópico, já a 
17 se encontrando no paralelo 15º. Antes da sua chegada nota-se 
um forte aquecimento de 4º, o qual produz trovoadas leves no 
interior, sob ventos de NW. Nas regiões alcançadas pela massa 
polar verificam-se porém chuvas frontais e declínio da tempera-
tura, enquanto de 20º a 15º, na zona de recuo do centro de ação, 
cessam as precipitações. Aquele segue como de costume para 
norte, a pressão subindo nos dias 14 e 15 entre 10º e o equador, 
onde as correntes de E produzem secura e aquecimento. O ba-
rômetro baixa porém de 16 em diante, com a saída do anticiclo-
ne, o valor mínimo coincidindo aliás com a  posição mais seten-
trional da frente, a 19. 

Os deslocamentos desta permitem um novo avanço orien-
tal da massa Ec, cujas chuvas dominam de 17 a 19 o vale do São 
Francisco, onde fazem cessar as trovoadas de calor. Ao mesmo 
tempo, a formação, adiante descrita, de nova FPA a 18 na Ar-
gentina, favorece uma descida da FIT, os ventos ao norte da 
última girando para NE, como sucede no dia 20 em Fernando de 
Noronha e Fortaleza, no interior principiam a 19 chuvas e trovo-
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adas acompanhadas de declínio na temperatura, a massa Ec pe-
netrando de SW para NE, com precipitações que se somam às 
do doldrum; estas aliás caminham de N para S, entre 19 e 23, 
com totais que alcançam 60 milímetros por dia. 

Enquanto isso, o litoral do Pará é evacuado pelo FIT, fi-
cando seca a região de 17 a 23, a temperatura baixando mesmo 
consideravelmente sob uma invasão de ar frio do hemisfério 
norte. 

Como já foi visto, o estacionamento da frente a 18 corres-
pondia à formação nesta data de nova FPA na Argentina, a qual 
corta a energia da massa polar. A penetração mais recente passa 
a avançar de 18 a 20 até o trópico, com grande velocidade, pro-
duzindo trovoadas e resfriamento no seu trajeto, e impulsionan-
do para norte a descontinuidade anterior, que alcança a 19 o 
paralelo de 15º, levando o ar frio até Natal, onde a temperatura 
cai 3º. Chuvas fracas se produzem em conseqüência no litoral de 
19 a 21, com a renovação do alísio pelo ar polar.  

No último dia citado a nova descontinuidade chega como 
dissemos ao paralelo de 20º, onde estaciona e se dissolve, em 
virtude de uma segunda frontogênese na Argentina, que refaz a 
monção, a massa Ec evacuando o São Francisco, onde cessam as 
chuvas de 20 a 22.  

Desta data ao dia 25 a última frente percorre o sul do Bra-
sil, passando a 23 em Campos, onde a pressão atinge o máximo 
a 26; notam-se chuvas e um acentuado resfriamento de 25 a 29, 
o barômetro baixando a novo mínimo no dia 28, sob a última 
perturbação do mês, adiante descrita. 
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Sendo a orientação da frente SW-NE, ela não favorece um 
progresso da massa Ec para leste, antes pelo contrário a renova-
ção a 26 da FPA atrai aquela para o Chaco, deixando o Nordeste 
praticamente sem chuvas até esta data, quando se verifica um 
novo fenômeno. 

Trata-se do avanço de forte anticiclone polar no período 26 

a 29, cuja frente passa em Campos a 28, como dissemos, e faz 
recuar o centro de ação para o oceano, a pressão caindo no norte 
até alcançar um mínimo, síncrono com o daquela estação. Desse 
modo o litoral do Nordeste vai sendo coberto pelas chuvas de 
calmas, enquanto uma invasão fria do outro hemisfério progride 
a norte da FIT. Ora, ao avanço frontal que ficara detido a 29, 
sucede no dia seguinte um novo recrudescimento da FPA, o que 
dissolve bruscamente a primeira frente a atrai toda a circulação 
para sul; o deslocamento nesta direção da célula do Atlântico 
permite então maior progresso do doldrum para o nosso hemis-
fério. 

Aparecem assim ventos de N, com espessura de 500 me-
tros, já no de 30 em Quixeramobim, os quais persistem até 1 de 
fevereiro. Nesta cunha de ar polar setentrional a pressão sobe 
cerca de 1 milímetro, caindo a temperatura de 3º; seu avanço é 
simultâneo com o das calmas de Ec para leste, chuvas se verifi-
cando no São Francisco de 30 em diante. 

Há como vemos uma primeira precipitação das calmas, 
que já se registra em São Luís a 28 e dura até 30, cessando nesta 
data sob a dorsal fria. Ela não atinge Carolina, e segue depois 
para o Ceará. 
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Situada em latitude mais setentrional, a costa do Pará apre-
senta nitidamente o fenômeno. Assim a 28 dá-se em Clevelândia 
um patamar frontal na curva do barômetro, e a temperatura atin-
ge o máximo, os aguaceiros de doldrum caindo de 26 até aquela 
data. No dia seguinte entra o ar frio: sobe a pressão, cessando as 
chuvas, e o vento passa à direção de NW. A duração do percurso 
foi de três dias, de 26 a 29, entre o trópico de Câncer e o litoral. 

No Nordeste não se nota porém um avanço típico frontal: 
as precipitações começam esparsas e vão se agravando, mas de 
um modo geral caminham de NW para SE, dominando a 28 todo 
o Ceará, onde alcançam a maior intensidade no dia imediato 
(100 milímetros) para chegarem a 30 no São Francisco e a 31 
em Natal. 

Fevereiro – (figs. 183 a 191, e 193) – A frente que se for-
mara na Argentina a 30 de janeiro, caminha velozmente, alcan-
çando no dia 2 a latitude de 20º; com o conseqüente desloca-
mento do centro de ação, a pressão baixa de 10º para sul, e se 
eleva daquela latitude até o equador, alcançando um máximo no 
dia 3. Enquanto isso, no litoral nordestino ainda se notam as 
chuvas da invasão fria, que persistem até o mesmo dia a barla-
vento das serras, no Crato (sul do Ceará). A massa Ec é também 
arrastada para leste, causando chuvas e trovoadas no São Fran-
cisco. 

A frente em questão, pouco intensa, recua logo para São 
Paulo, onde se dissolve em virtude de nova formação na Argen-
tina, a qual avança rapidamente contra o ar polar velho, atingin-
do na data de 8 a latitude de 20º. A célula tropical é portanto a 
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principio violentamente arrastada para sul devido aquela refor-
ma da FPA, a pressão caindo assim até o dia 5, de 10º para o 
equador, com aumento de temperatura, enquanto se eleva entre 
10º e 20º. O Nordeste se mantém seco, bem como o São Fran-
cisco, em virtude do recuo correspondente da massa Ec para 
oeste. No caso em questão, não tendo sido o alísio renovado pela 
massa polar, não se verificam precipitações na costa leste. 

A descida do centro de ação permite contudo um análogo 
movimento na FIT, que volta desse modo a dominar o Ceará, 
onde caem chuvas de 5 a 6, notando-se bem o mínimo da pres-
são e o aquecimento pré-frontal da invasão polar do hemisfério 
norte. O anticiclone frio, que na última data se encontrava nos 
Estados Unidos, passa em Belém a 7, com queda do termômetro, 
chegando 24 horas após a São Luiz. 

A temperatura cai 3º em Quixeramobim e Fernando de No-
ronha, onde passam a soprar correntes de NW até 1 00 metros, 
mais acima se encontrando o alísio de SE. As chuvas chegam a 
alcançar no dia 9 a região de Alagoas, com os mesmos ventos, 
pelo fato do continuo avanço da frente polar em Mato Grosso ter 
forçado o deslocamento do anticiclone quente no oceano. No 
interior nota-se um recrudescimento das trovoadas de aqueci-
mento pré-frontal, a pressão mínima ai se verificando a 9. 

Reforçada por nova frontogênese, a frente fria do sul ca-
minha depois até o dia 11, precedida de trovoadas, forte aque-
cimento e ventos de N, e seguida de chuvas e resfriamento de 2º 
a 3º, indo atingir a latitude 10º no dia seguinte. A célula do A-
tlântico é assim impelida diretamente para norte, a pressão su-
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bindo em Fernando de Noronha onde se nota aquecimento pré-
frontal seguido de pequeno talvegue a 11. A descontinuidade 
chega logo após, dando novo aumento de pressão, acompanhado 
de um resfriamento de 2º. O fenômeno se observa ao longo de 
toda a costa até Natal, e constitui o primeiro caso analisado de 
uma frente que atinge tipicamente o equador. 

Do dia 12 em diante o anticiclone tropical, renovado pelo 
ar polar, penetra no interior do Nordeste, expulsando para o Pi-
auí as chuvas da massa Ec, e trazendo resfriamento. O aumento 
de pressão alcança o estado do Pará, a frente passando no dia 14 
em Fortaleza, onde produz precipitações, com resfriamento e 
ventos de SE. 

Durante este avanço litorâneo a monção começa a se re-
formar, atraindo novamente a partir de 10 a massa Ec para sues-
te, as suas chuvas cessando em Goiás. 

Note-se contudo que só se tornou possível o forte domínio 
do anticiclone renovado, por ter havido de 12 a 15 novo percur-
so frontal no sul do Brasil, o qual impeliu aquele para norte e a 
massa Ec para leste, as suas chuvas chegando a 13 no Piauí, e a 
14 na Bahia e Ceará, onde persistem de 15 a 16, sempre mais 
intensas a barlavento das diversas cadeias. 

Entre os dias 14 e 18 mais uma frente avança até o Paraná, 
onde estaciona para desaparecer em seguida. Como a célula sub-
tropical, em virtude da penetração anterior, estava muito a norte 
da sua posição normal, a renovação da FPA obriga ao seu deslo-
camento para sul, assim permitindo a entrada da FIT, cujas chu-
vas se verificam no Nordeste de 14 a 20. Isto porque a nova des-
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continuidade não ultrapassa aquele Estado, não podendo desse 
modo levar para norte o centro de ação, e antes mantendo todo o 
conjunto a sul da posição normal. O doldrum, que progride de 
14 a 16 entre Belém e Teresina, chega a 19 em Fernando de No-
ronha, dando uma queda de 3º na temperatura, baixa de pressão, 
e ventos de N, tudo em virtude de uma invasão fria provinda dos 
Estados Unidos, a qual atinge Clevelândia naquela data. 

Vemos claramente como os dois hemisférios agem de co-
mum acordo sendo mesmo possível que a invasão setentrional, 
mais forte, tenha detido a meridional. O fato desta não ultrapas-
sar a latitude de 25º, é causado por novo restabelecimento da 
FPA a 19, a qual, opondo-se a um ar polar velho, tem grande 
velocidade, atingindo a 22 o trópico, para recuar a 23 e 24 como 
WF. 

Nestas condições, o centro de ação é agora primeiramente 
impelido para o Nordeste, onde a pressão se eleva. Os alísios, já 
refrescados pela massa fria do dia 15, atingem com a direção de 
E o Ceará e Maranhão, onde as chuvas vão diminuindo, vindo a 
cessar a 23. Enquanto isso, embora mais lentamente, a frente 
recomeça o seu caminho, chegando naquela data a Caravelas, 
onde ocasiona aguaceiros, precedidos de forte aquecimento em 
Salvador. Fica depois estacionária de 23 a 26, assim deslocando 
a célula tropical para leste, o que permite a 25 nova entrada da 
massa Ec, o Nordeste recebendo chuvas agora provindas de W. 

Finalmente outro avanço da FPA, de 26 a 28, joga mais 
uma vez o anticiclone do Atlântico sobre o Ceará, que fica intei-
ramente seco. 
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De um geral o aspecto da última quinzena de fevereiro 
confirma o que já fora sobre a hesitação da FIT. É maior neste 
mês o domínio do centro de ação, o doldrum permanecendo a 
norte, enquanto o Nordeste experimenta poucas chuvas, altas 
pressões, e ventos de SE. 

Março – (figs. 183 a 191, e 194) – A frente cuja presença 
fora registrada a 28 de fevereiro, prossegue no seu movimento, 
alcançando no dia 3 os paralelos de 15º na costa e 10º em Goiás. 
No continente a intensa radiação vem logo a dissolvê-la, o seu 
movimento prosseguindo porém no oceano, como veremos mais 
tarde. 

Daí resulta um primeiro deslocamento para o Nordeste do 
centro de ação, subindo ali a pressão, com o recuo da FIT para o 
Maranhão, e um regime seco de 1 a 3. Ao mesmo tempo o avan-
ço para leste da massa Ec permite chuvas no São Francisco de 3 

a 4, as registradas em Caetité, sendo entretanto frontais. 
A dissolução da descontinuidade no interior, atribuída à 

radiação, resulta ainda da existência de nova FPA na Argentina, 
a qual arrasta todos os sistemas para sul, a pressão caindo nos 
dias 4, 5 e 6 no Nordeste, e subindo no litoral leste, onde reco-
meçam as precipitações de borda da inversão e o respectivo a-
quecimento. 

O reforço da monção atrai então, novamente para oeste a 
massa Ec, ficando seco o São Francisco, enquanto a descida do 
anticiclone tropical permite a da FIT, que atinge a 7 o Ceará. 
Suas chuvas não chegam porém a dominar, uma vez que se veri-
fica simultaneamente o avanço da nova frente formada no Cha-
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co, e que caminha de 3 a 6 até Santa Catarina, avançando a 9 
para o trópico, e recuando depois como WF. Tal deslocamento 
impele de 4 a 6 a descontinuidade anterior pelo oceano, a pres-
são atingindo o mínimo na última data citada em Quixeramo-
bim, com aquecimento pré-frontal, seguido a 7 da entrada do ar 
polar sob fortes chuvas e trovoadas; os ventos, antes de NE, pas-
sam agora a SE em Maceió. 

A perturbação penetra simultaneamente em todo o litoral, 
como onda de leste, dando o seu maior efeito próximo ao equa-
dor, e apenas leve queda de temperatura e subida da pressão de 
15º para sul, o que se pode verificar em Caravelas. As chuvas 
são agravadas a barlavento da Borborema, persistindo no recôn-
cavo da mesma, em Alagoas até o dia 8, sob ventos de SE e for-
tes precipitações, enquanto se mantém seco o Ceará, a sotavento 
daquela serra. 

A frente caminha pelo litoral norte de 6 a 10, com chuvas 
mais intensas nas cadeias de Guaramiranga e Ibiapaba, e que 
descem ligeiramente para sul no dia 7. Em São Luis são típicos 
o aquecimento pré-frontal a 6, e a queda de temperatura, com 
chuvas e aumento da pressão, no dia seguinte. 

Este avanço do centro de ação renovado faz recuar para 
oeste tanto a massa Ec como a FIT, ficando seca a região de 
Carolina, enquanto o Pará permanece dominado pelo ar quente 
dos Açores. 

O que se verifica no caso é um estreitamento da FIT, entre 
a invasão frontal do hemisfério sul e uma outra de norte, que 
esta se aproximando, e será adiante descrita. 
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De 10 a 14 não se forma nova frontogênese na Argentina, 
a frente anterior permanecendo até o dia 12 na costa, mal defini-
da. A célula tropical desce, e a pressão se eleva a sul de 15º, 
produzindo-se chuvas e aquecimento no litoral. Isto permite 
novo avanço da FIT, a pressão caindo no Nordeste até o dia 15, 
o fato sendo provocado pela invasão de ar polar americano, que 
chega a 10 no Pará, 11 em São Luis e a 14 em Fortaleza, cami-
nhado portanto de oeste para leste, sob correntes de N. No Ceará 
a temperatura declina 3º, subindo a pressão. O efeito é mais no-
tável em Carolina, onde há resfriamento e subida do barômetro, 
cessando a 13 as trovoadas da massa EC, pela estabilidade su-
perficial do ar frio. 

No próprio Nordeste o aspecto é o seguinte: a chuva prin-
cipia a 9 na costa, e a 11 os ventos de N já produzem aguaceiros 
a barlavento das serras meridionais no Crato, só de 13 a 15 o 
fenômeno dominando todo o Estado, já sem necessidade de au-
xilio orográfico, e dando a ilusão de se ter propagado de sul pa-
ra norte, quando o contrário realmente se verificou. 

