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RESUMO – Em decorrência das recentes crises hídricas registradas em todo país o estudo do 

comportamento das chuvas mostra-se como uma fonte importante de informações para solucionar o 

déficit no abastecimento de água e suas consequências, uma vez que o gerenciamento dos recursos 

hídricos afeta diretamente a economia, sendo a agricultura o primeiro setor afetado juntamente 

com setores industriais altamente dependentes de água. O presente trabalho traz por objetivo uma 

análise de uma série temporal de dados pluviométricos no município de Serra Talhada localizado no 

sertão do estado de Pernambuco. Os dados coletados correspondem à precipitação ocorrida entre os 

anos de 1999 e 2014 (16 anos), os mesmos foram utilizados para o cálculo de medidas descritivas 

procurando relacionar a descrição estatística com a ocorrência de eventos anormais na região.  

 
 
ABSTRACT – As a result of the recent water crises recorded in every country, the study of rainfall 

behavior is an important source of answers to solve the water supply deficit and its consequences, 

since the management of water resources directly affects the economy. the first affected sector along 

with highly water dependent industrial sectors. The objective of the present work is to analyze a series 

of rainfall data in the municipality of Serra Talhada located in the backlands of the state of 

Pernambuco. The data collected correspond to the precipitation occurred between 1999 and 2014 (16 

years), they were used to calculate descriptive measures trying to relate the statistical description to 

the occurrence of abnormal events in the region. 

 

Palavras-Chave – Precipitação; Eventos Extremos; Estatística. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inegavelmente que o registro dos índices pluviométricos de uma determinada região é de 

primordial relevância para análises mais fundamentada do clima e de possíveis alterações no cenário 

ambiental. Configurando, portanto, um critério para verificar o equilíbrio da relação bilateral entre 
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ações antrópicas e ações da natureza, bem como auxiliar em plurais setores da economia no aspecto, 

por exemplo, de aumento da produtividade ou evitar danos futuros. 

Dentre os muitos aspectos apresentados pela Região Nordeste o que mais se destaca é a seca, 

causada principalmente pela escassez de chuvas e uma distribuição não uniforme das precipitações, 

proporcionando pobreza e fome. A partir dessa temática é importante entender quais são os fatores 

que determinam o clima da região, especialmente na sub-região do sertão, região que mais sofre com 

a seca. 

O Sertão nordestino apresenta as menores incidências de chuvas, isso em âmbito nacional. A 

restrita presença de chuva nessa área é causada basicamente pelo tipo de massa de ar aliado ao relevo, 

esse muitas vezes impede que massas de ar quentes e úmidas ajam sobre o local causando chuvas. 

Segundo Campos e Studart (2001) o conceito de seca está intimamente relacionado ao ponto de 

vista do observador e pode ser classificada basicamente em seca climatológica (causa primária ou 

elemento que desencadeia o processo), a seca edáfica (efeito da seca climatológica), a seca social 

(efeito da seca edáfica) e finalmente, a seca hidrológica (efeito dos baixos escoamentos nos cursos 

d'água e/ou do sobre uso das disponibilidades hídricas). 

Dessa forma, foram analisados e coletados os índices pluviométricos da cidade de Serra 

Talhada, e alguns dados estatísticos descritivos foram calculados pelos discentes, analisando assim 

as características e o padrão de chuvas na região citada. Portanto, tais padrões podem ser de extrema 

importância para auxiliar num melhor planejamento de um adequado gerenciamento dos recursos 

hídricos locais, atenuando crises hídricas que venham a acontecer. 

Outrossim, é importante salientar que, apesar de alguns postos possuírem intervalos não 

registrados, os dados foram coletados de forma que a amostra analisada venha a ter significância e 

suficiência a uma excelente utilização dos mesmos para análise descritiva consumada no presente 

trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

Uma abordagem mais criteriosa, tendo em vista a identificação de um fenômeno peculiar do 

semiárido do Nordeste brasileiro (Seca Verde), foi feita uma coleta de dados pluviométricos do 

município de Serra Talhada, mesorregião do Sertão Pernambucano, para análise de dados de 

precipitação no período referente a 1 de janeiro de 1999 até 31 de dezembro de 2014 (16 anos). 

Salientando, por conseguinte, a atribuição da disponibilidade desses dados na Agência Pernambucana 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sert%C3%A3o_Pernambucano
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de Águas e Climas (APAC). O intuito de incluir dispositivos estatísticos visa estabelecer parâmetros 

que delineiam o fenômeno de seca verde. Destacando-se, porventura, que as medidas descritivas 

abordadas da série de precipitação do município de Serra Talhada foram: média, desvio padrão, 

curtose, mediana, assimetria e variância, conforme Crespo (2009). 

Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. Serra Talhada tem uma temperatura 

média de 23.8 °C. O município situa-se a 415 km da capital pernambucana, Recife, está localizado 

em latitude 07º59'31" Sul, longitude 38º17'54" Oeste, Microrregião do Pajeú. Inserido nos domínios 

da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, conforme mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Localização geográfica do município de Serra Talhada no estado de Pernambuco. 

