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RESUMO – Na região Nordeste do Brasil, principalmente na porção semiárida, é grande a 

variabilidade da precipitação pluviométrica, tanto em escala espacial quanto temporal. Dessa 

maneira, o estudo do comportamento da precipitação nessa região é de grande relevância, visto a 

situação de escassez hídrica e constantes secas que afetam o Nordeste brasileiro. Esse trabalho tem 

como objetivo analisar estatisticamente o comportamento da precipitação pluviométrica através de 

índices de extremos climáticos na bacia hidrográfica do rio Pajeú, localizada no semiárido do 

Nordeste do Brasil. Para a realização deste objetivo, foram utilizados dados diários de precipitação 

de 11 postos pluviométricos, no período de 1966 a 2016, fornecidos pela Agência Pernambucana de 

Águas e Clima (APAC). Como metodologia foi utilizado o Software RClimdex para o processamento 

e controle da qualidade dos dados e para o cálculo do índice climático derivado da precipitação. O 

resultados indicaram diminuição da precipitação pluviométrica na bacia do Pajeú, onde todos os 

postos pluviométricos, que apresentaram significância estatística, convergiram para tendências 

negativas, corroborando com o histórico de escassez hídrica que vem ocorrendo na região. 

 

ABSTRACT – In the Northeast region of Brazil, mainly in the semi-arid region, rainfall variability 

is great, both in spatial and temporal scale. Thus, the study of precipitation behavior in this region is 

of great relevance, given the situation of water scarcity and dry spells that affect the Brazilian 

Northeast. The objective of this work is to analyze the behavior of rainfall through climatic extreme 

indexes in the Pajeú river basin, located in the semi - arid region of Northeast Brazil. For the 

accomplishment of this objective, daily precipitation data of 11 pluviometric stations were used, from 

1966 to 2016, provided by the Pernambuco Water and Climate Agency (APAC). As a methodology, 

the RClimdex Software was used to process and control data quality and to calculate the climate index 

derived from precipitation. The results indicated a decrease in pluviometric precipitation in the Pajeú 

basin, where all pluviometric stations, which presented statistical significance, converged to negative 

trends, corroborating the history of water scarcity that has been occurring in the region. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Os eventos extremos climáticos, associados à precipitação pluviométrica, são caracterizados 

tanto pelas chuvas intensas como pelas secas, que causam grandes impactos econômicos e ambientais. 

É importante destacar os eventos extremos que ocasionam as secas e estiagens prolongadas, que 

atingem muitas regiões em todo o planeta, sendo mais vulneráveis as regiões semiáridas, como é o 

caso do semiárido do Nordeste do Brasil. 

De acordo com Santos et al. (2009), mudanças na precipitação têm implicações no ciclo 

hidrológico e recursos hídricos, uma vez que a precipitação é a principal entrada no sistema 

hidrológico. Desta forma, as alterações nos padrões pluviométricos, induzidas por fatores naturais ou 

variabilidades do clima, são as que interferem diretamente na vegetação, uso do solo, topografia, entre 

outras características que regulam os processos hidrológicos das bacias hidrográficas. Segundo 

Santos e Manzi (2011), no Nordeste do Brasil as atividades agrícolas, quase que em sua totalidade, 

são baseadas na precipitação e o conhecimento de sua variabilidade é de extrema importância, 

principalmente para os setores sociais e econômicos. 

Segundo Coutinho et al. (2015), o semiárido do Nordeste brasileiro também é caracterizado 

como sendo uma região com alto potencial para a evaporação, em função das altas temperaturas e 

baixa umidade do ar. Marengo (2011) afirma que o semiárido brasileiro representa uma das regiões 

mais vulneráveis do país às mudanças e à variabilidade do clima e, sobretudo é uma região bastante 

associada às secas. Do mesmo modo Farias et al. (2012) alega que longos períodos de estiagem nesta 

região são capazes de alterar consideravelmente suas características habituais, como os elementos 

físicos e a paisagem, assim como desenvolver conflitos sociais. 