De 15 a 18 uma nova frente avança na Argentina até a lati-
tude 20º: Como o seu deslocamento se dá de sul para norte, o 
centro de ação é levado para o equador, a pressão subindo no 
Nordeste, onde a temperatura cai no litoral sob o alisio refresca-
do pelo ar polar velho, e que produz chuvas na costa. Contudo, o 
recuo para oeste da massa Ec faz secar o sul do Ceará, onde os 
aguaceiros permanecem limitados às regiões montanhosas. 

De 19 a 21 a descontinuidade caminha perpendicularmente 
à costa para norte, o que se deve à existência de nova penetração 
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no sul a partir da primeira data; o centro dinâmico recua para o 
oceano, verificando-se queda pré-frontal da pressão, com bom 
tempo e aquecimento no litoral, enquanto recomeça no interior 
avanço no sentido de leste da massa Ec; as respectivas precipita-
ções voltam de Mato Grosso para Goiás, já no São Francisco 
sendo reforçadas pela própria invasão frontal, e caminhado en-
tão de sul para norte. 

No Nordeste, a saída da célula do Atlântico já permite o 
retorno da FIT cujas chuvas vêm de NW, acompanhadas por 
ventos da mesma direção, notando-se mesmo em São Luis e 
Belém a 20, o aumento de pressão e queda de temperatura carac-
terísticos do ar polar setentrional. 

Vejamos enquanto isso o que sucede à nova invasão fron-
tal: Ela caminha rapidamente de 19 a 22, chegando no dia ime-
diato ao paralelo de 15º, e ai produzindo chuvas, queda brusca 
de temperatura, e subida do barômetro, havendo mesmo ventos 
superiores de SW em Caravelas. Já em Salvador nota-se primei-
ro uma elevação do traçado a 22, devida ao retorno do centro de 
ação para norte, que faz recuar a FIT, diminuindo assim as chu-
vas no Nordeste. Vem depois pequena queda, com aquecimento 
pré-frontal, chuvas e trovoadas a 23, seguida de novo aumento 
da pressão, e declínio da temperatura na própria passagem fron-
tal, dia 24. 

É esta a primeira frente que no ano em questão invade de-
cididamente o Nordeste, o ar polar produzindo acentuada queda 
de temperatura em Barra a 23 a 24, com chuvas que cessam ra-
pidamente quando a pressão se eleva. Neste caso o Ceará foi 
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atacado diretamente pela massa fria vinda de sul, que lhe traz 
estabilidade, as trovoadas de Ec cessando novamente a 24 em 
Carolina. Aquela não atinge a própria costa norte, sendo detida 
pela serra dos Dois Irmãos e a seguir derramada no Piauí e Ma-
ranhão. Contudo, a sua cunha frontal faz ondular a FIT para les-
te, trazendo chuvas do Piauí para o Ceará entre 24 e 26. 

Este avanço violento da frente até o Maranhão só foi pos-
sível em virtude da nova FPA que caminha da Argentina à lati-
tude 20º, entre 24 a 26, produzindo forte resfriamento. Ela chega 
até a Bahia, e desloca a célula tropical para o mar, dando queda 
de pressão em todo o Nordeste. A FIT é assim arrastada para 
esta região, as chuvas do doldrum caminhando de norte, corren-
tes dessa direção sendo notadas no Ceará e em Fernando de No-
ronha. As precipitações se iniciam no litoral a 28, para a 31 do-
minarem toda a zona. 

Abril – (figs. 183 a 191, e 195) – De 1 a 3 avança violen-
tamente uma frente vinda do sul, produzindo-se queda da pres-
são e desvio para o Nordeste do centro de ação, o barômetro 
subindo porém de 15º até o equador, com aumento da tempera-
tura e terminação das chuvas no Ceará. 

O desaparecimento da baixa do Chaco diminui as correntes 
de N da monção, o ar se acumulando assim nas calmarias da 
massa Ec, onde a pressão se eleva até o dia 3. A frente progride 
depois para Minas, provocando um recuo do anticiclone dinâmi-
co para o Atlântico, com a conseqüente baixa de pressão no 
Nordeste. 
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De 4 a 6 continua o movimento da descontinuidade que se 
mantém nítida, uma vez que já começou o outono, chuvas se 
produzindo no litoral da Bahia. Enquanto isso, a reforma da de-
pressão central provoca uma sucção de ar em Mato Grosso onde 
a pressão diminui, os ventos ali voltando à direção N. A massa 
Ec é desse modo levada para sul, permitindo no Amazonas uma 
subida do barômetro, sob a dorsal dos Açores. 

O avanço da frente no litoral faz baixar a pressão no Nor-
deste até o dia 5, acarretando descida da FIT, com aumento das 
chuvas a declínio de temperatura, os ventos se tornando de NW. 
O fenômeno é facilitado pela depressão frontal localizada a 10º, 
que atrai no seu setor quente a massa do hemisfério setentrional, 
notando-se juntamente a queda no Ceará, e o aumento no Ama-
zonas, onde dominam as correntes frias de N. 

As chuvas se agravam de 5 para 6: Realmente surge nesta 
data uma nova FPA na Argentina, a qual, cortando a energia da 
descontinuidade anterior, fá-la estacionar até 7 em Alagoas, e 
atrai a circulação para sul, com elevação do barômetro em Mi-
nas e Bahia, e declínio do mesmo em Mato Grosso, sob a baixa 
do Chaco. A FIT desce assim ainda mais para o sul, suas chuvas 
caminhando nesta direção desde o dia 4, e o doldrum chegando 
a atingir a Paraíba. 

Agora entre 6 e 7, o avanço da nova frente, pela primeira 
vez no ano, se verifica nitidamente no interior de Mato Grosso, a 
radiação menos intensa não mais destruindo a massa polar no 
continente, como sucedia no verão. A depressão ocupa o Rio 
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Grande do Sul, seus ventos de NW provocando forte aqueci-
mento no Brasil meridional. 

Como a posição da baixa está a leste da normal, o mesmo 
sucede a toda a circulação. A pressão diminui com a saída do 
centro de ação no Nordeste, enquanto a dorsal dos Açores volta 
a dominar o Pará, com ventos de NW, subida do barômetro e 
declínio da temperatura. 

Contudo, de 7 para 8, um maior avanço da frente pelo lito-
ral sueste joga novamente a célula tropical para o Nordeste, on-
de a pressão aumente, fazendo recuar a FIT até o equador. O 
Ceará fica seco e assim continua no dia 10, enquanto a desconti-
nuidade progride alcançando a Bahia no litoral e o Acre no inte-
rior, neste último se notando friagem com chuvas fracas. 

No dia 12 reconstitui-se a FPA na Argentina, o que provo-
ca uma descida do centro de ação para sul e restabelece a mon-
ção, caindo a pressão no Nordeste. A chegada posterior do ar 
frio setentrional fá-la subir novamente, e diminui a temperatura 
no Pará, as chuvas de doldrum voltando a dominar o Ceará, pro-
vindas de oeste e de norte. 

De 12 a 14 a nova frente invade o Brasil, deslocando toda 
a circulação para norte, e assim permitindo que a descontinuida-
de anterior, que se encontrava a 10 em Alagoas, atinja a 12 Fer-
nando de Noronha com ventos de S. A célula do Atlântico pene-
tra desse modo, através correntes de SE, no Ceará, trazendo uma 
diminuição nas chuvas. 

De 14 a 15 a FPA progride, seguida por um grande antici-
clone, o centro de ação sendo novamente deslocado para o mar, 
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o que faz cair a pressão no Nordeste, enquanto ela se eleva no 
Brasil Central. A 15 por fim o ar polar chega ao Acre, trazendo 
grande subida barométrica e declínio de 8º na temperatura. A 
FIT pode então descer novamente para sul, produzindo chuvas 
até a costa do Nordeste, acompanhadas por ventos de N, e que 
persistem até o dia 18, quando ficam limitadas às serras, no Cra-
to. Quanto à frente fria, continua a avançar para norte, chegando 
a 19 no litoral da Paraíba, o que faz recuar a massa Ec, tornando 
seca a região interior. 

A 20 a formação de outra FPA no Rio Grande do Sul ar-
rasta por sua vez a circulação para sul, as chuvas da FIT retor-
nado ao Nordeste, provindas do Piauí. A primeira permanece até 
23 no Rio Grande do Sul sem avançar, e assim traz mais para sul 
a segunda mantendo-se as chuvas de doldrum com alta tempera-
tura e calmarias em todo o Nordeste. De 24 a 26, o deslocamen-
to frontal até o paralelo 15º conduz o centro de ação para o Cea-
rá, onde se restabelece a seca. Já de 27 a 29, o estacionamento 
da frente faz recuar novamente aquele centro, e a FIT volta para 
sul, as suas chuvas se apresentando no litoral a 27, para atingi-
rem a 30 o próprio Crato. Só nesta data a frontólise permite o 
avanço do ar polar até o Ceará, onde se verifica uma queda na 
temperatura. 
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d) As perturbações do ano 1932 
 

Janeiro – (figs. 174 a 182, e 196) – Para melhor esclare-
cimento, daremos com maior detalhe a análise dos primeiros 15 
dias do mês. 

Encontra-se a 1 ar polar no trópico, atingindo 1 000 metros 
de espessura em Vitória. O centro de ação, recuado para nordes-
te, acarreta correntes de N em Olinda e de E em Quixeramobim, 
o alísio alcançando até o meridiano de 42º, as chuvas se limitan-
do assim ao Estado do Piauí. 

Os ventos de retorno se opõem na Argentina a uma nova 
FPA, a baixa do Chaco atraindo a monção de N, cuja espessura 
atinge 4 quilômetros em Cuiabá. Quanto à massa Ec, deslocada 
para leste, forma no Brasil dois anticiclones isolados, com a 
circulação correspondente. 

No dia 2 o ar polar continua em dissolução, no Rio se no-
tando correntes de NW a N, enquanto a nova frente começa a 
progredir, causando extensa área de queda barométrica até o 
paralelo 13º. A pressão sobe contudo entre 10º e o equador, onde 
a massa Ec se acumula, o deslocamento da mesma para leste, 
com o avanço da frente, já permitindo às chuvas alcançarem o 
São Francisco. 

A 3 a descontinuidade invade Santa Catarina e o sul de 
Mato Grosso, enquanto a sucção pré-frontal se faz sentir até 0º, 
o barômetro baixando em todo o Brasil. O ar frio ultrapassa 1 
500 metros em Porto Alegre, e o seu movimento, impelindo para 
nordeste o centro de ação, resulta em ventos de E em Quixera-
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mobim, e de NE em Maceió e Olinda. Quanto à massa Ec fica 
ainda mais deslocada para leste, suas precipitações e trovoadas 
dominando o interior da Bahia, onde elas avançam de sul para 
norte até o dia 6, quando atingem Cabrobó. 

Na data de 4 a frente chega ao trópico, recuando porém em 
Mato Grosso onde sofre uma frontólise que lhe diminui o poder 
de sucção, e explica os núcleos isalobáricos positivos do Pará e 
Mato Grosso. A queda de pressão continua a se produzir a leste 
de 45º, sendo ai muito fortes as baixas frontais, com intensos 
ventos de NW em Minas. Notam-se em Campos chuvas e declí-
nio de 4º na temperatura, a pressão subindo depois cerca de 13 
mb em 2 dias. 

A 5 o ar polar, muito espesso, atinge 5 000 metros em Flo-
rianópolis e 2 000 no Rio, enquanto se verificam correntes pré-
frontais de NW em Cuiabá. A massa Ec continua dominando até 
o Piauí, ao passo que no litoral sopram os ventos de NE. 

Já a 6, dotado de forte energia, o anticiclone frio avança 
até 15º, à frente passando então em Salvador, e o mínimo da 
pressão se produzindo simultaneamente da Bahia ao equador; a 
temperatura se mantém elevada no Nordeste que continua seco, 
uma vez que o deslocamento da FPA, todo de sul para norte, não 
favoreceu a descida da FIT: esta permanece no Pará, ai produ-
zindo chuvas diárias, que cessam depois, quando a maior proxi-
midade da frente impele o doldrum para o outro hemisfério. 

A 7 o ar polar atinge a latitude 10º, sua espessura ultrapas-
sando então 3 000 metros em Cuiabá, onde os ventos passam a 
soprar de SE; ele não consegue penetrar contudo no Nordeste. A 
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pressão sobe entre aquele paralelo e o equador, sendo fraca a 
sucção frontal, que só se verifica no sul do Pará. Já em Salvador 
a passagem da frente produz um resfriamento de 3º, acompa-
nhado de fortes chuvas, que não atingem logo Maceió, o mínimo 
da pressão ai se verificando também a 6; a subida posterior é 
devida à dorsal do centro de ação, que coincide com o aqueci-
mento pré-frontal, de máxima no dia 8. 

A reforma da FPA na Argentina faz prever agora um retar-
damento no progresso do anticiclone, o qual fora realmente ex-
cessivo para a época do ano. Na verdade ele estaciona, a frontó-
lise causando aumento de pressão no equador pela volta do cen-
tro de ação, simultaneamente com uma queda de 15º para sul, 
sob a sucção da nova frente. 

O alísio é então muito forte, com a direção de SE e, refres-
cado como foi pelo derrame de ar polar, produz uma queda de 
temperatura no Nordeste. Também no São Francisco as chuvas 
se atenuam como a estabilidade do ar frio, cessando as trovoa-
das, que se reforçam contudo em Carolina, onde a convecção 
conduz aquele para os níveis superiores. 

No dia 9 a FPA continua na Argentina sem avançar, a sul 
de 20º se verificando trovoadas e aquecimento, notando-se que o 
alísio de SE domina até o Pará. A elevação de temperatura é 
forte em Teresina, abrigada pela serra, enquanto pelo contrário, 
o termômetro baixa de 3º em São Luis e no São Francisco. 

O movimento da frente só se produz no dia 10, o desvio 
para leste da depressão anexa diminuindo o gradiente em Mato 
Grosso, onde a monção se atenua. Em Salvador são típicas duas 
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quedas “sucessivas” da temperatura: a primeira a 7, frontal, se-
guida de novo aquecimento, uma outra se produzindo a 10, na 
invasão do alísio renovado. 

No dia 11 o anticiclone caminha até o Rio Grande do Sul, 
onde a alta se localiza com ventos de S até 3 000 metros. Ela é 
fraca, porém, e a reduzida baixa de pressão, não lhe prognostica 
um movimento acentuado. Sob o impulso da célula oceânica, a 
massa Ec recua para oeste, terminando as chuvas no São Fran-
cisco, e apenas se notando as de instabilidade do alísio, na costa 
e a barlavento das cadeias. 

A 12, uma nova reforma da FPA corta o movimento da 
frente anterior, que só consegue avançar até o paralelo 20º; isto 
reconstitui a monção, trazendo queda do barômetro em Mato 
Grosso. O centro de ação é desviado para o Atlântico, os ventos 
passando a NE, do paralelo 10º para sul. Contudo, já se torna 
possível a descida da FIT, os seus ventos de N se apresentando 
do Maranhão para oeste, e a pressão subindo a norte de 5º, com 
o avanço da dorsal dos Açores, enquanto em Goiás aparecem 
trovoadas e queda de temperaturas no domínio da massa Ec. 

O movimento da frente de 10 a 12 se dá pelo litoral e de 
sul para norte, assim não conseguindo deslocar o centro oceâni-
co, sob cujo domínio o Nordeste se mantém seco e aquecido. 

No dia 13 a descontinuidade anterior se dissolve a 15º, on-
de a pressão ainda se eleva, enquanto avança de sul nova pertur-
bação, o barômetro caindo fortemente no Uruguai e Brasil a 
oeste de 45º. O deslocamento da última é o clássico, de sudoeste 
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para nordeste, fazendo recuar a célula tropical, e permitindo 
como já antecipamos o retorno da FIT para o Ceará. 

A 14 a frente alcança o Rio Grande do Sul: a pressão cai 
no Brasil, a norte de 20º, cerca de 2mb em 24 horas em virtude 
da descida da FIT, o doldrum ocupando o paralelo 5º, e o Nor-
deste ficando dominado por chuvas, que começaram a 13, e al-
cançam maior altura a 15, sendo contudo mais intensas em Ala-
goas, sob o alísio estabilizado pela descontinuidade do primeiro 
dia aludido. Permanece o aquecimento pré-frontal a sul de 15º.   

De 14 para 15 são finalmente atingidos os paralelos de 20º 
na costa, e 15º no interior, a pressão diminuindo a norte destas 
latitudes.  

Como se pode verificar nas cartas dos Estados Unidos, não 
houve até agora um avanço polar típico para sul, assim se expli-
cando a fraqueza das precipitações do doldrum no Nordeste. 
Contudo elas sempre ocorrem, em virtude dos movimentos a-
centuados da FPA, dando a ilusão de que o ano será de boas 
chuvas. 

