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Resumo – A climatologia regional é um ramo da climatologia que se preocupa com a 

identificação, mapeamento e descrição de regiões climáticas. Neste trabalho foi feita uma 

análise dos parâmetros climáticos da bacia hidrográfica do açude de Custódia - PE, 

durante o período de 1969 a 1977. Com o objetivo de apresentar informações que 

proporcionará um melhor conhecimento do comportamento do clima para o açude de 

Custódia, localizado no município de Custódia - PE. Tal análise é descrita através de 

gráficos das variações sazonais nos valores dos elementos climático, que são 

basicamente, temperatura do ar, umidade relativa do ar, evaporação, precipitação entre 

outros. 

 

 

Abstract – Regional climatology is a branch of climatology that encompasses the 

identification, mapping and description of climatology regions. This work shows an 

analysis of climatic parameters of hydrographic basis of the Custódia dam in Pernambuco 

State during the period of 1969 to 1977. This analysis produced information’s that 

allowed a better knowledge of the climate of Custodia – PE. The analysis is described by 

means of graphics showing the seasonal variations in the values of climatological 

elements, which basically are: air temperature, air relative humidity, evaporation, 

precipitation among others.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os recursos naturais são bens de relevante valor para a produção do bem-estar 

de uma sociedade. Ou seja, o uso racional dos recursos hídricos mediante o conhecimento 

do comportamento do clima de uma região no planejamento das atividades agrícolas e 

hídricas torna-se de fundamental importância a geração de informações ambientais, 

principalmente as interações entre a atmosfera com os processos de superfícies, visto que 

subsidiará pesquisas em diversas áreas. 

Os parâmetros climáticos exercem influência sobre todos os estágios da cadeira 

de produção agrícola, incluindo a preparação da terra, semeadura, crescimento dos 

cultivos, colheita, armazenamento, transporte e comercialização (AYOADE, 1996). 

Sendo o clima fundamentado na concepção dos fatores físicos da região, é fator 

básico as delimitações e análises dos potenciais naturais e da relevância á organização 

regional das atividades econômicas e sociais (MATTOS, 1982). Este trabalho tem como 

objetivo apresentar informações que proporcionará um melhor conhecimento do 

comportamento do clima para o açude de Custódia, localizado no município de Custódia-

PE. 

 

METODOLOGIA 

 

A bacia hidrográfica do riacho Quitimbu está situada no Estado de Pernambuco 

e pertence a bacia do rio Moxotó que é um afluente do rio São Francisco. Localiza-se 

entre as latitudes 7º52’ e 8º03’ sul e longitudes de 37º05’ e 37º23’ oeste de Greenwich, 

estando inserida em sua totalidade na microrregião do Sertão do Moxotó. 

Em sua totalidade a bacia hidrográfica do açude Custódia tem cerca de 202 km, 

que corresponde a 2,00% da área da bacia do Moxotó. O principal curso d’água desta 

bacia é o riacho Quitimbu, formado pela confluência dos riachos Lajedo e Saba, 

possuindo uma extensão total de 30,7 km. 

A presente caracterização climatológica corresponde a análise dos dados do 

período de 1969 a 1977 - das estações de Custódia, Betânia e Faz. Conceição, adquiridos 

através da SUDENE. A figura 1 dá uma visão da localização do açude bem como das 

estações que foram utilizadas no estudo. 

Os dados foram analisados em termos de totais anuais e médias mensais das 

variáveis. Os dados coletados foram de precipitação, temperaturas máximas, médias e 

mínimas, umidade relativa do ar, velocidade do vento, evaporação. Com base nos dados 

de temperatura do ar e precipitação foi estimado o balanço hídrico e a evapotranspiração 

potencial pelo método de Thornthwaite & Matter (1955). 

A região do açude tem suas atividades, principalmente na agricultura que muito 

depende da precipitação. Por sua vez, a posição geográfica do Nordeste do Brasil, e em 

particular do Açude Custódia apresenta um clima bastante complexo tendo em vista que 

atua na região diferentes sistemas atmosféricos. A Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), principal sistema de produção de chuvas no sertão e agreste, atua sobre todo o 
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estado durante os meses de Fevereiro a Maio. As ondas de leste também é outro sistema 

que influência no clima da região, sendo este por sua vez de pequena amplitude. O 

Vórtice Ciclônico de ar superior (VCAS) se dá de forma muito irregular, mas podendo 

produzir inundações , bem como veranicos prejudicando as plantações e pastagens. 

