
  
 

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 1 

ANÁLISE CLIMÁTICA DO VERANICO NO PERÍODO CHUVOSO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE 

Paulo Frassinete de Araújo Filho1
1
 

 

RESUMO – O semiárido pernambucano é caracterizado por um regime pluviométrico anual com 
um total precipitado baixo e bastante irregular. A agricultura praticada predominantemente é a de 
sequeiro, onde a produtividade está bastante correlacionada ao comportamento do período chuvoso. 
O veranico, período de dias sucessivos sem chuva dentro do período chuvoso, prolongado causa 
déficit hídrico na cultura e consequentemente a quebra da safra agrícola e diminui o escoamento 
superficial. O município de São José do Egito está localizado no semiárido de Pernambuco e foi 
escolhido o posto localizado na fazenda Muquém para realizar o estudo do veranico no município, 
cuja média anual é de 515,7 mm. O período chuvoso que dura em média 151 dias e a precipitação é 
de 422,8 mm, 82,0 % da precipitação anual. A maior duração do veranico ocorreu em 1959 e foi de 
90 dias consecutivos sem chuva com tempo de retorno de 101 anos. A duração total do veranico 
dentro do período chuvoso foi classificada de pequeno, normal ou grande. Foram registrados 
25 anos com veranico grande. O maior período de veranico grande ocorreu entre 1938 e 1960. 
Quanto à última seca (2012 a 2017) a duração máxima do veranico não foi muito grande, chegou à 
46 dias em 2012 e 37 dias em 2015. 

ABSTRACT – The Pernambuco's semiarid region is characterized by an annual rainfall regime 
with a low and quite irregular precipitation total. The predominantly agriculture is rainfed, where 
productivity is strongly correlated with the behavior of the rainy season. The dry spell, a period of 
successive days without rain within the rainy season, prolonged causes water deficit in the crop and 
consequently the crop failure and decreases runoff. The municipality of São José do Egito is located 
in the semiarid region of Pernambuco and the post located on the Muquém farm was chosen to 
carry out the summer study in the municipality, whose annual average is 515.7 mm. The average 
rain period is 151 days and the rainfall is 422.8 mm, 82.0 % of the annual rainfall. The longest 
duration of an dry spell occurred in 1959 and was 90 consecutive days without rain with a return 
time of 101 years. The total duration of the dry spell during the rainy season was classified as small, 
normal or large. We have registered 25 years with large dry spell. The longest period of large dry 
spell vacation was between 1938 and 1960. As for the last drought (2012-2017), the maximum dry 
spell time was not very long, reaching 46 days in 2012 and 37 days in 2015. 

Palavras-Cahve – Veranico, estiagem, semiárido. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O semiárido pernambucano está localizado na região semiárida do Nordeste, onde é 

caracterizado por um regime pluviométrico anual de total precipitado baixo e bastante irregular. Os 

sistemas meteorológicos que mais influência o regime pluviométrico é a Zona de Convergência 
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Intertropical (ZCIT) e os fenômenos que ocorre na região do Niño (El Niño e La Niña). No 

semiárido de Pernambuco a agricultura praticada predominantemente é a de sequeiro, onde a 

produtividade está bastante correlacionada ao comportamento do período chuvoso. 

 

O veranico é caracterizado por ser um período de dias sucessivos sem chuva dentro do 

período chuvoso, onde apresenta, em média, valores baixos de umidade relativa do ar e elevação da 

temperatura do ar. Os veranicos prolongados causam o déficit hídrico na cultura e 

consequentemente a quebra da safra agrícola, provocando prejuízo aos agricultores. 

 

Kumar e Rad (2005) realizaram um estudo estatístico sobre a sequência de dias secos 

ocorridos em Campina Grande - PB e concluíram que o modelo de Eggenberger-Polya fornece boas 

estimativas de frequências de seca na estação. 

 

Santana et al. (2005) estudaram a relação da anomalia de temperatura da superfície do mar 

(TSM) com a duração do veranico no períodos chuvosos do Estado de Pernambuco. Foi adotado 

que o veranico era um período com 5 ou mais dias consecutivos sem chuvas. O estudo verificou que 

a região da alta subtropical do Pacífico Sul e do Atlântico Sul apresentara maiores correlações com 

os veranicos mais longos na costa leste do Nordeste. Também foi observado que não houve, 

praticamente, nenhuma correlação entre a duração dos veranicos e a região dos Niños. 

 

Alencar et al. (2006) fez uma análise das condições meteorológicas que provocaram um 

veranico no mês de janeiro de 2006 em Belo Horizonte - MG. Este veranico foi considerado o 

maior dos últimos 6 anos e durou 19 dias sem chuva. O veranico ocorreu no mês em que algumas 

plantações são mais sensíveis ao déficit hídrico. 