No dia 15 a frente alcança Campos, onde penetra lenta-
mente, e avança pelo interior para estacionar no trópico a 17, aí 
produzindo chuvas, mas sofrendo frontólise. A sua presença 
desloca para o mar o centro de ação, a pressão atingindo o mí-
nimo naquele dia em todo o país, o que permite como vimos, 
chuvas no Nordeste. A seguir, com a paralisação da descontinu-
idade no Rio, a célula retorna ao Nordeste, onde as chuvas vol-
tam a escassear de 16 a 17. 
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A perda de energia da frente é devida a uma nova forma-
ção, que se inicia nesta data na Argentina, e chega a 19 ao para-
lelo de 17º, produzindo novo mínimo da pressão em Salvador, 
verificando porém a 18 em Campos, na passagem frontal. Sob o 
novo recuo do centro oceânico, a FIT volta ao Nordeste, onde as 
chuvas recomeçam a 18, aumentando a 19 e 20, mais intensas a 
barlavento da Borborema, e no Crato. 

A frontólise a 19 permite breve domínio da célula tropical, 
que volta renovada pelo ar polar, dando aumento da pressão, 
queda de temperatura e chuvas na Bahia, estas acompanhadas 
por fortes ventos de SE. No interior, em Caetité, há trovoadas 
secas a 19 e 20, e grande elevação da temperatura, enquanto em 
Barra, após o aquecimento pré-frontal já referido a 19, a pressão 
se eleva com intensos aguaceiros e resfriamento de 4º, e vindo a 
cessar conseqüentemente as trovoadas.  

Nova descontinuidade surge agora no Uruguai, alcançando 
a 21 o paralelo de 25º, mas sendo o seu progresso cortado por 
outra formação frontal no dia imediato na Argentina. O fato ex-
plica o domínio da célula do Atlântico, as chuvas diminuindo no 
Nordeste, sob a sua influência. 

Só agora começam a se definir as características de ano se-
co. A nova frente caminha lentamente de 22 a 26, entre a Argen-
tina e o Rio Grande. A sua orientação, de NW para SE, é de 
molde a deslocar o anticiclone tropical para norte, a pressão ca-
indo no trópico, enquanto a massa Tc chega até Campos, onde 
se produzem trovoadas secas. O valor mínimo é registrado a 26, 
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e a temperatura se eleva continuamente, os ventos de N domi-
nando até grande altura. 

Em Salvador, pelo contrario, o barômetro sobe até esta da-
ta, com temperatura estacionária e sem chuvas, os ventos so-
prando de E, e só girando para N, quando a frente está a mais 
próxima. 

No Nordeste, igualmente, o centro de ação se mantém, 
dominando o alísio de E, e a região ficando seca até 25.  

A última formação da FPA se verifica a 27 na Argentina, 
alcançando dois dias depois o rio da Prata; o fato desloca todo o 
conjunto da circulação para a posição normal a sul, e permite 
um breve domínio das calmas no Nordeste, onde as chuvas co-
meçam a 26, a principio esparsas, para depois se intensificarem 
até 29, caminhando sempre para maiores latitudes. 

Naquele dia e no seguinte a nova descontinuidade caminha 
para o Rio, impelindo a célula tropical, e elevando a pressão no 
Nordeste, onde ela só volta a baixar ligeiramente a 31, com a 
frente já estabelecida no trópico. O doldrum é assim expulso, as 
chuvas escasseando nos últimos dias do mês. 

Fevereiro – (figs. 174 a 182, e 197) – No dia 1 a frente se 
intensifica na Argentina, o que permite a descida das chuvas da 
FIT ao Maranhão, o tempo melhorando no Pará. Embora segui-
do de fraca massa polar, o novo talvegue avança constantemen-
te, alcançando a 4 o trópico e já 7 a Bahia. 

Em Campos a pressão vai baixando de 1 a 5, sob correntes 
de N, a passagem frontal mudando depois os ventos para S, e 
estabelecendo um regime de chuvas que dura até o dia 10. A 
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temperatura, após o máximo pré-frontal a 5, declina apenas de 
2º, voltando a subir a 8. 

Vejamos as variações da pressão: de 1 a 4 o deslocamento 
da frente é em regra latitudinal, até o paralelo de 25º, o centro de 
ação sendo deslocado para norte, e o valor daquele elemento 
aumentando entre 20º e o equador. A costa leste se apresenta 
seca, com temperatura estável e ventos normais. 

As chuvas nordestinas, que tinham escasseado no fim de 
janeiro, aumentam outra vez, oriundas de oeste, e progridem 
entre 1 e 3 do Piauí ao Rio Grande do Norte, trazendo uma baixa 
termométrica. A 4 contudo, a subida do barômetro e o domínio 
do alísio começam a reduzir as precipitações, que passam a se 
verificar somente a barlavento das serras no Crato e na Paraíba. 

O doldrum recua então para norte, produzindo-se um forte 
aquecimento no Ceará, que coincide com o aumento da pressão, 
as chuvas cessando por fim a 5 e 6. 

Note-se que de 4 em diante, a orientação do litoral no Es-
tado do Rio, provocando um deslocamento análogo da frente e 
da circulação, faz recuar a célula tropical para o oceano, o ba-
rômetro baixando desse modo em todo o Brasil. Mesmo em 
Campos, com ao invasão polar é muito fraca, não se verifica um 
aumento da pressão, e a temperatura declina até o dia 7 no ar 
frio, para se elevar a 9, sob nova aproximação frontal. 

O aspecto do barograma, é semelhante em Goiás, com uma 
baixa de 4 a 9; as chuvas da massa Ec recomeçam de 7 em dian-
te, quando a temperatura declina, e a instabilidade fica reforçada 
pela invasão polar. Esta por sua vez explica a diferença notada 
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em Salvador, onde a pressão cai até aquele dia na passagem 
frontal, subindo a 8 após a mesma, dando-se, então pequeno 
resfriamento. Já em Barra o mínimo se produz a 8, chovendo 
nos dias anteriores, com trovoadas e declínio da temperatura, 
sob a invasão já referida de massa Ec. 

Quanto ao Nordeste, ainda permanecia seco no dia 6, sob o 
domínio do centro de ação. As chuvas recomeçam contudo nesta 
data, devidas à descontinuidade no sul da Bahia, e seguem com 
a mesma para norte, alcançando Alagoas. 

Convém frisar a diferença de traçado entre a estação de 
Campos, onde sob dois avanços frontais sucessivos a pressão cai 
continuamente até 9, e o comportamento a norte de 15º, em que 
ao mínimo frontal do dia 7, sucede uma elevação, o novo avanço 
da FPA de 8 em diante fazendo deslocar para norte a célula sub-
tropical, com aquecimento pré-frontal e ventos de N; note-se 
ainda o leve aumento da temperatura em Quixeramobim até 9. 
Tal aquecimento é maior, persistindo no dia imediato em São 
Luis. 

Um centro de ação renovado provoca chuvas fracas no li-
toral a 8 e 9, a seguir somente se registrando as da massa Ec, a 
oeste de 38º. 

Nova frente surge agora, alcançando a 13 o trópico, quan-
do produz uma talvegue em Campos. Contudo, de 9 a 12 a pres-
são aí se elevara, devido à grande baixa frontal, que atraiu para 
sul o centro de ação, trazendo à região aquecimento e seca. Pelo 
mesmo motivo o barômetro declina no Brasil norte, onde os 
ventos giram para SE, com resfriamento acentuado. A situação 
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permite que o doldrum venha a descer, o que não se dá entretan-
to por falta de um impulso do hemisfério setentrional, o Nordes-
te se mantendo seco, e somente chovendo no Pará, onde estacio-
na a FIT. 

A frente permanece depois em torno ao trópico de 13 a 15, 
com a pressão subindo em Campos. O centro de ação é impedi-
do para norte e domina a Bahia, mantendo elevada a temperatu-
ra; já o Nordeste fica ainda mais seco, o deslocamento produ-
zindo no doldrum recuando as chuvas para norte, em Clevelân-
dia. 

Nova formação frontal surge a 15 na Argentina, atenuando 
a que se encontrava no Rio, e caminha rapidamente até o dia 18, 
fazendo baixar a pressão no Nordeste, com um recuo da célula 
tropical para o oceano, em virtude da massa polar ter avançado 
também pelo interior, em Mato Grosso. Ao aquecimento pré-
frontal a sul de 15º corresponde assim um resfriamento litorâneo 
ao norte desta latitude, com a saída daquele anticiclone. O Nor-
deste se mantém seco a 15 e 16, a penetração violenta da frente 
em Mato Grosso deslocando depois a massa Ec para leste, quan-
do ela volta a dominar o Piauí e parte do Ceará, as suas chuvas 
cobrindo maior área a 18. 

A 19 a descontinuidade recua ligeiramente no sul, avan-
çando a 20, quando se dissolve; a pressão se mantém elevada em 
Campos, sob a baixa temperatura da massa polar, o mesmo su-
cedendo em Goiás. Contudo, a reconstituição da FPA na Argen-
tina no último dia, e o enfraquecimento conseqüente da que se 
encontrava no Rio, aliados à transformação do ar frio em Mato 
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Grosso, obrigam um retorno à circulação normal: o centro de 
ação volta com aumento da pressão a 19 e 20, e provoca aque-
cimento em Alagoas e Barra. Em conseqüência a FIT recua, o 
Nordeste permanecendo seco, enquanto ainda chove no Mara-
nhão e Pará. 

Sob a oposição da fraca massa polar anterior, é rápido o 
avanço da nova frente, que alcança a 22 o trópico, dois dias mais 
tarde já se encontrando em Minas. A sua passagem em Campos 
se verifica naquela data, com chuvas e trovoadas, o ar frio pro-
vocando desta vez fraco declínio da temperatura, e não chegan-
do a alcançar Goiás. 

Com o recuo do centro de ação a 21, a pressão baixa na 
costa leste, mas não no Nordeste, onde as chuvas recomeçam, 
vindas de oeste, já a 22 cobrindo toda a região, para a 23 e 24 
invadirem o São Francisco. Trata-se de uma típica invasão de 
massa Ec, impelida pelo deslocamento frontal; e esse modo a 
pressão diminui em Goiás, que fica sob a baixa dinâmica e as 
chuvas daquela massa. 

Não tendo havido um reforço do anticiclone tropical, não 
chove no litoral, onde também a temperatura pouco varia. Nota-
se contudo em Barra um grande resfriamento de 6º no dia 22, 
sob a massa Ec, o qual só a 24 se faz sentir em Quixeramobim, 
persistindo até o dia seguinte. A pressão sobe em virtude da 
chegada do ar polar norte-americano, indicada pelo anticiclone 
que caminha de 20 a 22 nos Estado Unidos, e o deslocamento 
violento das calmas para o nosso hemisfério faz cessarem a 25 
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as chuvas no Pará, onde passa a dominar massa fria e estável, de 
alta pressão. 

A frente vai depois recuando de 25 a 28, o que reconstitui 
a baixa central, atraindo Ec para oeste. As chuvas cessam no 
Nordeste a 26, com subida do barômetro no litoral, onde volta a 
dominar o centro de ação, agora trazendo precipitações de alísio, 
encontradas a 27 e 28 de Alagoas a Natal. O São Francisco tam-
bém experimenta seca, a temperatura se elevando muito a 28 em 
Barra. 

Contudo, o estacionamento a 27 e 28 da frente no Rio 
Grande do Sul provoca uma descida para sul da circulação, o 
que permite às chuvas de doldrum atingirem a costa do Ceará, 
recuando porém a 29, sob o novo avanço da FPA para o Rio 
Grande. Em todo o caso, não houve aumento da pressão, antes 
declínio no Pará, por não se ter verificado nenhuma invasão fria 
dos Estados Unidos. 

Março – (figs. 174 a 182, e 198) – É muito fraca a massa 
polar que caminha de 1 a 3 e desaparece, sem chegar a produzir 
em Campos mais do que pequena queda de pressão e aqueci-
mento pré-frontal. A FPA se reconstitui logo, dando origem a 
um ciclone no mar, ao qual corresponde a passagem de intensa 
frente pelo sul do Brasil no dia 4, nos dois seguintes nova des-
continuidade ocupando o Rio Grande, para aí permanecer mais 
ou menos estacionária até 8. 

Em Campos o mínimo da pressão se verifica a 5, o barô-
metro voltando depois a subir, com a permanência da frente no 
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sul, o que desloca nesta direção a célula Atlântico, a pressão se 
tornando máxima a 8, com tempo bom e quente. 

Já em Góis o regime de baixas dominante até o dia 4, para 
aí transfere a massa Tc, produzindo violento aquecimento. A 
seguir, o avanço do centro de ação impele novamente Ec para a 
região, onde a temperatura declina, verificando-se chuvas e tro-
voadas. Na costa leste porém, a variação de pressão é menos 
acentuada, embora semelhante à de Campos, a célula do Atlânti-
co permanecendo de 6 a 11, acompanhada de chuvas, ventos de 
E e declínio da temperatura. 

No Nordeste a pressão sobe um pouco a 1 e 2, em virtude 
do deslocamento para norte do anticiclone, com a frente fixada 
no trópico. Temos então um período seco, surgindo porém a 3 e 
4 chuvas de alísio na costa do Rio Grande do Norte. 

De 4 a 6 a presença da descontinuidade no sul do Brasil a-
trai como dissemos a circulação para o pólo, permitindo a desci-
da da FIT, pancadas se verificam portanto em todo o Nordeste, 
vindas de oeste e de norte. Em Barra o fato provoca aquecimen-
to a 4, seguido a 6 de resfriamento acentuado; as chuvas come-
çam nesta data no Maranhão, onde perduram longo tempo, con-
quanto já a 7 voltem a diminuir no Ceará. Realmente, deste dia 
até 9, o centro de ação, atraído para oeste pela frente que perma-
nece no Rio Grande do Sul, volta a dominar, causando precipi-
tações na costa da Bahia, e aquecimento e seca no Nordeste. 

A 10 por fim aquela frente começa a caminhar, alcançando 
o trópico no dia seguinte, quando a pressão mínima se registra 
em Campos, e o centro dinâmico recua para o Atlântico produ-
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zindo queda do barômetro até 12 na Bahia, acompanhada de 
forte aquecimento pré-frontal, e giro das correntes para N. Em 
Maceió, onde elas se mantém de E, verifica-se um resfriamento. 

O fato permite nova descida da FIT para sul, suas chuvas 
chegando a 10 na costa do Ceará, para cobrirem a 11 e 12 este 
Estado, o Piauí, e o Rio Grande do Norte, com breve declínio 
térmico, que é contudo mais acentuado (3º) no Maranhão, onde 
a pressão sobe de forma considerável a 11; o fato deve ser atri-
buído a uma invasão fria do hemisfério norte, que faz cessar as 
trovoadas na costa, justificando também o avanço da FIT para 
sul. 

Como dissemos, a frente passara em Campos a 12, aí se 
produzindo chuvas continuas e resfriamento, cuja permanência 
até o dia 24, será depois justificada. 

A costa leste, após o mínimo de pressão a 12, experimenta 
um aumento, com o retorno do centro de ação, dado que a orien-
tação da frente é oeste-leste, causando portanto a ascensão das 
massas Ec e Tc, e não de Ta. A baixa do Chaco se reconstitui e 
produz novamente uma circulação normal, o anticiclone voltan-
do a dominar, com subida do barômetro até o dia 15. O fenôme-
no torna mais seco o Nordeste, onde as precipitações ficam limi-
tadas à costa do Ceará. 

No dia 17 nova FPA se forma no rio da Prata, avançando 
lentamente a 19, para sofrer um recuo a 20 e novo progresso até 
22, penetrando mesmo em Mato Grosso. Ela recua porém no dia 
imediato quando outra frente aparece na Argentina. 
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Como vemos, toda a atividade frontal permanece no sul do 
Brasil, e assim atrai continuamente o anticiclone frio anterior 
para maiores latitudes. Ele não chegara a se fundir com o centro 
de ação, e devido à proximidade do outono, a massa polar não se 
transforma em ar tropical, antes permanece no litoral, produzin-
do altas pressões e chuvas em Campos, a norte da nova FPA, e 
correspondendo na verdade a uma frente quente alongada sobre 
Minas. 