 
Figura 1 – Visão geral da bacia hidrográfica e dos postos utilizados no estudo 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Temperatura do ar 

 

Na figura 2 estão plotados as variações sazonais das temperaturas máximas, 

mínimas e médias mensais, dos dados das estações utilizadas no estudo.  
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Figura 1. Variação sazonal das temperaturas do ar máxima, mínima e média mensal 

 

Como era de se esperar, as variações das temperaturas médias são características 

das estações do ano, os quais apresentam-se com médias elevadas de 27.3ºC observados 

nos meses de Novembro a Março, enquanto os valores mínimos ocorrem nos meses de 

Maio a Agosto com temperatura de 22.0ºC no mês de julho. Em termos de média anual, a 

máxima foi de 27.2ºC e a mínima de 22.5ºC. 

De certa forma, não foram verificadas grandes variações dos valores de 

temperatura, cuja maior diferença entre as temperaturas médias anuais ficou em 4.7ºC, 

não sendo constatado nenhuma tendência a alteração da temperatura média no açude. 

Logicamente a progressão do desmatamento local poderá causar alterações no 

aquecimento superficial. 

 

Umidade relativa do ar 

 

A umidade atmosférica é um elemento essencial do ciclo hidrológico, pois é 

responsável pelas precipitações e controla enormemente a taxa de evaporação do solo e 

reservatórios, como também a transpiração dos vegetais. 

Na Figura 3 é apresentado o perfil da umidade relativa do ar média mensal dos 

postos de Faz. Conceição e Betânia. Verifica-se que a mesma se mantém elevada, no 

período de Março a Julho com valores médios de 62% e nos meses de Agosto a Fevereiro 

com valores mais baixos em torno de 57.8%. 
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Figura 3. Variação sazonal da umidade relativa do ar 

 

Velocidade do vento e Insolação global 

 

Os ventos são de maneira geral fracos a moderados em quase toda a bacia, que 

esta contida o açude. Sua média mensal é de 1.3 m/s com direção predominante de 

Sudeste, cujo mês de maior intensidade de ventos é Setembro. 

Quanto a insolação é bastante variável ao longo do ano, variando de mês a mês, 

isto porque a exposição aos raios solares dependem da nebulosidade da região. O 

comportamento da insolação é apresentado na figura 4. Observa-se, portanto, que os 

meses de Outubro e Novembro tem em geral a maior duração de insolação de 9 horas por 

dia em média, o que corresponde a 276.3 horas mensal. Os menores valores são 

observados nos meses de Junho e Julho (192.8 horas e 191.7 horas, respectivamente), isto 

por que está relacionado com o aumento da atividade convectiva (consequentemente 

aumento da nebulosidade local), nesta época do ano, quando as temperaturas superficiais 

são elevadas. 
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Figura 4. Variação média mensal do número de horas de insolação 

 

Evaporação e evapotranspiração potencial 

 

Sendo a evaporação a mudança da água no estado líquido para vapor devido a 

radiação solar, temperatura do ar, velocidade do vento etc. A figura 4 apresenta dados 

referentes a evaporação do ar, na área em estudo, onde tem seus valores máximos nos 

meses de Outubro e Novembro, quando atingem valores médios da ordem de 226.5 mm, 

diminuindo nos meses de Maio e Junho. 

No que concerne a Evapotranspiração Potencial o método utilizado para 

estimação foi o de Hargreaves (1974). No qual, este procedimento baseia-se nos dados de 

temperatura mensal (ºF), umidade relativa do ar e da latitude do local. Os valores 

máximos anuais atingem valores médios da ordem de 235.9 mm, enquanto os valores 

mínimos são registrados em julho, com média de 122.5 mm. 
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Figura 4. Variação média mensal da evaporação(EV) e da evapotranspiração potencial 

(EVP) 

 

Precipitação 

 

Os dados pluviométricos, que consiste na pluviometria diária, foram obtidos do 

banco de dados da SUDENE. 