Fonte: Aspectos Históricos e Culturais de Serra Talhada – PE, por Moisés de Oliveira. 

 

Todos os cursos d’água no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de 

drenagem é o dendrítico. Ressalta-se, porventura, o caráter climático da região, sendo submetido ao 

tipo semiárido, acarretando verões muito quentes, com registro de máximas de 31ºC e mínimas de 

20ºC, definindo o período mais chuvoso. Em contrapartida, o inverno expressa máximas de 26ºC e 

mínimas de 17ºC. É possível estimar que os meses chuvosos são de janeiro a abril e a precipitação 

pluviométrica admite 686 mm/ano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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Na figura 2 estão expostas as médias mensais para o período de 1999 a 2014. Observa-se então 

que o período chuvoso na região ocorre nos meses de janeiro a abril. Os meses com menor índice de 

precipitação correspondem a setembro e agosto, respectivamente. 

 

Figura 2 – Médias mensais de precipitação para o período de 1999 a 2014 

 

Os resultados da análise descritiva dos dados coletados estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Medidas descritivas da série de precipitação do município de Serra Talhada  
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Analisando os dados estatísticos calculados, observou-se que a teoria analisada a respeito da 

seca no nordeste, especialmente na região caracterizada como sertão é notada, na prática através da 

leitura dos dados da baixa média anual (686 mm) de precipitação na região de Serra Talhada em 

relação ao Recife (capital pernambucana) que é uma cidade litorânea e possui uma média anual de 

1804 mm. Outro parâmetro descritivo de notória observação é a curtose dos dados pluviais coletados, 

sendo esta, em sua maioria diferente de zero, constata-se, portanto a irregular distribuição de 

precipitação na cidade, característica esta intrínseca a mesorregião do sertão pernambucano.  

Na figura 3 estão expostas as médias de precipitação nos anos averiguados evidenciando a 

ocorrência ou não de seca na cidade de serra talhada segundo dados históricos, estando às colunas em 

cinza representando a ocorrência de seca e as em azul a ausência da mesma. A linha em vermelho 

indica a média de chuvas ao longo dos 16 anos analisados, sendo esta equivalente a 51,61mm.  

 

Figura 3 – Médias anuais de precipitação para o período de 1999 a 2014 

 

Pode-se observar que os anos nos quais não ocorreu seca obteve-se uma média superior a média 

do período analisado. Entretanto, analisando os anos nos quais ocorreram seca é observado que três 

deles, 2007, 2008 e 2011, apresentam médias acima da média do período analisado, tal fato se 

encontra fora do padrão apresentado pelo restante dos anos.  

Tendo em vista tal ocorrência foi analisada então a curtose desses anos, encontrando assim 

valores positivos que indicam um gráfico com curva leptocúrtica demonstrando uma distribuição 

irregular das chuvas. Tal fenômeno é conhecido como "seca verde" e acontece quando há chuvas 

abundantes, mas mal distribuídas em termos de tempo e espaço. Segundo Moura et al. (2007), no que 
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se refere à agricultura e à pecuária, mesmo em anos em que o total de chuva é próximo à média, 

podem ocorrer períodos de estiagem prolongados, que se intercalam com episódios de chuvas mais 

intensas, ocasionando a “seca verde”. 

É válido ainda salientar que mesmo durante os episódios de chuvas mais intensas o 

armazenamento de água não é suficiente para contender os efeitos provocados pelo período de 

estiagem prolongado devido ao fato de que a água armazenada é, em grande parte, perdida pela 

evaporação em um clima quente e seco. Deste modo a seca verde apresenta um cenário no qual as 

chuvas são suficientes apenas para cobrir de folhas a caatinga e acumular um pouco de água, mas não 

permitem o desenvolvimento normal da agricultura. O Nordeste já enfrentou secas assim em 1998 a 

qual atingiu cerca de 10 milhões de habitantes segundo Pessoa (1998). 

Pode-se então inferir que mesmo uma média elevada de chuvas quando associada a uma curtose 

positiva (má distribuição) ocasionam o fenômeno da seca verde, que corresponde a uma seca em 

condições não esperadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Uma análise mais criteriosa, usufruindo de dispositivos estatísticos, dos índices pluviométricos 

referentes ao período 1999 e 2014 (16 anos) no município de Serra Talhada, permitiu identificar 

anormalidades no evento da seca, evidenciando um dos seus desdobramentos: a seca verde. Uma vez 

que se identificou anos (2007, 2008 e 2011) em que apesar dos índices apresentados expressassem 

resultados favoráveis ao abastecimento de água, houve seca. Podendo assim concluir que o índice de 

precipitação não é suficiente para acarretar o fenômeno da seca, todavia a forma como a chuva se 

distribuí implica na concretização ou não do fenômeno. 

Por conseguinte, observou-se a relação de tal ocorrência com a curtose dos gráficos de índices 

pluviométricos e sua média anual da região. Uma vez que a distribuição irregular das chuvas produz 

uma distribuição leptocúrtica dos índices pluviométricos associada a uma média pluviométrica alta 

dá-se a ocorrência de uma seca em condições não esperadas, seca verde. 
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