Os mínimos barométricos de 18 e 22 coincidem assim com 
a posição da FPA respectivamente mais longe, ou mais perto, 
deslocando em conseqüência a alta polar para sul ou para norte 
da estação. O fato daquela estacionar a sul de Salvador, aí man-
tém a pressão sempre baixa, com ventos de SE, chuvas continu-
as e declínio de temperatura. 

Ora, esta descida da célula dinâmica no período de 17 a 23 
acarreta um movimento análogo no doldrum: as precipitações 
começam muito fracas no Ceará e Rio Grande do Norte, sendo 
contudo mais intensas no Piauí. A 18, quando se dá o mínimo 
geral de pressão, a FIT avança de NW, acarretando fortes agua-
ceiros e baixa de temperatura no Nordeste, aqueles mais inten-
sos a barlavento da Borborema no Ceará, com os ventos superfi-
ciais soprando de N. Já a 19, são verificados totais de 80 milí-
metros diários, que persistem a 20 e 21. Tais fatos correspondem 
a uma invasão fria que vem dos Estado Unidos desde 16, e de 
norte para sul, chovendo continuamente em Clevelândia e São 
Luis, onde se nota a 19 o resfriamento oriundo do ar polar ame-
ricano. 
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A marcha geral da pressão é análoga à de Salvador, o ba-
rômetro voltando a subir após a última data, quando a frente no 
sul avança até o trópico, assim deslocando para o equador o cen-
tro de ação, e trazendo bom tempo para o Nordeste, de 22 a 24; 
as chuvas de alísio continuam então somente em Alagoas. 

A 23 forma-se nova FPA na Argentina, quando a pressão 
se encontra no seu valor máximo em Campos: o novo percurso 
frontal se verifica com a descontinuidade orientada NW-SE nos 
dois dias imediatos, e a seguir de W-E, quando ela caminha mais 
lentamente. Atinge assim o Estado do Rio no dia 28, para recuar 
depois como frente quente, estacionando a 31 no paralelo 25º. 

A pressão cai portanto em Campos até o mínimo frontal de 
28, com aquecimento e ventos de N, voltando a subir no dia 
seguinte sob correntes de S, ligeiro declínio térmico e chuvas. 
Este aspecto difere do de Salvador, onde o barômetro se eleva 
de 23 a 26, notando-se aquecimento sob o recuo para norte do 
centro de ação. Este último volta depois, renovando pelo ar po-
lar anterior, a temperatura baixando em Maceió, com os ventos 
de S, a 26. 

A pressão sobe assim até 28 nesta estação e 29 em Quixe-
ramobim e São Luis, o domínio geral sendo da célula do Atlân-
tico até o fim do mês. Isto se poderia prever pelo fato da frente 
se ter alongado pela costa, em vez de entrar em Mato Grosso. 

De 24 a 31 fica pois seco o Nordeste, chovendo apenas na 
costa do Ceará, a 25-26 e 29-30, em ambos os casos sob inva-
sões de ar polar setentrional, que caminham de oeste para leste, 
com ventos de componente N. 
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Abril – (figs. 174 a 182, e 199) – O percurso frontal verifi-
cado de 2 a 5 faz baixar a pressão em Campos até um mínimo 
no último dia, quando se produzem chuvas e trovoadas. A tem-
peratura não diminui contudo, enquanto o barômetro sofre novo 
declínio sob outra FPA que se forma a 7, e permanece a 8, atra-
indo assim a alta polar anterior para sul; o fato acarreta neste dia 
um segundo mínimo com a frente em Campos, onde o vento 
superior passa a soprar de S. 

Estando adiantando o outono, é menos notável o efeito da 
massa Ec, substituída em parte pelo alísio, em Goiás por exem-
plo já não se verificando chuvas nem trovoadas. 

Na costa leste, de 1 a 3 a pressão se mantém elevada, bai-
xando a 4 a um mínimo quando o primeiro avanço frontal expul-
sa o centro de ação para o oceano. A temperatura continua alta, 
sob intensas chuvas de outono na Bahia, e ventos de E. Houve 
apenas fracas precipitações a 1 e 2 no Ceará, com ventos de N, 
correspondendo à posição da FPA na Argentina. 

Sendo a trajetória frontal orientada W-E a 5 e 6, ela impele 
novamente o centro de ação para norte, a pressão voltando a 
subir na costa leste, com novo aumento da temperatura e das 
chuvas, para baixar a seguir até o dia 10, com o recuo dos siste-
mas para sul, sob outra FPA. 

O aspecto da pressão é semelhante no Nordeste, onde ela 
se torna máxima a 2 e 5, e mínima a 4 e 10, a temperatura per-
manecendo normal. Nesta região as chuvas de alísio na costa 
oriental são mais notáveis justamente nos máximos do barôme-
tro (2 e 5) e mais fracas nos mínimos (3 e 4), verificando-se um 
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período seco no interior de 5 a 8m sob correntes E-SE, quando o 
doldrum recua para norte; chove em São Luis até o dia 10, com 
declínio acentuado de temperatura. 

De 8 em diante a nova FPA avança para o trópico, onde 
chega a 11, como o indica o mínimo da pressão em Campos, 
penetrando no dia imediato na latitude 20º; novo máximo se 
produz ainda a 13, quando mais uma frente surge na Argentina. 

Na costa oriental a pressão alcançara o menor valor a 10, 
quando a frente no Uruguai atrai a circulação para sul. A seguir, 
com novo progresso a 11 e 12 ela estaciona, o ar sendo frio e 
sem chuvas. O aspecto é idêntico no Nordeste onde permanece a 
seca até o dia 16, enquanto o doldrum se localiza no Pará, dando 
aguaceiro em Clevelândia. 

De 13 a 15 uma extensa frente avança até a latitude 15º, 
com orientação NW-SE que deveria, em época de verão impelir 
a massa Ec para leste. O mínimo barométrico em Campos se 
produz a 14, dois dias depois se registrando um violento declínio 
de temperatura no ar polar; a pressão sobe na costa leste, com o 
máximo a 15 até o Pará, havendo chuvas no Maranhão desde o 
dia 13, sob correntes de N do doldrum. 

De 16 a 20 a massa polar de retorno se mantém em Cam-
pos, com bom tempo e ventos de N, o avanço da nova FPA for-
mada a 17 só se fazendo sentir a 21, quando a pressão cai a um 
mínimo, nele se mantendo. À frente no dia seguinte, chuvas e 
trovoadas ocorrendo em seguida até 25. 

O avanço frontal tendo-se dado também por Mato Grosso, 
permite em Goiás um forte aquecimento anterior com chuvas. 
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Na costa leste o aspecto do barograma é semelhante, aguaceiros 
caindo na Bahia de 15 a 21, com alta temperatura e alísio insta-
bilizado de E. A baixa da pressão no último dia é acompanhada 
de um resfriamento, e corresponde ao recuo para o Atlântico do 
respectivo anticiclone, cujas precipitações terminaram no litoral. 

No Nordeste, a 17 e 18 se verificam leves chuvas na costa 
do Ceará, por ocasião do mínimo, e de uma invasão polar ameri-
cana. Contudo os ventos propriamente de N das calmas perma-
necem no Maranhão, não chegando mais a atingir aquele Estado. 

De 22 a 26 a FPA fica estacionária na Argentina, o que 
mantém o ar polar anterior sobre Campos até 25, com chuvas e 
trovoadas, a pressão continuando portanto elevada no Nordeste, 
totalmente seco. Finalmente a descontinuidade se intensifica, 
atraindo ar do centro de ação, com queda do barômetro e aque-
cimento pré-frontal em Campos. Ela atinge o trópico a 27, mas 
não o ultrapassa, antes recua para sul até 30, a pressão voltando 
a subir com a migração para oeste da célula do Atlântico, a par-
tir de 28. Os valores baixam ainda no Nordeste de 24 a 27, o que 
corresponde ao reforço da depressão do Chaco, com a perma-
nência da FPA na Argentina, e presença no Ceará do talvegue da 
FIT. Assim a 24 os ventos de N do doldrum, antes no Maranhão, 
chegam ao Piauí e a 25 ao Ceará, cobrindo a região estudada a 
26 e 27. Trazem eles chuvas e trovoadas, que caem a 26 no pe-
núltimo Estado e a 27 no último, sempre agravadas a barlavento 
das serras. O Crato é atingindo a 28 e 29. 
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A temperatura não declina porém, o que indica não se tra-
tar de uma invasão fria dos Estados Unidos, mas somente de um 
retorno da FIT, permitido pela circulação na Argentina. 

Finalmente, novo movimento da FPA de sul para norte, 
entre 28 e 30, eleva a pressão no Nordeste, expulsando o dol-
drum para o Piauí, e terminando as chuvas. 
 

 
II – CIRCULAÇÃO SUPERIOR 

 
 

a) Situação normal 
 

Antes de detalharmos as modificações acarretadas nas 
massas superiores pelas perturbações descritas no capitulo I, 
completaremos as noções dadas em nosso estudo anterior sobre 
a Climatologia Equatorial descrevendo com maior minúcia a 
estrutura “vertical” das diversas correntes na América do Sul. 

 
 
1 – CENTRO DE AÇÃO 

 
 

De modo geral, com ficou esclarecido por VON FICKER, os 
ventos nas células tropicais apresentam nas camadas inferiores 
uma rotação no sentido anticiclônico, os alísios de SE e ESE da 
borda setentrional tornando-se de E no equador, enquanto cor-
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rentes de retorno de NE e mais a sul de NW são encontradas no 
lado ocidental, o circuito se fechando na latitude 30º pelos ven-
tos de W da zona temperada. O alísio resulta assim constituído 
por duas camadas sobrepostas, separadas por uma inversão de 
temperatura. 

1) – A corrente inferior, bastante fresca por se tratar de ar 
polar velho, encontra-se carregada de umidade, oriunda da eva-
poração do oceano ao contato do forte vento superficial. Sob a 
intensa turbulência deste último o gradiente da temperatura fica 
igual ao adiabático seco até a base das nuvens, e ao adiabático 
úmido dentro destas, a umidade relativa passando de 70% na 
superfície a 100% nos Cu, mas caindo a 90% na inversão onde 
geralmente se formam Sc, para baixar depois a 30%. No trajeto 
para o equador a massa se aquece progressivamente por advec-
ção e pela condensação do vapor; contudo, devido ao gradiente 
negativo superior, sua instabilidade não se vem a realizar. 

A inversão, originada pelo atrito superficial que acarreta a 
forte subsidência do anticiclone dinâmico, apresenta uma rampa, 
elevando-se de leste para oeste e de sul para norte, portanto no 
Atlântico da África para o Brasil e do trópico para o equador; a 
sua altura varia de quase 0m no deserto Kalahari a 500 metros já 
no oceano, e cerca de 2000 metros no litoral brasileiro e no dol-
drum. 

A fraca espessura da camada inferior e o fato de soprar o 
alisio da terra para o mar, produzindo-se divergência pelo brus-
co aumento da sua velocidade sob o menor atrito oceânico, acar-
retam a estabilidade e os nevoeiros das costas ocidentais, tais 
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como a África ou o Chile. Quanto ao salto de temperatura na 
inversão fica tanto maior quanto mais baixa aquela se encontra, 
passando assim de 8º no Kalahari a 5º no Atlântico e 0º no e-
quador e América do Sul, as quedas de umidade variando res-
pectivamente de 60% a 20%. 

2) – A corrente superior se apresenta pelo contrario muito 
quente e seca, devido à subsidência e ausência de mistura com a 
superficial onde está concentrado o vapor, tendo mesmo uma 
temperatura tanto mais elevada quanto menor a altitude. A sua 
presença é notada nas sondagens por uma queda de velocidade 
na inversão, resultante do forte movimento descendente. 

Sob a intensa subsidência do centro é grande o acúmulo 
das isentrópicas, a temperatura potencial aumentando brusca-
mente no ar superior, que é a principal fonte da massa S; esta, de 
umidade menor que 30% possui um valor de Oe muito baixo, o 
conjunto das duas correntes citadas formando assim uma massa 
Tm, convectivamente instável, que pode causar grandes precipi-
tações por ascensão frontal. 

Se o salto de temperatura se atenuar ou desaparecer, como 
acontece nos enfraquecimentos do anticiclone, o vapor d’água 
inferior se distribuirá em altitude, com o conseqüente aumento 
de Oe,  a massa ficando agora convectivamente estável, sem 
mais produzir chuvas na subida das frentes. A inversão de tem-
peratura se apresenta aliás mais alta no inverno e mais baixa no 
verão, sob o reforço ou enfraquecimento respectivos do ar infe-
rior, pela atuação maior ou menor das massas polares. 
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Ao atingirem as duas correntes suas bordas extremas, no 
doldrum ou no litoral do Brasil, a descontinuidade térmica que 
vinha se elevando e enfraquecendo, cessa bruscamente, permi-
tindo que se dê uma ascensão conjunta de ambas as camadas do 
alísio, até então isoladas. A primeira, muito úmida, evolui se-
gundo o gradiente pseudo-adiabático, enquanto a segunda o faz 
pelo adiabático seco. A massa realiza desse modo a sua instabi-
lidade, causando as fortes chuvas equatoriais e as da costa leste 
do continente,estas agravadas pela orografia, e pela convergên-
cia resultante de um maior atrito na passagem do oceano para a 
terra. 

3) – Vejamos rapidamente a evolução anual da circulação: 
na primavera, quando o centro de ação avança para o interior, 
traz consigo a inversão de temperatura, a qual se encontra cerca 
do nível 2 quilômetros. Surge então a época seca, sendo ocupa-
do pela bruma a camada da superficial. No verão já não existe 
aquela inversão, o anticiclone ficando limitado ao oceano; é esta 
ainda a situação do outono, quando penetra na América do Sul, 
sob a forma de dorsal, a alta dos Açores. No inverno por fim, o 
quadro é o que foi descrito nos itens 1-2. 

4) – Ao ser atingido o doldrum, a convecção eleva o alísio 
até grandes altitudes, onde ele perde a sua direção de E, passan-
do a constituir a corrente superior de retorno para o pólo, ou 
contra-alísio de N A NW, a qual, situada em média acima de 6 
quilômetros no equador, abaixa progressivamente com o forte 
resfriamento permitido pela intensa radiação do ar seco; a ação 
desviante da Terra se faz aliás sentir ao longo do trajeto, a massa 
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chegando já com direções de NW a W ao nível de 2 quilômetros 
na latitude de 30º, onde vem a se confundir com o próprio alísio. 

Entre as referidas correntes opostas há uma segunda cama-
da de transição, em que a direção do ar muda e a velocidade 
novamente diminui, sendo mais freqüentes as calmarias. Aquela 
aumenta depois já no contra-alísio. 

5) – Em resumo o quadro isobárico superior pode ser as-
sim descrito. No inverno os centros de ação desaparecem dos 
mares a 4 quilômetros, somente se notando neste nível pequenos 
anticiclones sobre os continentes a 15º S, dando lugar a ventos 
de E no lado equatorial e de W na margem polar. A 8 quilôme-
tros esta mesma circulação é mais caracterizada, as correntes 
superiores de W atingindo o paralelo 10º, e sendo substituídas 
no equador pelo contra-alísio de N a NW. Inclina-se portanto a 
descontinuidade zonal, ou limite entre os ventos W-E, de 30º no 
solo a 5º a 17 quilômetros. 

No verão aqueles centros vão também se enfraquecendo 
nos oceanos, mas são substituídos em terra pelos anticiclones 
térmicos superiores que se mantêm de 3 até 8 quilômetros na 
zona tropical, dando lugar a ventos de SW no bordo oriental e de 
NW no ocidental dos continentes, continuando porém as corren-
tes de E no equador. Tais altas se reforçam a 8 quilômetros e 
entre elas, sobre os mares, correm os talvegues dos passat-
fronts, de correntes opostas: SW, a oeste dos centros de ação, e 
NW, a leste dos mesmos. A descontinuidade zonal se mantém 
então verticalmente a 30º, persistindo em grande altura no equa-
dor os ventos de N. 
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Note-se que agora as correntes de SW do anticiclone supe-
rior estão sobrepostas às de NE da massa Ta, e assim tomaram o 
impróprio nome de contra-alísio. O mesmo se pode dizer das de 
NE no Chile, encontradas acima das de SW, da massa Tp. A tais 
ventos elevados caberia melhor a designação de anti-alísio, evi-
tando-se a presente confusão. 

A estrutura descrita para a célula do Atlântico Sul se apli-
cará evidentemente às do Pacifico e Atlântico Norte, um maior 
detalhe da estação que nos interessa sendo exposto a seguir. 