Os dados pluviométricos utilizados na análise inicial, referem-se a pluviometria 

diária dos postos de Custódia, Fátima, Irajaí e Quitimbu. A seleção dos postos localizados 

na vizinhança da área de estudo limitou-se àqueles com distância em torno de 30 km, 

devido a grande variação espacial da precipitação na região. O preenchimento das falhas 

dos dados pluviométricos a nível mensal, foi feito pelo método da regressão linear com 

base na ponderação regional utilizando os dados dos postos utilizados. A seleção e o 

preenchimento de falhas dos dados foi feita com base no programa desenvolvido em 

linguagem FORTRAN com esta finalidade, pela Área de Recursos 

Hídricos/DEC/CCT/UFPB/CAMPUS II.  

Nestas bacias observa-se um regime pluviométrico torrencial, com chuvas de grande 

intensidade concentradas em pequenos intervalos de tempo. Com base na precipitação 

média mensal na bacia de drenagem do açude Custódia, no período de 53 anos (1939-

1991), verifica-se que a maior parte das precipitações (66,5%) ocorrem entre os meses de 

janeiro e maio, sendo que o pico (23,34%) acontece no mês de março. Para este período 

verificou-se que a precipitação média anual foi de 782 mm. A Figura 5 mostra a 

distribuição das precipitações ao longo do ano. 

Devido a tal regime pluviométrico sobre a bacia os riscos de erosão decorrentes do 

desmatamento, em função da energia transportada no escoamento durante as chuvas, é 

visível o assoreamento do leito. 
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Figura 5 – Distribuição da precipitação média mensal 

 

Balanço Hídrico Climático 

 

Para determinação do balanço hídrico climático utilizou-se o método de 

Thornthwaite e Mather (1955), a partir da evapotranspiração potencial (EP) e da 

precipitação média mensal (P), considerando-se a capacidade de armazenamento de água 

no 50 mm. A tabela 1 apresenta o balanço hídrico para o Açude de Custódia – PE. 

Mediante o cálculo do balanço hídrico, constatou-se a ocorrência de um período de 

déficit hídrico prolongado, compreendido entre os meses de Junho a Fevereiro, 

decorrente da variabilidade anual das chuvas e baixa capacidade de retenção de água dos 

solos predominantes na região. Totalizando 650,0 mm, o déficit corresponde a 83% da 

precipitação média anual ocorrida na bacia do açude que é de 783 mm. A reposição da 

água no solo ocorre no mês de março ocasionada pelo início da estação chuvosa. Seguido 

a isso há um período de excedente hídrico, que se estende até o mês de abril e a partir daí 

ocorre uma retirada de água nos meses de maio a agosto sendo que o déficit inicia-se em 

maio e terminando apenas em fevereiro. 

 

Tabela 1 – Balanço Hídrico para o Açude de Custódia – PE, no período de 1969 a 1977 

Meses Temp (ºC) P (mm) EP (mm) Def. (mm) Exc (mm) 

Jan 26,4 74,4 142,0 68 0 

Fev 25,9 106,0 119,7 14 0 

Mar 25,7 182,3 124,8 0 8 

Abr 24,9 147,1 110,0 0 37 

Mai 23,9 85,3 100,0 2 0 
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Jun 22,8 51,3 81,2 13 0 

Jul 22,3 37,5 86,7 37 0 

Ago 23,1 14,4 84,5 64 0 

Set 24,7 11,8 105,0 91 0 

Out 26,5 12,6 141,8 129 0 

Nov 27,0 27,6 144,2 117 0 

Dez 26,9 32,5 148,4 116 0 

ANO 25,0 783,0 1388,0   

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com o exposto, o conjunto dos elementos hidrometeorológicos e suas 

correlações, permitem concluir que o Açude de Custódia – PE, esta numa região de tipo 

BSw’h’(Segundo Koeppen), ou seja, clima muito quente, semi-árido, tipo estepe. Com 

estação chuvosa bem definida (Fevereiro à Maio), com média anual de precipitação em 

torno de 782 mm, temperaturas superiores a 18ºC para o mês mais frio. O balanço hídrico 

é caracterizado por um déficit em 10 meses do ano, o que indica a necessidade de 

reposição de água, através de irrigação para o plantio da maioria dos tipos de cultura. 

 Permitira também subsidiar planejamento e execução de atividades hidrológicas, 

através do conhecimento do comportamento das variáveis hidrometeorológicas 
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