 

Menezes et al. (2008) fizeram uma verificação meteorológica sobre a influência da 

anomalias da TSM na duração do veranico no período chuvoso da Paraíba. O estudo adotou como 

veranico o número de dias consecutivos em que a precipitação foi inferior ou igual a 2 mm. Eles 

concluíram que o veranico das microrregiões do Litoral e Brejo é mais influenciado pela TSM do 

Atlântico Tropical, enquanto nas microrregiões do centro e oeste do Estado é influenciado pela 

TSM do Pacífico Equatorial. 
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Pertussatti (2013) estudou através de modelagem estatística a variabilidade da precipitação 

no Mato Grosso a partir da análise dos veranicos. O autor propôs 3 tipos de veranico, como sendo 

uma sequência de dias consecutivos sem chuva, com precipitação inferior 5 mm e com precipitação 

inferior 10 mm. O trabalho contribui que uma melhor compreensão dos veranicos será um subsídio 

potencial para melhorar a gestão da agricultura e dos recursos hídricos no Mato Grosso. 

 

Roldão (2015) estudou a relação entre a produtividade da soja e a ocorrência de veranico 

no Triângulo Mineiro - MG. Foram utilizados dados de precipitação entre 1980 e 2013. O período 

chuvoso da região dura, em média, 175 dias. Durante o período observado foi registrado 3.553 

veranicos, onde 2.745 foram de duração de 5 a 9 dias. O trabalho concluiu que dentre as 30 

localidades estudadas, 21 localidades tiveram a correlação negativa, isto é quanto maior a duração 

do veranico menor a produtividade da soja. Em 2017, Roldão e Ferreira fizeram uma revisão dos 

trabalhos sobre os impactos do veranico na agricultura da região do Triângulo Mineiro e concluíram 

que o veranico trás muita contribuição para vários setores econômicos do Brasil, por isso é 

importante avançar no conhecimento da previsão, análise de risco e impactos do veranico.  

 

METODOLOGIA 

 

Com a série de dados mensais de precipitação foi calculada a média mensal da série com 

base no ano comercial e em seguida determinado o período chuvoso e o ano hidrológico. Com a 

determinação do ano hidrológico foi retirada da série diária os dados de precipitação no período 

chuvoso. 

 

Foi considerado como veranico a sequência consecutiva de 3 ou mais dias sem chuva no 

período chuvoso. Com a série diária de precipitação de cada período chuvoso foi calculado todos os 

veranicos que ocorreram para determinar sua duração e o de maior duração do ano hidrológico. 

 

Foi criada uma série com todos os veranicos e outra só com o veranico de maior duração 

em cada ano no período analisado. Com a série de todos os veranicos foi analisado a média de 

duração do veranico e a quantidade de veranicos. Na série de máxima foi ajustada a função de 

distribuição de probabilidade Log-Normal para determinar o tempo de retorno. 
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Para classificar o ano hidrológico quanto à duração dos veranicos no período chuvoso foi 

utilizado a classificação apresentada na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Classificação da duração do veranico. 

Duração Relação 

Pequena Mais de 1 dia de chuva a cada 6 dias 

Normal 1 dia de chuva a cada 6 a 10 dias 

Grande Menos de 1 dia de chuva a cada 10 dias 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de São José do Egito está localizado no semiárido de Pernambuco, 

Mesorregião do Sertão Pernambucano e na Microrregião de Pajeú. A sede está situada a 

07o 28' 44" S e 37 o 16' 28" W e a uma altitude de 585 m. 

 

O posto escolhido para representar o município foi o posto fazenda Muquém instalado pela 

Inspetoria Federal de Obras contra a Seca - IFOCS em setembro de 1914 na fazenda de mesmo 

nome, tendo sido operado depois pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -

 SUDENE e mantido até hoje pela Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC. O posto está 

situado a 07o 26' 38" S e 37 o 16' 50" W, figura 1, e tem média anual de 515,7 mm. Este posto é um 

dos mais antigos ainda em operação e dos postos mais antigos é o que fica mais ao norte do estado 

de Pernambuco. 

 

Figura 1 - Localização do posto pluviométrico de São José do Egito na fazenda Muquém. 
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O ano hidrológico inicia em setembro e o período chuvoso dura 151 dias e começa no mês 

de janeiro indo até maio, totalizando 422,8 mm que representa 82,0 % da chuva anual. O sistema 

meteorológico que mais favorece a precipitação é a ZCIT, e o sistema que mais inibe a precipitação 

é o El Niño. 

 

RESULTADOS 

 

Os dados aqui apresentados se referem ao ano hidrológico. Devido à falta de dados não foi 

possível avaliar os anos hidrológicos que iniciaram entre 1989 e 1992, período de transição da 

SUDENE para o Laboratório de Meteorologia e Recursos Hídricos de Pernambuco - LAMEPE, e 

2001. Foram analisados 99 períodos chuvosos, entre 1915 e 2018. 

 

O número de dias sem chuva durante o período chuvoso é em média de 125 dias. Mas 

devido a grande variabilidade anual da precipitação verifica-se extremos significativos, em 1959 só 

choveu 4 dias e precipitou um total de 41,0 mm e em 1985 teve 60 dias de chuva e um total de 

949,9 mm. Na tabela 2 e 3 são mostrados os anos que tiveram menos dias com chuva e os anos em 

que tiveram mais dias com chuva. 