No verão o conjunto das duas correntes inferiores do alísio 
apresenta uma direção de SE desde o solo até 3 quilômetros em 
Olinda, e 2 quilômetros em Fernando de Noronha, mudando 
para E de 3 a 5 quilômetros em ambas as localidades. Mais pró-
ximo ao equador, em Camocim e Quixeramobim, a última dire-
ção é notada do solo a 3 quilômetros. A zona de transição para o 
ar de retorno, com menor velocidade e freqüentes calmarias, 
surge a 5 quilômetros em Fernando de Noronha, a 4 quilômetros 
em Quixeramobim e 7 quilômetros em Olinda.  

Quanto ao contra-alísio, os seus ventos de N já aparecem a 
4 quilômetros em Fernando de Noronha e Camocim. Ele não 
representa porém uma corrente permanente, antes surge sempre 
em oposição à frente superior adiante descrita, constituída entre 
as direções de SW do anticiclone continental de altitude e as de 
NE do centro de ação. Este como já foi dito, se desloca aliás 
para o equador nos níveis elevados, ai dominando o Nordeste do 
Brasil. Vemos desse modo que o contra-alísio vem a constituir 
uma compensação superior da circulação, enviando ar para o 
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pólo por ocasião das fortes invasões frias superficiais em direção 
ao equador. 

Já na borda do retorno dos centros de ação a massa Tm, de 
ventos NE, é encontrada desde o solo até 3 quilômetros em Sal-
vador e Caravelas, com direções de E acima daquele nível. Da-
dos a elevação e o enfraquecimento da inversão para cerca de 2º, 
a massa inferior distribui a sua umidade para a superior, o con-
junto ficando agora convectivamente estável, com umidade es-
pecifica diminuindo para o pólo sob o resfriamento superficial.  

Nada de novo encontramos no centro do Pacifico, cuja es-
tabilidade é bem maior, em virtude da mais forte inversão. 
Quanto ao dos Açores, só se faz notar no Brasil pelas correntes 
de doldrum de E em Belém e Manaus acima de 2 quilômetros, 
ou de SE em São Gabriel além de 4 quilômetros, sofrendo con-
tudo a perturbação adiante descrita. 

 
 
2 – MONÇÃO DE VERÃO 
 
Nos níveis inferiores o forte aquecimento continental pro-

duz uma aspiração de ar do Atlântico Norte sob a forma de 
monção, a qual penetra com as direções de NE a ENE, alcan-
çando até 2,5 quilômetros em Belém, Manaus e São Gabriel, e 
deslocando a FIT muito para sul da sua posição no oceano. A 
instabilidade realizada pela ascensão da corrente convectivamen-
te instável dos Açores em virtude do aquecimento inferior, re-
dunda em fortes chuvas, que resfriam a margem direita do Ama-
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zonas, onde fica constituída uma região de calmas e alta pressão, 
fonte da massa Ec. 

Os ventos divergem então desta zona, apresentando com-
ponentes de NW para a depressão térmica do Chaco, as quais 
atingem até 5 quilômetros em Cuiabá. Nos períodos de altas 
continentais nítidas a circulação apresenta mesmo ventos de NW 
no Acre e de SW em Goiás, coincidindo tal fato como enfraque-
cimento da monção e o derrame da massa Ec para leste no vale 
do São Francisco, como foi explicado no capitulo I. A espessura 
da corrente de SW atinge nestes casos até 2000 metros em Bar-
reiras e Porto Nacional, embora no Amazonas fique limitada a 
500 metros. 

Em resumo, a monção é formada por duas correntes distin-
tas: uma que circula do Atlântico Norte para o vale do Amazo-
nas durante todo o ano, e outra, notada apenas no verão, seguin-
do daquela região para a depressão interior. 

 
 
3 – BAIXA CENTRAL 

 
Resta-nos examinar o panorama sub-tropical: este no Cha-

co se apresenta nos níveis inferiores depressionário, com ventos 
da monção de NW e NE no Brasil, e correntes de SE no Chile e 
Bolívia. Contudo o efeito da componente térmica logo se faz 
notar, surgindo a partir do nível 3 quilômetros e até o de 10 qui-
lômetros um anticiclone superior, o qual sempre coincide com o 
núcleo de maior temperatura e acarreta a circulação já descrita 
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anteriormente, de direções SW E NW, respectivamente no Bra-
sil e na Bolívia. O circuito vem a ser fechar na zona equatorial 
pelas correntes de E, e na temperatura pelas de W, ai dominando 
desde o solo como parte do vórtex polar. Estes últimos ventos, 
dada a sua componente térmica, aumentam de velocidade até a 
tropopausa. Já nas altitudes superiores a 8 quilômetros, as dire-
ções de W alcançam como dissemos até a latitude de 15º. 

O Chaco se constitui assim em fonte de uma massa Tc, 
quente e instável mas de escasso vapor, o que acarreta grande 
amplitude diurna da temperatura, a subsidência da alta superior 
impedindo o desenvolvimento das nuvens de convecção. 

Convém notar por fim que na costa leste a região de fron-
togênese situada em São Paulo, e à qual nos referimos na Clima-
tologia Equatorial, faz destacar pequena bolha no sul, verdadei-
ra dorsal do centro de ação, constituindo uma zona de transição 
para o ar polar. Tal formação persiste até no máximo 1,5 quilô-
metros, detendo-se geralmente a 1 000 metros quando o domínio 
da célula tropical se firma melhor, fazendo desaparecer a referi-
da anomalia. No estudo das perturbações descreveremos a ori-
gem daquela frente secundária. 

Tendo em mente o quadro exposto, será fácil detalhar a 
circulação para os diversos níveis (fig. 123). 

 
 
 
 
 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

326

4 – CIRCULAÇÃO DE VERÃO 
 

500 metros – neste nível são encontradas todas as corren-
tes anteriormente descritas, com os mesmos limites já referidos. 
Nota-se perfeitamente a zona frontal de São Paulo, mas a falta 
de dados não permite detalhar as altas da massa Ec. 

1 500 metros – a circulação oceânica já se desenha com 
maior nitidez, a célula tropical avançando superiormente para o 
interior e dominando grande parte do Brasil. No sul do país de-
saparece a pequena dorsal da superfície, começando o progresso 
para o equador da baixa polar. No norte por fim, o recuo da FIT, 
que penetra nesta época em forma de cunha no hemisfério sul, 
permite a ocorrência das direções de E a ESE do centro do A-
tlântico Sul ou do doldrum, sobrepostas às de NE da monção 
inferior. 

3 000 metros – como já foi explicado, a circulação apre-
senta agora um anticiclone continental, situado sobre a baixa 
interior de aquecimento, os centros de ação ficando deslocados 
para noroeste, e o vórtex polar caminhando ainda mais na dire-
ção do equador. Entre aquela alta central e a própria célula oce-
ânica forma-se um talvegue que prolonga na longitude 50º a 
depressão do mar de Weddell.  

Convém acentuar que numa situação normal é geralmente 
imprecisa a alta superior do Chaco, o centro de ação se encon-
trando muito ao sul e produzindo uma circulação de E na costa 
setentrional. Ao se acentuar a frontogênese na FPA, o aqueci-
mento pré-frontal e a convergência acarretam um reforço da 
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baixa de aquecimento e a formação correspondente daquele an-
ticiclone, cujos ventos de SW começam então a surgir sobre os 
de NE da massa Tm, o talvegue acima referido ganhando maior 
nitidez. 

Quanto à posição da alta é sempre muito variável, encon-
trando-se em novembro sobre Mato Grosso, mas descendo ao 
Paraguai em janeiro, uma vez que deve coincidir com o centro 
de maior temperatura. A sua presença acarreta uma época de 
seca na região por ela ocupada. 

6 000 metros – o anticiclone central, já de maiores dimen-
sões, domina agora o continente, no oceano permanecendo os 
centros de ação muito reduzidos. O talvegue se encontra um 
pouco a leste da sua posição a 3 000 metros, já na longitude 45º, 
uma vez que a advecção interior quente de SW, oposta à marí-
tima fria de NE, redunda em queda de pressão maior a leste, 
com deslocamento daquele para o mar. 

10 000 metros – convém lembrar que a formação no solo 
da zona depressionária central ai acarretara, pelo efeito da suc-
ção de Palmen uma tropopausa mais baixa. Dessa forma a tem-
peratura das massas superiores, maior em terra, como tal se 
mantém na estratosfera, resultando na permanência do anticiclo-
ne continental ainda além de 10 000 metros. 

Já nas altas do oceano a tropopausa é mais elevada, com a 
queda vertical da temperatura se verificando ainda acima de 15 
quilômetros, e a coluna total de ar, em media mais fria, resultan-
do na formação superior de uma baixa. O efeito hidrostático 
citado conduz progressivamente ao domínio cada vez maior do 
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anticiclone interior, com o recuo para leste e oeste dos talvegues 
entre o mesmo e os centros de ação. Estes desaparecem por fim, 
surgindo apenas, acima de 10 quilômetros, troughs marítimos 
entre as várias altas da América, África e Austrália, e que consti-
tuem na realidade um prolongamento do ciclone polar.  

Na estratosfera – o talvegue deve se encaminhar ainda 
mais para leste no oceano, uma vez que a advecção do ar quente 
de sul no seu lado ocidental, e do mais frio de norte, no oriental, 
determinam maior queda de pressão naquele sentido. 
 

 
5 – CIRCULAÇÃO DE OUTONO  

 
As modificações a registrar são muito pequenas; o contra-

alísio surge acima de 4 quilômetros em Olinda e Maceió, apre-
sentando porém notáveis calmarias a 5 quilômetros, enquanto 
em Cuiabá os ventos de SW já se desenham além do último ní-
vel. A alta superior fica mais próxima do equador, acompanhan-
do a migração geral do aquecimento, as circulações dos antici-
clones frios atingindo igualmente mais baixas latitudes. 

 
b) Perturbações 

 
Já descrevemos em detalhe no capitulo VII o trajeto das 

várias massas: devemos lembrar apenas que, iniciadas com on-
dulações da FPA, as frentes caminham para o equador produ-
zindo as seguintes modificações na circulação: 
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1 – NÍVEIS INFERIORES  
 

Zona temperada – (0-3000 metros) – (fig. 206) – entre o 
rio da Prata e o trópico, as descontinuidades encontradas no solo 
são seguidas de um corpo de ar frio, ou anticiclone polar, de 
espessura e dimensões variáveis, geralmente localizado durante 
o verão, no oceano. Como foi descrito em I – b, sobre um tal 
conjunto, de ventos SW ou SE, se elevam as correntes tropicais 
de N a NW. 

Ora, nos níveis superiores, a maior densidade da massa fria 
vai transformando a alta polar em uma depressão, e dessa forma 
o talvegue da KF recua com esta em altitude para o pólo, as 
direções de N do centro de ação dominando assim cada vez mais 
para sul, mas sempre se opondo às de SW-SE do ar Pm. 

É por esse fato que a célula tropical, reduzida com vimos a 
500 metros, já se apresenta a 1500 metros mais nítida, ocupando 
uma grande área a sudoeste da sua posição nos níveis inferiores. 
O quadro descrito se mantém até 3 000 metros com o recuo gra-
dual da frente, as perturbações do verão não ultrapassando em 
geral aquele nível. 

Com o seu estacionamento no trópico nota-se por fim a 
formação de uma KF em Mato Grosso de movimento lento, en-
quanto o ramo oriental permanece como WF na costa, um aspec-
to típico de ciclone extra-tropical surgindo então claramente no 
sul do Brasil. 
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É neste percurso das perturbações que se produz a já citada 
frontogênese em São Paulo, cuja origem é a seguinte: (fig. 124 
a, b). 

O desvio para oeste do litoral no Estado do Rio de Janeiro, 
obriga a circulação de N a NW do centro de ação a proceder de 
uma zona quente terrestre em Minas, para outra fria no oceano, a 
componente perpendicular às isotermas diminuindo na direção 
do movimento em virtude da curvatura anticiclônica que vai 
modificando as correntes para NW e por fim W. Contudo, tal 
fato não basta para caracterizar a formação de uma frente, em 
virtude do campo anticiclônico, de ação frontolítica. 

Aquele se dará no entanto se ao mesmo tempo se produzir 
na região uma zona de convergência ou de isalóbaras negativas, 
como o provou PETTERSEN, havendo pelo contrário frontólise sob 
aumento da pressão. Nestas condições a primeira se verifica no 
Estado de São Paulo que prolonga em terra a direção E-W do 
litoral fluminense, tão cedo uma reativação da FPA na Argenti-
na acarreta a queda do barômetro no sul do Brasil. A frente as-
sim formada produz logo em seguida o clássico ângulo nas isó-
baras do centro de ação, com a criação de um talvegue em São 
Paulo, a sul do qual passa a soprar com a direção de SE ar Tm 
resfriado, sobre este ascendendo o de NE da mesma massa, a-
quecida em Minas. 

No inverno o fenômeno acarreta leve garoa, característica 
do tempo na região. Desse modo a frente paulista somente apa-
rece em ressonância com a FPA, não se podendo considerar as 
correntes de SE pré-frontais da dorsal como ar polar genuíno, 
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mas sim tropical modificado. Fica assim  explicada a razão pela 
qual aquela região constitui uma zona de fixação das frentes 
frias, que ai se tornam em lentas WF. 

Como já ficou dito, qualquer aumento sensível da pressão, 
com reforço do centro de ação, origina frontólise e conseqüen-
temente bom tempo. 

A baixa notada em Minas durante todo o ano, com exceção 
do inverno, é portanto análoga à depressão central do Chaco, 
sendo como esta produzida a norte de uma zona de frontogêne-
se. 

Zona equatorial – (0-3 000 metros) – (fig. 206) – segundo 
vimos no capitulo I, quando de uma invasão frontal no sul a 
pressão e a temperatura aumentam a principio no Nordeste, en-
quanto a inversão superior se agrava e se abaixa. Somente dois 
dias mais tarde, sob o desvio da KF para leste, é que o centro de 
ação recua na mesma direção; a temperatura declina agora, com 
o enfraquecimento e a subida da inversão. 

A FIT, que desde o principio ficara colocada paralelamen-
te à frente no sul, penetrando pelo Piauí, consegue então atingir 
o Ceará. No nível de 500 metros o fato é confirmado pelos ven-
tos de vorticidade anticiclônica N-NW que penetram o Pará e 
Goiás, como dorsal dos Açores através do equador, atingindo o 
paralelo 10º, e aí se opondo as correntes de E do centro de ação. 
Sendo na época mais frias aquelas massas avançam em cunha, 
desaparecendo geralmente acima de 1 500 metros, quando co-
meçam a surgir as direções normais de E.  
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Como já foi dito no mesmo capitulo, o avanço frontal no 
sul impelia Ec para leste, com a invasão correspondente do vale 
do São Francisco. Os ventos de SW a W das altas interiores e-
quatoriais atingem então o nível de 2 quilômetros, sendo comu-
mente registrados em Barreiras e Porto Nacional, enquanto no 
próprio centro de pressão aparecem calmarias. 

Na zona equatorial é igualmente mais nítido a 1,5 quilôme-
tros o domínio do anticiclone marítimo. 

 
 
2 – NÍVEIS SUPERIORES  

 
3000 metros – (fig. 206) – já vimos que nesta camada se 

encontra comumente uma alta central, que nos casos de pertur-
bação fica deslocada para NE da KF, sobre Minas, uma vez que 
deve coincidir, pela sua própria formação, com a zona mais a-
quecida no solo, sob o domínio dos ventos pré-frontais de N. Ao 
mesmo tempo o centro de ação avança em altitude para NW, o 
que o situa em parte sobre o continente, na região seca do Brasil. 

Desse modo a circulação a 3 000 metros apresenta, além 
da dorsal nordestina, uma faixa polar no sul e um anticiclone 
sobre os Estados de Minas e Goiás, colocado à leste da sua posi-
ção normal no Chaco, em virtude do avanço frontal. 

Tal formação acarreta correntes de S a SW sobre o Brasil, 
as quais prolongam para muito adiante da própria KF no solo a 
circulação superior do ciclone polar; seus ventos giram mais a 
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norte para SE e E, vindo por fim a se confundir com os equato-
riais no vale do Amazonas. 

Quanto mais baixo, em virtude do maior aquecimento, se 
formar a alta superior (desde 1 500 metros às vezes), mais des-
cerá a componente W dos ventos, e maior seca será registrada na 
região pré-frontal. Inversamente, se esta se encontrar resfriada 
pelo ar polar velho ou chuvas de massa Ec, o anticiclone só che-
gará a se constituir acima de 6 quilômetros, permanecendo úmi-
da a zona em questão.  