Para Nóbrega et al. (2015) as análises das variações da precipitação devem ser realizadas não 

apenas com foco em totais pluviométricos, mas também no comportamento médio das chuvas por 

meio de análises de séries históricas, a partir das quais podem ser observadas tendências indicativas 

de variações no clima para a região. Buscando auxiliar essas análises de extremos climáticos, a 

Organização Mundial de Meteorologia (OMM) desenvolveu um grupo de 27 índices baseados em 

dados de precipitação ou temperatura do ar, que podem detectar e comparar variações climáticas. 

Considerando a importância da bacia hidrográfica do rio Pajeú para o semiárido brasileiro, 

torna-se relevante verificar a evolução climática na região, uma vez que alterações podem causar 

impactos ambientais e socioeconômicos. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar 

estatisticamente o comportamento da precipitação nesta bacia, através do cálculo do índice de 
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extremos climáticos, visando monitorar e detectar variabilidades do clima e alteração no padrão 

pluviométrico da região. 

 

2 -  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Como objeto de estudo, foi selecionada a bacia hidrográfica do rio Pajeú (Figura 1), localizada 

na região Semiárida do Nordeste brasileiro, entre as coordenadas 07º16’20” e 08º56’01” de latitude 

Sul e 36º59’0” e 38º57’45” de longitude Oeste. A bacia do Pajeú possui um total de 27 municípios, 

sendo 16 deles com sua área total inseridos dentro da bacia e os outros 11 municípios com parte de 

seus territórios inseridos na bacia. Esta bacia se caracteriza por ser a maior bacia hidrográfica em 

extensão territorial do estado de Pernambuco, sendo o maior afluente do rio São Francisco, rio de 

integração nacional.  

 

 

Figura 1 - Localização espacial da bacia hidrográfica do Pajeú 
 

Em relação à classificação climática, a área de estudo é marcada pela irregularidade da 

precipitação e se divide em dois períodos principais, um seco e um chuvoso. A estação seca pode se 

prolongar alcançando entre 7 a 10 meses sem chuva, já o período chuvoso, que se estende, na teoria, 

de janeiro a abril, pode apresentar chuvas mais concentradas em pouco período de tempo, sendo 
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grande parte da quadra chuvosa marcada pela falta de precipitação. A região apresenta um regime 

pluviométrico que oscila entre 400 e 800 mm ao ano, que associada a elevadas temperaturas contribui 

para o aumento da evapotranspiração, demarcando bem a semiaridez da região. 

Neste trabalho foram utilizados dados diários de precipitação pluviométrica, para o período de 

1966 a 2016, obtidos na Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Entre os postos 

pluviométricos localizados na bacia hidrográfica do Pajeú, foram selecionados 11, que apresentaram 

uma boa qualidade e homogeneidade dos dados, com poucas falhas e que constituíram uma 

distribuição espacial satisfatória de toda bacia (Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Distribuição espacial dos postos pluviométricos na bacia hidrográfica do Pajeú 

 

O controle de qualidade dos dados inclui a consistência espacial e temporal dos valores diários 

da precipitação. Para minimizar as influências associadas com a heterogeneidade temporal, foram 

removidas as estações com sérios eventos de relocação e séries com dados errôneos e unidades 

incorretas. O índice de evento climático extremo derivados de dados de precipitação, utilizado nessa 

pesquisa, juntamente com suas definições conforme o Expert Team on Climate Change Detection 

Monitoring and Indices (ETCCDMI), está apresentado na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Índice climático dependente da precipitação pluviométrica diária com definição e unidade 

Índice Nome do indicador Definição Unidade Equação 

PRCPTOT 
Precipitação total anual 

nos dias úmidos 

Precipitação total 

anual nos dias 

úmidos (RR* 

≥1mm) 

mm 

 

 

Na avaliação da homogeneização dos dados e no cálculo dos índices foi utilizada a metodologia 

de Zhang et al. (2005) através do software RClimdex, que é um software recomendado pela 

Organização Mundial de Meteorologia (OMM) e fornece para cada índice calculado, informações 

estatísticas, como tendência linear, calculada pelo método dos mínimos quadrados, nível de 

significância estatística da tendência (valor p), coeficiente de determinação (R2) e erro padrão de 

estimativa, além de gráficos com saídas de séries anuais. Desse modo, o software considera como 

tendências climáticas os índices que apresentam tendência linear (positiva ou negativa) superior ao 

erro padrão de estimativa e estatisticamente significativa (valor de p>0). 