 

Tabela 2 - Anos hidrológicos com menos dias com chuva. 

Dias c/ chuva Ano Total precipitado (mm) 

4 
1919 

1959 

72,7 

41,0 

5 
1915 

1998 

73,0 

172,6 

6 1951 118,0 

7 2012 77,2 

8 

1928 

1941 

1942 

1945 

1993 

346,0 

15,9 

20,2 

15,1 

78,2 
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Tabela 3 - Anos hidrológicos com mais dias com chuva. 

Dias c/ chuva Ano Total precipitado (mm) 

60 1985 949,9 

58 2008 1.031,3 

56 2009 831,6 

55 1971 763,0 

49 

1967 

1974 

2011 

908,8 

924,2 

606,4 

 

Foram registrados 1.019 veranicos, conforme tabela 4, 65,6 % tiveram duração entre 3 e 

10 dias e a duração média dos veranicos registrados foi de 11 dias. Foi registrado um veranico que 

durou 90 dias em 1959 e outro que durou 81 dias em 1998. 

 

Tabela 4 - Duração dos veranicos. 

Veranico Quantidade       Veranico Quantidade 

3 a 5 dias 393  41 a 45 dias 7 

6 a 10 dias 275  46 a 50 dias 8 

11 a 15 dias 122  51 a 55 dias 8 

16 a 20 dias 82  56 a 60 dias 4 

21 a 25 dias 45  61 a 65 dias 4 

26 a 30 dias 32  66 a 70 dias 0 

31 a 35 dias 16  81 a 85 dias 1 

36 a 40 dias 21  86 a 90 dias 1 

 

Foi ajustada a distribuição Log-Normal para a série de veranico de maior duração anual, 

Figura 2. A figura 3 mostra a relação entre a duração máxima do veranico e o número de dias com 

chuva ao longo do tempo. Na tabela 5 é mostrado os 5 maiores veranicos. 

 

Após ajustar a distribuição de probabilidade Log-Normal para os máximos veranicos, 

verificou que o veranico de maior duração, 90 dias, teve um tempo de retorno de 101 anos e o 

81 dias, teve um tempo de retorno de 56 anos, a menor duração foi de 11 dias com tempo de retorno 

de 1 ano. Na tabela 6 é apresentada a duração do veranico para um determinado tempo de retorno. 
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Figura 2 - Veranicos de duração máxima anual. 

 

 

Figura 3 - Distribuição temporal duração máxima do veranico anual. 
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Tabela 5 - 5 veranicos de maior duração. 

Número máximo de dias s/ chuva 
Tempo de retorno 

(anos) 
Ano 

Total precipitado 

(mm) 

90 101 1959 41,0 

81 56 1998 172,6 

62 15 

1919 

1921 

1948 

72,7 

90,7 

131,2 

 

Tabela 6 - Tempo de retorno. 

Tempo de retorno Duração do veranico 

2 anos 31 dias 

5 anos 45 dias 

10 anos 56 dias 

25 anos 69 dias 

50 anos 79 dias 

75 anos 85 dias 

100 anos 90 dias 

150 anos 96 dias 

 

No período observado registrou 25 anos com veranico grande e 48 anos com veranico 

pequeno. 

 

CONCLUSÕES 

 

Pela análise do comportamento do veranico em São José do Egito, o período de maior 

atuação de veranico foi entre 1938 e 1960 onde foi registrado 16 veranicos de duração grande, 

chegando ao ápice em 1959 onde 97,4 % do período chuvoso foi sem chuva, só choveu 4 dias. Em 

1959 foi observado o maior veranico que durou 90 dias, com tempo de retorno de 101 anos. Entre 

1938 e 1960 foi registrado 6 anos com menos de 10 dias de chuva no período chuvoso, que é de 

151 dias. Neste período foi observado 4 anos cujo veranico foi considerado normal. 
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Quanto à última seca observada no semiárido pernambucano, 2012 a 2017, o veranico em 

São José do Egito foi considerado grande em 2012, tempo de retorno de 5 anos, e nos demais anos 

foi considerado normal a pequeno. Em 2012 onde observou 95,4 % de dias sem chuva dentro do 

período chuvoso e a duração máxima do veranico foi de 46 dias e 88,7 % em 2015 com duração 

máxima de 37 dias sem chuva. Essa avaliação leva em consideração somente a climatologia do 

veranico. Portanto a última seca não foi a maior registrada em São José do Egito. 
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