A circulação de SW vem agora se opor à de NE do centro 
de ação, o qual se estendera até o Ceará, em virtude do desloca-
mento dinâmico da sua dorsal e do efeito hidrostático de aque-
cimento no Nordeste, que mantém a formação anticiclônica em 
altitude. No caso normal, como tínhamos visto, com a célula 
tropical mais a sul, ali dominavam os alísios de SE a E. 

Assim se consegue explicar porque motivo o contra-alísio 
de NE no equador sempre coincide com as invasões frontais no 
sul do Brasil, trazendo superiormente o ar do doldrum para a 
costa em Natal, com o aumento conseqüente da umidade especi-
fica e da temperatura equivalente. 

Tais fatos intensificam o talvegue ou frente superior entre 
as duas altas em questão, o qual se estenderá agora de sul para 
norte ao longo do São Francisco, terminando no Ceará. Esta 
formação elevada precede de 500 a 1500 quilômetros a frente 
no solo, e caminha desde a sua posição normal no Chaco até à 
que foi acima referida, simultaneamente com o percurso da se-
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gunda desde a Argentina ao trópico; nos fortes deslocamentos de 
massa o talvegue alcança mesmo o litoral da Bahia. 

Torna-se interessante notar que a baixa do ciclone frontal é 
em grande parte térmica, coincidindo aliás com a de aquecimen-
to. Nessas condições, a formação sobre ela de uma alta superior 
a 3 000 metros, impede o seu aprofundamento, as frentes fican-
do desse modo mal definidas e dotadas de pouca energia no ve-
rão. 

Já no inverno, ou no caso das secundárias que seguem 
uma primeira invasão polar, como a região anterior está resfria-
da, a baixa aludida ainda se mantém naquele nível, e portanto 
sujeita a maior agravação, o que explica a extrema intensidade 
de tais perturbações. 

A razão do fato é muito simples: para aprofundar a depres-
são é preciso distribuir a sua energia potencial, e se a  3000 me-
tros ela já se tornou em anticiclone, é necessário primeiramente 
converter este último em ciclone, o que é mais demorado. 

6 000 metros (fig. 206) – a alta central ocupa agora maior 
área, a frente superior se encontrando a leste da sua posição a 3 
quilômetros. Os ventos continentais quentes de SW vão dessa 
forma ascendendo sobre os de NE a E mais frios e marítimos do 
centro de ação, o qual fica progressivamente limitado à costa.  

É fácil verificar, traçando o hodógrafo com as direções de 
NE do último de 0 a 1500 metros, e as de SW da alta superior 
entre 1500 e 3000 metros, que estas indicam ar mais quente a 
noroeste. 
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Vemos assim como se constituiu uma rampa, a qual prin-
cipia a 2 000 metros e ultrapassa o nível de 10 quilômetros, ele-
vando-se de W para E e delimitando a massa quente superior 
continental de SW, da mais fria marítima inferior de NE.   

10 000 metros – pouco há que acrescentar ao que foi dito 
para o caso normal, à frente estando agora situada no próprio 
oceano. 

Nota – Nos casos comuns, embora possuindo maiores di-
mensões, a alta a 6 quilômetros permanece centrada sobre a de 
3 quilômetros, mas se a primeira estiver recuada para oeste, com 
o centro de ação acima da última, simples consideração hidros-
tática revela que a zona de Minas já está resfriada em altitude, 
enquanto a do Chaco recomeça a aquecer. Pode-se então prever 
para o dia imediato um retorno à circulação normal, com a FPA 
novamente reconstituída, e a KF no trópico sofrendo frontólíse.  

Convém lembrar que a formação da alta superior sobre o 
Brasil depende em grande parte da intensidade frontal: assim ela 
surgirá mais freqüentemente nas grandes chuvas nordestinas 
quando, tão cedo uma frente atinge o trópico, logo a renovação 
da FPA arrasta os sistemas para sul, a massa polar não conse-
guindo atingir o Estado de Minas que permanece aquecido sob 
Tc, com gradiente vertical fraco e céu sempre limpo. Tornam-se 
então comuns as frentes superiores descritas. A mesma seca aí 
se produz paradoxalmente após longos períodos de inatividade 
frontal, quando o centro de ação domina boa parte do Brasil, a 
massa Ta se apresentando igualmente estável. 
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Se no entretanto o ano for de precipitações normais no e-
quador, sob lentas renovações da FPA, as KF no Rio se dissol-
vem vagarosamente, e o ar polar se mistura ao tropical, que ad-
quire assim os característicos de massa Ec resfriada e instável, 
apresentando chuvas e trovoadas à tarde.  

Nestes casos, permanecendo o interior sob baixa tempera-
tura, as novas frentes não provocam a formação da alta a 3 qui-
lômetros, nem a do talvegue correspondente, caminhando então 
com o caráter clássico da escola de BERGEN, sem o sistema de 
nuvens pré-frontal.  

Nos níveis mais altos, assim como o primeiro caso acarre-
tara um anticiclone em Minas, o segundo produz uma depressão. 
Teremos portanto, respectivamente: ou violenta atração de ar 
seco Tc, com forte aquecimento anterior e queda de umidade, ou 
avanço até a costa da massa Ec, sob ventos de N que atingem o 
Rio de Janeiro, para aí trazendo as chuvas e trovoadas do setor 
quente. 

A elevação da temperatura é menor em tal situação, sendo 
grande contudo o aumento da umidade. Como dissemos, este 
caso exige a repetição das lentas passagens de ar polar, e se veri-
fica no arrastamento para sul de todos os sistemas, a cada nova 
frontogênese da FPA. 
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c) Estrutura das frentes 
 

Do que ficou dito sobre as modificações da circulação su-
perior, concluímos pela existência de dois sistemas de nuvens 
nas trajetórias tropicais das frentes. O primeiro, de evolução 
normal, apresenta uma rampa estendida para o pólo, com forma-
ções do tipo Ns ou Cb, às quais se seguem os As ou Ac, e por 
fim Cs ou Ci. Em relação a este conjunto, em geral observado na 
Argentina e sul do Brasil, nada há que acrescentar às descrições 
clássicas dos tratados.  

O segundo é a principio constituído naquele país pelo a-
vanço prefrontal dos Ci, tratando-se então de uma verdadeira 
convecção entre o ar quente tropical, anterior à frente, e o polar 
de W mais frio, que sobre ele extravasa com o aumento da velo-
cidade em altitude. Já no Brasil tal formação se complica numa 
“frente superior”, que precede a do solo, e se estende em rampa 
na direção W-E (fig. 124c). 

Como já vimos, este sistema somente se constitui acima do 
nível de 2000 metros, não possuindo portanto nuvens baixas, 
mas apenas As ou Ac, e mais a leste Ci ou Cs, todos colocados 
muito antes da frente polar, e alcançando até o paralelo de 10º 
na costa. Por esse motivo, as descontinuidades que caminham de 
sul para norte apresentam um falso caráter de oclusão: para o 
observador no trópico surgem sucessivamente: Ci ou Cs e Ac ou 
As da frente superior, depois Ns ou Cb da polar inferior, acom-
panhados de chuvas, às quais se segue novamente As, terminan-
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do pela limpeza do céu ou formação de Sc na dorsal fria da mas-
sa Pm. 

Oriundas do aquecimento continental, aquelas nuvens cos-
tumam se atenuar quando o mesmo se reduz, assim se explican-
do freqüente desaparecimento à noite no verão das formações de 
Ci e As. 

Recentes estudos dos sistemas elevados nos E. Unidos 
mostraram aliás que se as isóbaras a 3 ou 6 quilômetros giram 
ciclônicamente como no caso da frente citada, somente nesse 
ponto se produzem vorticidade depressionária, convergência e 
chuvas, sendo seca a zona de contorno anticiclônico, mais para 
oeste. 

A explicação do fenômeno se torna mais clara num corte 
W-E da atmosfera sobre o trópico (fig. 124d). A elevada tempe-
ratura do interior, faz baixarem as isentrópicas, que se elevam 
contudo para sul e leste, devido respectivamente ao resfriamento 
do ar polar e do oceano. Surge desse modo a estrutura típica de 
oclusão, com a massa continental, de direções W-SW, subindo 
sobre a marítima de NE, ao longo da frente superior. As nuvens 
correspondentes têm contudo fraca espessura, em virtude da 
baixa umidade especifica de Tc, chuvas sendo assim pouco pro-
váveis, e apenas se formando As e Cs tênues. 

Com já explicamos, a rampa do próprio sistema de nuvens 
é muito mais forte que a das isentrópicas, ao ar subindo nestas 
apenas enquanto, não saturado, e passando após a condensação a 
galgar superfícies de maior valor. A inclinação das mesmas 
constitui somente a trigger-action do fenômeno. 
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Muito embora a figura indique uma ascensão a oeste sobre 
a frente fria, esta se limita aos níveis inferiores. Em altitude a 
circulação de NW a W não a permite, havendo mesmo descida 
de ar, com limpeza antes da KF acima de 3 quilômetros, ou for-
mação de Ac pré-frontal. 

Deve-se notar (fig. 124e) que sendo tais sistemas origina-
dos pela acentuada diferença meridional de temperatura entre o 
ar tropical, muito aquecido, e o polar frio, a amplitude das iso-
termas médias resulta na carta de 3 quilômetros maior que a das 
isóbaras e portanto, conforme os estudos de ROSSBY, num movi-
mento lento do talvegue superior para E. Isto porque os dois 
elementos estão em fase, a alta naquele nível correspondendo à 
temperatura mais elevada e causando uma velocidade da frente 
para leste, embora inferior à da corrente geral de W. 

Após efetuada a invasão fria na zona tropical, o gradiente 
meridional diminui, a amplitude das isotermas ficando primei-
ramente igual à das isóbaras, com estacionamento da desconti-
nuidade, e depois inferior, mas ainda em fase. Começa então a 
frente superior a retornar lentamente à sua posição normal a 
oeste. Esta volta será mais rápida se nova frontogênese se anun-
ciar na FPA, e ocorre sempre a 6 quilômetros 24 horas antes de 
se realizar no solo, servindo portanto como um ótimo elemento 
de previsão. A perturbação não tem desse modo no trópico se-
não uma trajetória muito limitada e de fraca velocidade, contra-
riamente ao que sucede na zona temperada. Com o deslocamen-
to retrógrado que constitui o reinicio da atividade frontal, o cen-
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tro de ação domina o interior até grande altura, mas geralmente 
desviado para SW. 

Não chega a se realizar o terceiro caso, de isotermas e isó-
baras em oposição de fase, com baixa quente e alta fria, devido à 
ação climática do verão que sempre mantém o aquecimento a 
norte. Teríamos nessas condições forte velocidade para leste 
como nos ciclones da zona temperada. 

Sob a nova e acentuada frontogênese a baixa do Chaco dá 
origem a pequena alta superior a oeste, a frente a 6 quilômetros 
permanecendo ainda sobre o meridiano 55º, antes  de se dissol-
ver. 

Vejamos em maior detalhe o mecanismo físico do fenô-
meno: em virtude da invasão fria, o ar polar que chegou ao tró-
pico é agora levado pela convecção para os níveis superiores, 
onde a circulação de SW da alta central o conduz para as latitu-
des equatoriais, assim se renovando pelo resfriamento a instabi-
lidade da massa Ec. As chuvas correspondentes destroem então, 
através do declínio da temperatura, a formação do anticiclone a 
3 quilômetros, num processo que dura cerca de 4 dias. Cessa 
portanto a instabilidade, o que já permite em altitude novo do-
mínio das correntes de NE, com o retorno do centro de ação para 
oeste. Perece-nos dessa forma que todos os movimentos da at-
mosfera despertam, pela sua própria realização, os fatores que 
lhes são adversos, tudo tendendo a devolvê-la ao seu quadro 
normal, que é o de menor energia potencial. 
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d) Movimentos da FIT 
 

Estes dizem respeito unicamente à zona equatorial. Como 
vimos no capitulo I, quando mais rápida e acentuada a formação 
de nova FPA, todos os sistemas são arrastados violentamente 
para sul. Nesse caso as observações superiores revelam de modo 
nítido a entrada dos ventos do hemisfério norte, com direções de 
N a NW em Belém e Manaus, e que galgam o equador adquirin-
do vorticidade anticiclônica. 

A descida para o pólo do centro de ação faz girar todas as 
correntes para SE a 500 metros entre Natal e Maceió, a 1500 
metros a circulação ficando contudo melhor definida. Assim 
aquele deslocamento é bem nítido nos níveis acima de 3000 
metros, notando-se mesmo o contra-alísio de NE em Natal, pro-
veniente do doldrum. 

O fato da circulação elevada preceder a inferior nos seus 
movimentos, constitui uma regra de previsão nos trópicos. É 
assim que um centro de ação recuado para sul a 6 quilômetros 
indica estacionamento da KF na Argentina e avanço no dia ime-
diato do doldrum para o Nordeste.  
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e) Ondulações da tropopausa 
 

1 – SITUAÇÃO NORMAL  
 

Como já foi explicado no capitulo I, esta superfície sofre 
forte descida do equador ao pólo, registrando-se na média entre 
os paralelos 25º e 50º um declínio de 17 até 10 quilômetros, com 
rampa portanto muito acentuada. O fato se deve evidentemente à 
maior intensidade da convecção nas baixas latitudes, onde a 
queda vertical da temperatura se mantém até maior altura. 

Teremos desse modo uma estratosfera equatorial fria e ou-
tra polar quente, em virtude de se anular na segunda mais cedo o 
gradiente térmico, o fato acarretando maior pressão em altitude 
na primeira zona, e menor na última.. 

Segundo ficou dito no mesmo capitulo, o equilíbrio da es-
tratosfera é radiativo, enquanto o da troposfera, permanecia so-
bretudo convectivo. Desse modo a forte ascensão equatorial se 
traduzirá por um resfriamento superior muito intenso, aí ficando 
mais nítida que no pólo a inversão de temperatura na tropopau-
sa. 

Ao desnivelamento norte-sul há que acrescentar outro se-
melhante leste-oeste, entre o oceano e o continente nos trópicos. 
Isto porque, segundo observações de PALMEN e VAN-MIEGHEN 
realizadas na Europa (fig. 207a), aquela superfície se encontra 
mais elevada nos anticiclones e mais baixa nos ciclones. Nos 
primeiros realmente o ar sofre divergência e subsidência abaixo 
de 5 e acima de 10 quilômetros, apresentando convergência e 
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movimento ascensional entre os mesmos níveis, o que provoca a 
elevação da tropopausa. Já nos últimos o esquema será oposto, 
havendo convergência abaixo de 3 e acima de 11 quilômetros, e 
divergência acompanhada de contração vertical e descida da 
estratosfera entre tais altitudes, aquela podendo descer mesmo a 
5 quilômetros nos grandes ciclones oclusos.  

Embora a pequena intensidade das perturbações não per-
mita acentuadas variações na zona equatorial, um raciocínio 
semelhante explicará  a maior altura da tropopausa sobre os cen-
tros de ação, e o seu abaixamento nos ciclones térmicos conti-
nentais ou o talvegue da FIT, as diferenças médias sendo de 2 
quilômetros entre tais situações extremas.  

Vejamos melhor a razão das oscilações em questão: o ven-
to, cujo sentido de W na zona temperada se mantém na troposfe-
ra, aumentando sempre sob a componente térmica de mesma 
direção, sofre na estratosfera uma oposição de E, com o gradien-
te inverso pólo-equador. A velocidade, que atingira o máximo 
na tropopausa, decresce então mais acima, a formula de MARGU-

LES obrigando a uma inclinação da superfície de descontinuidade 
tanto maior quanto mais forte a queda do vento, sendo a mesma 
portanto muito grande nos ciclones e anticiclones fechados, de 
intensa velocidade turbilhonar inferior que decresce acentuada-
mente na estratosfera. O referido declive será também maior nas 
grandes baixas oclusas, de forte rotação, que nos centros de alta 
pressão, onde aquela é mais reduzida. 

O esquema exposto indica também que a contração das i-
sentrópicas, produzida pela ascensão superior nos anticiclones, 
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aí tornará mais nítidas as inversões de temperatura, a da tropo-
pausa ficando portanto melhor definida. Já nos ciclones, onde 
existe um movimento de descida, o afastamento daquelas super-
fícies em relação à camada fixa mais alta atenuará a tropopausa, 
cuja inversão se enfraquece. A estratosfera ficará portanto nítida 
e elevada nos centros de ação, porém baixa e mal desenhada na 
FIT e ciclones térmicos tropicais. 