 

3 – RESULTADOS 

 

A análise do índice climático extremo associado à pluviometria, na bacia hidrográfica do rio 

Pajeú, mostrou mudança no padrão e comportamento da precipitação sobre a região estudada. Ao 

longo da série de 50 anos analisada (1966 – 2016), identificou-se a diminuição da precipitação total 

anual. Na Tabela 2 estão descritos os valores das tendências deste índice climático extremo de 

precipitação total anual (PRCPTOT). 

 
Tabela 2 - Tendências do índice climático extremo dependente da precipitação pluviométrica para 

11municípios distribuídos na bacia hidrográfica do rio Pajeú 

MUNICÍPIOS - BACIA DO PAJEÚ PRCPTOT (mm) 

Afogados da Ingazeira 0.906 

Betânia -4.945 

Carnaíba -7.617 

Floresta -2.073 

Iguaraci -5.021 

Itapetim -3.661 

Mirandiba -4.885 

São José do Egito -2.37 

Serra Talhada -4.398 

Triunfo -5.321 

Tuparetama -4.348 
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Os valores destacados na cor cinza são os que apresentam significância estatística, os que estão 

em itálico apresentaram boa significância (p<0,1), os valores que estão em cinza e em negrito 

apresentaram alta significância estatística (p<0,05). Os valores que não estão com nenhum destaque 

tiveram o p>1 e não apresentaram significância estatística, não sendo considerados nas análises. 

Conforme Tabela 2, o índice de precipitação total anual (PRCPTOT) apresentou apenas três 

municípios sem significância estatística. 

Na análise do índice de precipitação total anual (PRCPTOT), foi constatado uma diminuição 

acentuada da precipitação, que ocorreu em todos os municípios que apresentaram significância 

estatística. De acordo com este resultado, na área de estudo ocorreu uma diminuição pluviométrica 

que variou de 107,6 mm a 380,5 mm nos 50 anos analisados. O município de Floresta foi o que obteve 

menor taxa de redução pluviométrica, com índice de -2,07 mm/ano, já o município de Carnaíba foi o 

que apresentou a maior diminuição da precipitação, com índice de -7,61 mm/ano, conforme pode ser 

observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Distribuição espacial da Precipitação Total Anual (PRCPTOT) na bacia do Pajeú em mm/ano 

(1966 – 2016) 

 

Ainda de acordo com a Figura 3, observa-se que o menor índice de diminuição da precipitação 

ocorreu na parte mais ao sul da bacia, região mais próxima ao rio São Francisco, região esta que, de 

acordo com a classificação climática da bacia, é a área que apresenta o maior índice de semiaridez.  

Se levarmos em consideração que a média histórica de precipitação para a região semiárida do 

Nordeste brasileiro, em particular para a bacia do rio Pajeú, oscila entre 400 e 800 mm ao ano, 
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verificamos que durante estes 50 anos (1966 a 2016) houve a perda de aproximadamente um ano 

inteiro de precipitação, situação que tende a se agravar, caso este cenário se configure como realidade. 

Essa variação na precipitação na região pode ser atribuída à circulação de grande escala, enquanto a 

intensidade das chuvas pode ter influência na variabilidade climática.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Assis (2016), em análise da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco, no trecho Submédio, que abrange parte do Semiárido de Pernambuco e parte 

do centro norte da Bahia, onde foram observadas tendências ainda maiores de diminuição 

pluviométrica, chegando a aproximadamente 14 mm/ano na microrregião de Araripina. A partir deste 

estudo, constatou-se a necessidade de aprofundamento da análise dos índices de extremos climáticos, 

visto a importância da bacia do rio Pajeú para o estado, tanto econômica e politicamente, quanto 

socialmente, uma vez que o Pajeú é a maior bacia hidrográfica do estado de Pernambuco. O rio Pajeú 

é o maior afluente do rio São Francisco e a bacia abrange municípios polo, cuja economia depende 

da agricultura, tanto irrigada quanto de sequeiro, esta última, completamente dependente dos fatores 

climáticos. 