 
 
2 – PERTURBAÇÕES 

 
Estabelecidas as características normais, vejamos agora as 

variações que os fenômenos anteriormente descritos devem pro-
duzir na tropopausa. 

Zona temperada – Sendo estáveis as oscilações da descon-
tinuidade superior, em virtude do declínio da componente W na 
estratosfera, as mesmas não podem constituir a causa, mas ape-
nas o efeito das ondas da frente polar. Como mostrou BJERKNES 
(fig. 207b) a ascensão de ar na WF vai se restringindo gradati-
vamente nos níveis elevados, acabando mesmo por desaparecer 
na tropopausa. Haverá assim convergência vertical a leste da 
frente quente superficial, o que redunda em divergência horizon-
tal, com a conseqüente formação de uma dorsal superior. 

Já atrás da KF a descida do ar tropical que vem de W, pro-
veniente do ciclone mais jovem, é maior no nível de 4 quilôme-
tros que no da tropopausa onde se anula. O fato acarretará di-
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vergência vertical, e portanto convergência horizontal com a 
formação de uma baixa superior a oeste da KF no solo.  

Os principais efeitos da circulação descrita serão os se-
guintes: na WF uma mudança na direção das nuvens superiores, 
que acabam por se mover paralelamente à frente (os Cs vêm 
geralmente de SW) e desaparecem cerca de 7 quilômetros, altura 
em que o deslocamento passa a apresentar descida na superfície 
frontal. Já na KF o declínio do ar tropical superior não somente 
impede a formação das nuvens de convecção (Cu e Cb) acima 
de 4 quilômetros, como ainda arrasta sob a forma de Ac pré-
frontal o topo das últimas, constituindo o chamado föhn da at-
mosfera livre. 

O fenômeno será de fácil compreensão se notarmos que o 
movimento geral da atmosfera é de W para E, e assim as corren-
tes de E que sobem na KF não podem se estender a grande altu-
ra. Também, confirmando o que dissemos, a forte queda de 
pressão na coluna superior atrás desta frente, onde o ar é mais 
frio, ai origina um talvegue que recua para oeste em altitude. Já 
sobre a WF, de massa polar mais quente e grande espessura de 
ar tropical, o menor peso da camada total redunda na criação de 
uma alta superior. 

Uma outra ordem de considerações permitiria explicar a 
dorsal antes da WF pelo aumento de pressão produzido em um 
nível dado com a subida de partículas através do mesmo, e o 
talvegue atrás da KF pela descida de massa abaixo da superfície 
correspondente, com a conseqüente queda do barômetro. 
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Dessa forma o ar nos níveis elevado tem ao seu movimen-
to retilíneo inicial W-E todo perturbado, passando a sinusoidal, 
com a formação de troughs após as KF, e de dorsais antes das 
WF. Tais ondulações alcançam a tropopausa, que será conduzi-
da por advecção segundo as linhas de fluxo. Uma vez que aque-
la superfície vai descendo do equador para o pólo, ela formará 
cristas, de estratosfera fria, nas dorsais superiores em que o ar 
provém das baixas latitudes, e vales de estratosfera quente, onde 
o mesmo vem de sul, nos troughs de pressão. 

Fica assim demonstrado por que motivo, no nível de 10 
quilômetros, a pressão máxima, resultante da primeira condição, 
se produz antes da WF, e a mínima da última após a KF no solo. 
Se à tal variação elevada somarmos a inferior, de caráter advec-
tivo mas simétrico, e proveniente do peso da coluna de ar tro-
posférica, teremos demonstrado o clássico aspecto dos barogra-
mas no solo. 

É interessante constatar, como o fez VAN MIEHGHEN, que 
justamente pelo afastamento das isentrópicas na descida do ar, a 
tropopausa, em vez de baixar e tornar a subir atrás da KF , ai 
sofre um corte, havendo certo trecho sem aquela superfície so-
bre o domo frio, e no qual se passa diretamente da troposfera 
tropical para a estratosfera. A descontinuidade reaparece mais 
elevada a oeste, subindo depois para atingir sua maior altura a 
leste da nova WF do ciclone mais jovem da série. Sobre as fren-
tes quentes não há porém ruptura. 

Conviria lembrar que o fluxo superior da massa tropical, 
que volta resfriada do pólo a oeste do talvegue sobre a KF, faz 
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com que a mesma entre em cunha sob o ar Tm mais quente ori-
undo do equador, a leste do mesmo trough, Teremos assim novo 
aumento de temperatura em altitude, a descontinuidade entre as 
duas massas da mesma origem ficando situada acima da inver-
são correspondente à própria KF. 

Zona equatorial – Tentaremos aplicar o citado raciocínio 
de BJERKNES às perturbações desta região (fig. 207c). 

Numa situação normal, e em virtude da própria advecção, 
o domínio dos ventos de NE na costa para aí traz a tropopausa 
elevada e fria do centro de ação. Já no interior, as correntes de 
SW da alta superior arrastam a estratosfera baixa e quente da 
depressão central e do ar polar. 

Na hipótese daquele autor, tudo se passava num corte NW-
SE, segundo a orientação da FP. No nosso caso, releva notar que 
a dorsal da altitude sobre a WF é muito mais acentuada, for-
mando o grande anticiclone superior, que precede o ciclone ex-
tra-tropical. 

Ao longo da FPA a frente fria se encontra geralmente no 
Brasil Central, com uma orientação N-S, ficando a quente esten-
dida W-E no Sul. A tropopausa, mais baixa sobre a primeira 
superfície, eleva-se um pouco na depressão térmica e muito 
mais sobre a última frente. Ora, o estudo da circulação já indica-
ra que o contra-alísio de NE surgia no litoral logo que a FPA se 
encaminhava para o trópico. Traz ele assim para o interior a 
estratosfera fria do centro de ação, com a subida de pressão no 
Nordeste já descrita no capitulo I, e que ai produzia melhoria do 
tempo pela subsidência. 
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 O mesmo fato se verifica mais a oeste, no Amazonas, sob 
a advecção do NW da corrente de retorno da alta superior, e a 
correspondente entrada da dorsal dos Açores. 

Dias depois, dominando a circulação de SW cada vez mais 
para leste, a tropopausa se abaixa, trazendo uma estratosfera 
mais quente, e fazendo cair a pressão em toda a zona equatorial, 
o que se traduz nas isóbaras por um recuo do centro de ação 
para o oceano. 

A terminação dos fenômenos se realiza como dissemos pe-
la volta do anticiclone superior para oeste, a advecção trazendo 
agora ar de E da estratosfera oceânica, com maior pressão no-
vamente na costa, e novo retorno da célula do Atlântico. 

Dessa maneira, embora as perturbações da zona temperada 
comecem nos níveis inferiores, elas produzem, como efeito se-
cundário as ondas na tropopausa, que por sua vez se propagam 
até a região equatorial, ai acarretando um efeito de cima para 
baixo e modificando o tempo, pela forma adiante demonstrada. 
As chuvas tropicais serão assim de origem superior, e sempre 
em ressonância com as da frente polar. Na zona em estudo não 
há como se sabe grande advecção de massas na superfície, mas 
apenas configurações isobáricas diversas, sob o efeito de mu-
danças na estratosfera. 

Na perturbação da FIT, a brusca reativação da FPA acarre-
ta um retorno de todos os sistemas para sul: a advecção traz en-
tão ao Brasil a tropopausa mais baixa da primeira, a do centro de 
ação descendo na direção da Argentina. 
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De qualquer maneira as variações de altitude da desconti-
nuidade superior são muito pequenas, não se podendo comparar 
às do paralelo 40º. Serão fracas, dessa maneira, as oscilações da 
pressão na zona tropical. 

 
III – MASSAS DE AR 

 
O estudo desta questão já foi feito por nós em um trabalho 

anterior. Desse modo iremos aqui detalhar exclusivamente as 
massas que interessam ao Nordeste na época do verão, a saber: 
Ea, constituindo o domínio da célula do Atlântico Sul, o dol-
drum, sob os aguaceiros da FIT, e En, o alísio proveniente dos 
Açores. A segunda massa toma no interior do Brasil a denomi-
nação de Ec, como foi explicado no capitulo VI. 

Para uma melhor compreensão as várias mudanças, todas 
registradas nas figs. 208, 209 e 210, serão primeiramente descri-
tas na ordem em que sucedem, só mais tarde sendo exposto o 
mecanismo que as produz.    
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a) Ea 

 
1 – Na ilha de Ascensão – em pleno Atlântico, o domínio 

desta massa somente se verifica quando, sob um avanço frontal 
no sul do Brasil, o centro de ação recua para nordeste; aumen-
tam então naturalmente a pressão e a temperatura, a variação 
sendo maior nos níveis elevados; intensifica-se ao mesmo tempo 
a inversão superior, que se estende em média de 1322 a 1713 
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metros, apresentando um salto de temperatura de 4º (14 para 
18º), com queda na umidade de 83 para 54%. 

O crescimento da pressão acarreta imediatamente subsi-
dência e divergência. A ação da primeira e a do gradiente nega-
tivo superior fazem baixar de muito a umidade em altitude, as-
sim se originando grandes quantidades de massa S, na qual novo 
salto de temperatura, característico da descida do ar, é encontra-
do de 4,7 a 5,0 quilômetros. 

Vejamos as várias fases do fenômeno: normalmente As-
censão permanece sob o doldrum, assim apresentando acentua-
dos valores de umidade especifica. Ao começar o domínio de 
Ea, este não se caracteriza propriamente, como frisamos no capi-
tulo I, pela substituição de uma massa por outra, segundo as 
regras da zona temperada. Antes, o deslocamento já citado da 
circulação geral para nordeste, sob o avanço da KF no sul, obri-
ga a que a configuração de equilíbrio da mesma, isto é, o centro 
de ação, venha a dominar a ilha, que a principio sob a forte as-
censão do doldrum, passa agora a sofrer subsidência. Não há 
desse modo na zona equatorial, e nem isto seria possível com a 
fraca advecção verificada, a conhecida troca de massas, mas 
apenas uma variação na estrutura vertical da mesma massa, em 
virtude das modificações no equilíbrio da atmosfera. 

A passagem descrita do doldrum para a célula tropical se 
caracteriza de inicio exclusivamente pela maior inversão de 
temperatura, continuando elevadas a umidade relativa e a espe-
cifica superior. Só dois dias mais tarde a subsidência consegue 
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reduzi-las aos valores típicos de Ea, com áreas negativas nos 
diagramas, e menor instabilidade convectiva. 

Estudemos em detalhe aquela descida do ar: ela se faz adi-
abaticamente, as partículas trazendo assim para baixo todas as 
superfícies isentrópicas. Logo em seguida a radiação acarreta 
um resfriamento dos diversos blocos, com o conseqüente declí-
nio da sua temperatura potencial, o que faz subir ao nível primi-
tivo as respectivas isolinhas; enquanto isso, o afastamento do 
ponto de saturação dá origem à formação da massa S. Termina-
da a transformação, o teor de mistura passa então a sofrer a que-
da brusca na inversão, característica da subsidência. 

 
2 – Vejamos as condições na estação de Natal – sob o do-

mínio da célula tropical registra-se primeiramente um aumento 
superficial da pressão e temperatura, não nos sendo necessário 
repetir o que já dissemos mas somente acrescentar que a passa-
gem do ar do oceano para o continente mais aquecido, acarreta a 
sua descida ao longo das isentrópicas, mais baixas em terra, as-
sim se explicando a limpeza característica da massa a sotavento 
das montanhas. 

A estrutura vertical é semelhante à de Ascensão, a inversão 
subindo porém com o progresso da corrente para oeste, ao mes-
mo tempo que se enfraquece. É assim que sua base se encontra 
em Natal a 1 552 metros, com o topo a 1906, e um salto na tem-
peratura apenas de 1º (15 para 16º), a queda na umidade sendo 
de 80 para 60%. 
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É agora bem maior a instabilidade convectiva, o aspecto 
termodinâmico, todo em áreas negativas, traduzindo a profunda 
estabilidade do ar. 

A subsidência ainda se conserva notável, com inversões a 
4 quilômetros, seguidas mais acima de forte gradiente vertical, 
em virtude do maior afastamento das isentrópicas que desceram, 
a umidade atingindo 34% a 6 quilômetros, na massa S. 

Uma vez firmado o domínio do centro de ação o teor de 
mistura começa gradativamente a aumentar na camada inferior, 
por não permitir a primeira inversão uma distribuição vertical do 
vapor. Sob a rubrica da FIT voltaremos a estudar a evolução 
desta massa. 

 
3 – Belém, por fim, já se encontra nas bordas do anticiclo-

ne tropical cujo domínio no verão é ai mal definido, sendo fraca 
a sua estrutura característica. Não há mais uma inversão, mas 
somente pequena camada de gradiente nulo. A massa, ainda 
convectivamente instável, revela alguma subsidência, com iso-
terma a 3 quilômetros e áreas negativas. A umidade relativa, 
agora muito forte em altitude, onde ultrapassa 70%, apresenta 
uma diminuição a 3 quilômetros proveniente da lenta descida, e 
novo aumento a 6 quilômetros quando surge o ar quente e úmido 
superior, que elevado no doldrum mais a norte, retorna sobre 
Belém para fechar o circuito vertical do centro de ação. 

De um modo geral, na transição das condições de FIT para 
as de Ea os ventos giram a principio para NE-E, a massa perma-
nece ainda por um a dois dias com aspecto marítimo no diagra-
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ma de ROSSBY, enquanto a subsidência começa a se caracterizar 
acima de 4 quilômetros, o ar ficando cada vez mais estável, e as 
chuvas e trovoadas se atenuando lentamente. 

 
b) FIT – Ec 

 
1 – Em Ascensão, quando a célula do Atlântico volta para 

oeste no restabelecimento das condições normais, a massa do 
alísio readquire as características de doldrum: a pressão cai, 
muito mais em altitude que na superfície, baixando a temperatu-
ra, e o diagrama de ROSSBY assumindo uma feição marítima, com 
os valores da umidade especifica já superiores ao de Ea, em re-
sultado da mais intensa convecção. 

A circulação passa agora nos níveis elevados a provir da 
direção N. Quanto à inversão térmica logo se atenua para 3º, 
aumentando de altitude com a maior turbulência, até desaparecer 
por fim, a evaporação das chuvas, que então recomeçam a cair, 
sendo em parte responsável pelo aumento do teor de mistura. 

 2 – Já em Natal, à proporção que vai surgindo o domínio 
do doldrum a inversão se atenua, permanecendo somente peque-
nas camadas isotérmicas a 2 e 4 quilômetros. A energia global 
porém raramente se torna positiva, em geral apenas se anulando. 
O aspecto da massa, sob o giro dos ventos superiores para N, é 
marítimo acima de 3 quilômetros, as umidades relativas e espe-
cifica aumentando com a advecção equatorial. Tal fato, aliado à 
convecção, faz crescer os valores de Oe, devendo-se notar que o 
contra-alísio de N principia sempre além da segunda inversão.  
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Como é de regra na zona equatorial, as transformações 
começam a se produzir em grande altura, constituindo um pri-
meiro indicio de posterior afastamento do centro de ação, o ar 
nos níveis elevados passando à direção N, enquanto inferior-
mente permanece de SE. Isto se deve à chegada da Frente Supe-
rior tropical, que também permite explicar a queda geral de 
pressão e temperatura. 

Se o domínio de Ea não for imediatamente substituído pelo 
da FIT, o declínio barométrico será acompanhado de um maior 
aquecimento, com a troca do alísio frio de SE pelo mais quente 
equatorial de N. Produz-se então uma dilatação na coluna verti-
cal, a queda do barômetro na superfície sendo assim neutraliza-
da, e dando mesmo origem a um aumento da pressão em altitu-
de, co o aparecimento de pequena alta a 3 quilômetros no Nor-
deste, depois substituída pelo talvegue da frente superior. 

Começam por fim as chuvas, tornando-se muito intenso o 
gradiente térmico, sem mais traços de subsidência. A área posi-
tiva é agora acentuada, resultando numa nebulosidade média de 
8. em resumo, teremos a seguinte sucessão: 

1.º) domínio do centro de ação, caracterizado por altas 
pressões, subsidência e temperatura elevada; 

2.º) afastamento do mesmo, com queda do barômetro e um 
resfriamento proveniente da falta de subsidência: 

3.º) chegada do doldrum, acarretando baixa da pressão, 
aquecimento pela advecção equatorial, e instabilidade.  



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

357

A situação descrita difere portanto da que foi registrada em 
Belém ou Ascensão, onde a advecção de N trazia ar frio do ou-
tro hemisfério, então no inverno. 

Quanto ao retorno do centro de ação será igualmente ca-
racterizado a principio em altitude pela forte subsidência e maior 
secura, aparecendo uma inversão a 4000 metros. A pressão sobe 
no nível de 6 quilômetros 24 horas antes de fazê-lo no solo, as 
correntes se tornando em seguida de SE a 3 quilômetros, com a 
temperatura diminuindo mais abaixo em relação à da circulação 
anterior de NE da FIT, só por último vindo a se caracterizar a 
inversão a 1552 metros. 

Isto confirma o que já constatamos no capitulo II, o domí-
nio do anticiclone marítimo surgindo de inicio a 6 e 3 quilôme-
tros. Na zona equatorial tudo parece provir de cima para baixo, 
contrariamente ao que sabemos suceder na faixa temperada. 

3 – Em Belém, sob o doldrum, a convecção e falta de sub-
sidência permitem um aumento da umidade relativa, formando-
se o gradiente térmico pseudo-adiabático característico de chuva 
continua, com leve isotermia inicial. As áreas são positivas e o 
diagrama de ROSSBY apresenta inclinação marítima, o aumento 
superior da umidade especifica lhe emprestando mesmo um as-
pecto de frente quente. 

A passagem das condições do centro de ação para as da 
FIT leva de um a dois dias, notando-se mesmo resfriamento de 
radiação pela madrugada, com a queda de umidade especifica no 
solo, pela condensação do vapor. 
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Os aguaceiros dominam toda a região, embora mal indica-
dos nos diagramas, devido às condições pseudo-adiabáticas que 
muito diferem das de trovoada local. A pressão baixa a um mí-
nimo, suas variações negativas sendo maiores a 6 e 3 quilôme-
tros que na superfície, o declínio referido produzindo a conver-
gência necessária para despertar a convecção na FIT. 

Se o doldrum permanecer deslocado para sul por vários di-
as, a advecção vai trazendo ar de N do oceano, com o decrésci-
mo gradual da temperatura e portanto da umidade especifica. O 
resfriamento é maior sob os ventos de NW, que correspondem a 
uma invasão polar americana, alcançando até 5º e a 3 000 me-
tros em apenas 3 dias, e sendo acompanhados como vimos, por 
chuvas e trovoadas. 

De Belém para o interior, então mais frio sob as pancadas 
de Ec, as isentrópicas se elevam, os ventos de N a NE produzin-
do a ascensão do ar e formação de nuvens no vale do Amazonas. 

 
b) En 

 
1 – Quando as perturbações da circulação conseguem for-

çar a descida do doldrum até 10º S, o centro dos Açores passa a 
dominar Ascensão, em geral como já foi explicado, através as 
invasões polares do hemisfério norte. O barômetro se eleva no 
solo, sob a advecçao fria, enquanto a temperatura diminui na 
camada 0-1,5 quilômetros, uma vez que não chega à ilha do 
próprio centro semi-fixo, mas apenas sua dorsal. 
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Surge desse modo entre 1 560 e 1 720 metros, portanto 
mais elevada que nos casos anteriores, uma inversão de tipo 
WF, com 6º de salto, à qual de segue em maior altura o próprio 
ar quente do doldrum, de Oe constante. 

2 – Em Belém, nas mesmas condições, portanto com a FIT 
no Nordeste do Brasil, começa o domínio do alísio dos Açores. 
O ar se transforma a principio em altitude, provindo de E, e se 
apresenta seco pela subsidência anticiclônica, embora inferior-
mente possua os característicos marítimos, de vento NE. A umi-
dade relativa a 1 500 metros desce a 72%, baixando também a 
especifica, e as áreas assumindo valores negativos nos diagra-
mas. A pressão sobe, agora em virtude da advecção fria inferior, 
aliada ao efeito dinâmico da célula setentrional. Se o seu aumen-
to for muito acentuado, é porque se trata de uma invasão polar 
dos E. Unidos, e então a temperatura baixa consideravelmente, 
como na zona temperada. Tal fenômeno difere do observado no 
doldrum, quando caiam conjuntamente temperatura e pressão. 

Aparece assim uma cunha na FIT, da massa En fria interi-
or até 1,5 quilômetros, a inversão neste nível traduzindo a pas-
sagem para as calmarias. A primeira massa provém de NE a N, 
enquanto a segunda sopra de E a ESE. Com o declínio da tempe-
ratura a umidade especifica diminui muito, a seguir surgindo 
áreas negativas e a subsidência sendo caracterizada pela baixa 
da umidade relativa. 

O diagrama de ROSSBY revela agora massa convectivamen-
te instável dos Açores até 1,5 quilômetros, e mais acima a marí-
tima, de Oe elevado, do doldrun. Realmente, a cunha fria apenas 
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eleva as calmas em Belém, mais a sul continuando as mesmas a 
tocar o solo, como Ec. 

Em alguns casos o ar polar fica aquecido superficialmente 
no oceano, penetrando contudo na forma já exposta. 

 
3 – Em Natal, de latitude mais elevada, a massa En não 

chega a se caracterizar. 
 
d) As variações superiores 

 
As mudanças na zona equatorial, tanto da pressão e tempe-

ratura, como da própria estrutura atmosférica, dependem inte-
gralmente como foi visto em I, das ondulações da FPA. Ora, 
através da circulação superior é-nos fácil confirmar que as vari-
ações de altura da tropopausa, oriundas da advecção, são a causa 
principal da modificação registradas no tempo. 

 
1 – No domínio da massa Ea aquela descontinuidade per-

manece elevada, em virtude da sua origem equatorial, com estra-
tosfera fria e portanto grande peso total de ar, redundando em 
alta pressão no solo. A troposfera contudo fica aquecida pela 
subsidência, a configuração referida dominando em regra nos 
oceanos. 

A tropopausa declina a seguir para a FIT e o interior do 
continente, sobre a baixa central. Dessa forma, se pelos motivos 
expostos em II, vem a dominar a estratosfera fria equatorial, a 
pressão se eleva na região: como a troposfera correspondente é 
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quente, a dilatação faz elevar as suas partículas, que passam a 
níveis mais altos. Assim, embora a subida geral do barômetro 
seja fraca no solo, ela se torna muito mais intensa a 3, 6 e 10 
quilômetros, em que fica agravada pela chegada do ar inferior 
aquecido (Palmen).    

Isto permite explicar porque são quase insignificantes as 
variações na superfície; diríamos melhor que, induzidas como 
são pelas mudanças da tropopausa, as oscilações se atenuam 
para baixo, o aquecimento da troposfera contrariando desse mo-
do a ação da estratosfera. O fenômeno se apresenta portanto 
oposto ao da zona temperada, onde as trocas de massas no solo 
induzem as da tropopausa, que por sua vez provocam as equato-
riais, tudo conforme já ficou esclarecido. 

2 – Com o avanço da FPA de sul para norte, a circulação 
além de 3 quilômetros, no anticiclone de altitude, gira para SW e 
S, a frente superior se deslocando para leste, e levando à costa 
oriental a tropopausa baixa e quente da depressão térmica ou do 
ar polar, através uma advecção de S. Na zona temperada as ob-
servações indicam neste caso um declínio da pressão superior, 
pela ação da estratosfera polar, à qual se segue no dia imediato 
forte aumento no solo, sob a advecção de massa fria. No equa-
dor, porém apenas o primeiro fenômeno chega a ser notado: a 
queda, muito grande nos níveis acima de 10 quilômetros, vai-se 
atenuando para o solo, uma vez que a coluna inferior troposféri-
ca, agora mais fria, sofre contração, com a passagem de partícu-
las das altas camadas para as baixas. Tal fato ao mesmo tempo 
agrava o declínio da pressão superior e tende a anular o do solo, 



 
  

   
www.colecaomossoroense.org.br 

 

 

362

que resulta muito pequeno. Confirma-se aqui novamente a pro-
pagação dos fenômenos de cima para baixo.  

 
3 – Resta-nos demonstrar o mecanismo das mudanças de 

temperatura: como vemos na fig. 211, em virtude da queda da 
tropopausa, embora a massa permaneça invariável, o ponto A do 
seu gráfico de temperatura passa ao valor B, muito menor, en-
quanto a principio se mantém fixa a temperatura do solo, em S. 
Logo porém o novo e mais intenso gradiente térmico resultante, 
ao longo de SB, produz forte convecção, com chuvas e trovoa-
das praticamente traduzidas pela transformação da massa Ea 
para os tipos Ec ou de doldrum. Sob o intercâmbio vertical o 
gradiente é por fim reduzido às suas proporções normais em 
torno ao valor pseudo-adiabático, e desse modo a temperatura da 
troposfera vem a declinar em bloco, a do solo passando agora de 
S para S’. 

Esta queda geral se SA para S’B abaixa o nível da isoter-
ma Oº, assim favorecendo a formação dos cristais de gelo indis-
pensáveis às trovoadas dos Cb. 

Quando, terminadas as invasões polares frias no trópico, a 
circulação retorna ao normal, a costa leste passa a sofrer a ad-
vecção superior de E da célula oceânica, que lhe traz a tropo-
pausa alta e fria equatorial. O pondo D, antes na estratosfera, 
volta agora a C, a curva da temperatura se tornando mais estável 
em CS’, o que acarreta subsidência e lento aquecimento do ar. O 
fenômeno vai se propagando para baixo, com o retorno posteri-
or ao gradiente normal, CAS. 
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Nas cartas de altitude esta fase é representada pela fusão 
do anticiclone frio polar inferior, que avançou até o trópico, com 
o próprio sistema de alta pressão na estratosfera equatorial, de 
volta para oeste. Os dois passam então a constituir um único 
bloco, que é o centro de ação. 

 
e) Evolução do tempo 

 
1 – Sob o anticiclone tropical a região do Nordeste, varrida 

pelo alísio fresco de SE, apresenta as pressões elevadas caracte-
rísticas da massa Ea. As chuvas precedentes vão cessando, o 
domínio da alta principiando paradoxalmente pela costa seten-
trional; os Cu, antes livres de se desenvolverem em Cb, sofrem 
agora uma atenuação para o tipo L7, enquanto mais para o inte-
rior permanecem nas formas L2 – L8 – L9, uma vez que a inver-
são ainda não se definiu. Finalmente as trovoadas desaparecem 
sob a estabilidade geral e o aumento de vorticidade anticiclôni-
ca, notando-se com o recuo da FIT para o equador que os ventos 
de W da massa Ec no Piauí se destacam mais nitidamente dos de 
NE no litoral do Ceará. 

Nas raras ocasiões no verão em que uma frente fria conse-
gue atingir o litoral de leste, a massa Ea torna-se instável pela 
sua mistura com o ar polar, produzindo leves chuvas na costa, 
desde Pernambuco ao Rio Grande do Norte, as quais caem das 
nuvens simbolizadas L8-L9, por ser a inversão superior obrigada 
a se elevar sob a maior instabilidade adquirida pela massa fria 
em contacto com a superfície quente do mar. Aquelas chuvas 
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contudo em absoluto não atingem o interior, detendo-se logo na 
vertente leste da Borborema, que naturalmente as reforça. Já no 
inverno tais fenômenos são muito comuns. 

Sob massa Ea a nebulosidade sofre uma redução violenta, 
mal atingindo pela manhã os valores de 3 no interior e de 5 na 
costa. No Estado de Alagoas, porém, dotado de extensa área ao 
nível do mar, a massa do doldrum permanece retida, as suas 
precipitações persistindo por mais alguns dias sob o próprio cen-
tro de ação, e resultando nas grandes inundações da região. 

Estudemos agora a variação diurna: as nuvens, todas típi-
cas de inversão, se constituem sobretudo pela madrugada, devi-
do à estabilidade da massa. Nesse período realmente a ausência 
de convecção e a radiação da camada superior de gotas d’água 
ou vapor agravam a inversão, surgindo os tipos L5 no litoral, 
que nos vales do interior dão lugar aos denominados L1, quando 
a forte convecção mistura o alísio com a sua massa seca superi-
or, resultando num ponto de condensação mais alto e fraca umi-
dade geral. 

Ao se intensificar o domínio do centro de ação as nuvens 
evoluem finalmente para L4 ou L7, notando-se também os Ac 
de radiação (M3), ou os associados a As, do tipo M7. 

O quadro descrito se mantém até a norte onde a FIT per-
manece localizada, ai principiando as calmarias e os Cu L1. 

No decorrer do dia a nebulosidade diminui, a convecção 
misturando o alísio à massa mais seca de altitude. Os respectivos 
valores descem a 3 à tarde no litoral de leste, a 0 na planície 
salineira de Macau, e novamente a 3 no interior. Deve-se isto a 
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que a evolução para a direita das adiabáticas, no decorrer do 
aquecimento, resulta num lift cada vez mais elevado, o qual aca-
ba ultrapassando a inversão. 

As temperaturas máximas oscilam em torno à 33º no Ceará 
e 36º no Rio Grande do Norte. Quanto aos ventos ficam mais 
intensos pela aspiração continental, conforme foi explicado no 
capitulo VI. 

Finalmente às 21 horas surgem o Aracati de NE ou então 
calmarias. A nebulosidade desce agora ao seu menor valor, entre 
0 e 2, com nuvens L1, as mínimas posteriores ficando cerca de 
2º abaixo das registradas sob as chuvas da FIT, dada a maior 
radiação permitida pelo céu limpo, atingindo em média 19 a 20o. 
Somente pela madrugada uma nova formação de Sc vai se defi-
nindo. 

Deixamos confirmação que a menor altura da inversão sob 
massa Ea permite maior amplitude diurna, traduzindo a estabili-
dade do ar. Igualmente o caráter noturno da nebulosidade vai 
acarretando, pela forte radiação diurna, um aumento progressivo 
nas temperaturas. 

 
2 – Vejamos agora o quadro correspondente às épocas ú-

midas, sob o domínio da FIT: surgem a principio alguns Ci, de-
rivados da frente superior que se formou no sul (cap. II). A pres-
são diminui, a convergência resultante acarretando logo subida 
do nível da inversão; esta se atenua rapidamente acabando por 
desaparecer na chegada do doldrum. A temperatura declina de 1 
a 3º, e então principiam as chuvas e trovoadas, oriundas de Ec 
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ou da própria FIT, e que caminham de oeste ou de norte, respec-
tivamente. 

O progresso do doldrum é via de regra de norte para sul, 
notando-se desse modo no interior um céu L1 de bom tempo, 
com ventos de SE, enquanto no litoral já surgem os tipos L3, L8 
ou L9, acompanhados por chuvas e ventos de E. 

A zona de pancadas apresenta correntes de Ne e N no Cea-
rá e Rio Grande do Norte, e de NW no Piauí, com uma nebulo-
sidade 7-8, o seu talvegue de pressão mínima estacionando em 
geral no paralelo 7º, onde se encontra a FIT, a sul desta perma-
necendo porém as correntes de SE, com nebulosidade 0-2. 

A forte umidade especifica existente aliada ao gradiente 
superior condicionalmente instável permitem a formação dos Cb 
e trovoadas, estas agravadas pela convergência resultante da 
queda de pressão, e se apresentando mais freqüentes no Piauí, 
em que pertencem à massa Ec, ou em Alagoas onde o aqueci-
mento diurno fica intensificado pela vasta planície existente. 
Dominam em geral por um a dois dias, cessando então para ce-
der lugar às chuvas propriamente ditas. 

Na costa leste são mais comuns os tipos L6 ou L9, quase 
não aparecendo as nuvens de estabilidade. 

A variação diurna é agora mais interessante: sendo a massa 
instável, a nebulosidade se agrava durante o dia, alcançando no 
litoral o valo 10 e no interior o de 5, as temperaturas máximas, 
embora inferiores às de Ea, variando de 30º a 34º, enquanto as 
mínimas permanecem elevadas, em torno a 22º. A menor ampli-
tude diurna caracteriza a instabilidade do ar. 
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Às 21 horas os ventos enfraquecem, dominando as calma-
rias no interior e correntes de NE na costa, enquanto a nebulosi-
dade, menor a sotavento das serras, já se agrava a barlavento. O 
céu tende a limpar à noite, à proporção que o domínio da FIT 
vai cessando. De qualquer modo a forte instabilidade redunda 
em fraca variação diurna da cobertura. Por outro lado, sendo 
esta maior de dia, fica justificada a queda progressiva da tempe-
ratura 
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