Não apenas na região semiárida do Brasil este cenário de escassez hídrica se amplia. De acordo 

com estudos de Vargas-Amelin e Pinado (2014), em estudo para a região mediterrânea da Espanha, 

também caracterizada por clima semiárido, mostram uma diminuição da precipitação pluviométrica 

em um período de análise de 70 anos (1940 a 2010). 

Após a análise espacial das tendências da Precipitação Total Anual por município, julgou-se 

importante a realização de uma análise temporal deste índice, a fim de se ter uma visão geral da 

variabilidade climática interanual em toda a bacia hidrográfica do rio Pajeú, para este fim, calculou-

se a média ponderada da bacia a partir do Método de Thiessen.  

A Figura 4 apresenta a tendência linear calculada para o total anual de precipitação, também do 

período de 1966 a 2016. Nesta análise, se observou que na maioria dos anos os totais anuais de 

precipitação se encontravam abaixo da linha de tendência, o que significa dizer que, gradativamente, 

ao longo destes 50 anos, a precipitação tem se mantido abaixo da média histórica de chuvas para a 

região.  
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Figura 4 - Gráfico da tendência linear da Precipitação Total Anual (PRCPTOT) da bacia do Pajeú mm/ano 

(1966-2016) 
 

Os anos de 1967, 1974 e 1985 são os que apresentam os maiores totais anuais de precipitação. 

Estes resultados são devido a ocorrência do fenômeno La Niña de intensidades forte e moderada, o 

que contribuiu para que estes anos obtivessem um maior total pluviométrico. Por outro lado, a 

predominância de anos com precipitação total anual abaixo da média histórica é mais abrangente, 

com tendência gradual de diminuição desses valores pluviométricos. Conforme pode ser observado 

na Figura 4, os anos de 1993, 1998 e 2012 se destacam por serem os anos com menores totais 

pluviométricos, onde a precipitação anual não ultrapassa os 200 mm/ano. Os anos de 1993 e 1998 são 

associados ao fenômeno El Niño de forte intensidade, que inibe as chuvas para a região Nordeste do 

Brasil. Já o ano de 2012, apesar de não ter ocorrido o El Niño, se configurou como ano extremamente 

seco devido à sistemas atuantes e à Anomalia da Superfície do Mar (TSM). 

Nóbrega et al. (2015), em análise para todo o estado de Pernambuco, no período de 1978 a 

2010, utilizando a mesma metodologia para análise de índices de extremos climáticos chegou à 

conclusão de que as chuvas estão ficando cada vez mais concentradas em poucos dias ao longo do 

ano no Sertão e Agreste de Pernambuco. Também no sertão foram encontrados os maiores números 

e episódios extremamente secos.  

Outro fator importante na análise da tendência temporal do índice de precipitação total anual 

(PRCPTOT) é que os anos chuvosos, com precipitação anual acima da média ocorreram 

principalmente até o final da década de 1980, predominando, a partir daí a ocorrência de mais anos 

secos do que chuvosos. Essa mudança no padrão da precipitação na bacia do Pajeú demonstra uma 

possível variação climática.  
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4 - CONCLUSÕES 

 

As análises das tendências da precipitação total anual detectaram diminuição da precipitação 

pluviométrica na bacia do Pajeú, onde todos os postos pluviométricos, que apresentaram significância 

estatística, convergiram para tendências negativas. O município de Carnaíba, ao sul da bacia do Pajeú, 

próximo ao rio São Francisco, apresentou o maior diminuição pluviométrica, com mais de 7 mm de 

diminuição pluviométrica ao ano. Na análise temporal das tendências climáticas, a precipitação se 

manteve abaixo da média histórica de chuvas para a região, se destacando os anos de 1993, 1998 e 

2012 por serem os anos mais secos de toda a série de dados de 50 anos. 

A diminuição da precipitação pluviométrica na área de estudo durante os últimos 50 anos 

corrobora com o histórico de escassez hídrica que vem ocorrendo na região semiárida do Nordeste 

brasileiro, que enfrentou a seca mais severa das últimas décadas. De acordo com os resultados 

apresentados não se pode afirmar, categoricamente, que ditas tendências estejam relacionadas com 

uma mudança dos padrões globais do clima e, sim, com uma mudança climática regional ou 

variabilidade local. 
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