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RESUMO 

 

 

Título: Padrões espaciais e temporais da umidade do solo no Nordeste do Brasil.  

 

A água é um recurso essencial para a vida. Atividades como a agricultura dependem fortemente 

da recarga da água no solo durante a estação chuvosa, especialmente em áreas sem acesso a 

irrigação. Após o plantio, bons valores de umidade do solo garantem uma boa safra. O Nordeste 

do Brasil, região caracterizada por diversas fragilidades ambientais, sociais e climáticas, sofre 

impactos causados por secas frequentes e consequentemente pela baixa umidade do solo. Um 

exemplo é a grande vulnerabilidade na agricultura familiar devido aos baixos valores de chuva 

e umidade do solo. A seca, em linhas gerais, é causada pela desproporção entre temperaturas 

muito altas e escassez de chuva que acabam tornando a região nordestina bastante sensível aos 

efeitos das condições climáticas. Diante disso, o objetivo deste estudo é investigar os padrões 

espaciais e temporais da umidade do solo no Nordeste do Brasil utilizando-se de 

geoprocessamento e saídas do modelo JULES (Joint UK Land Environment Simulator). Além 

disso, buscou-se caracterizar as secas na região utilizando variáveis como temperatura do ar e 

precipitação.  

 

Palavras-chave: umidade do solo, precipitação, seca, semiárido, temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

Title: Spatial and temporal patterns of soil moisture in Northeast of Brazil. 

Soil moisture is an essential resource for life. Activities, such as agriculture, rely heavily on soil 

water recharge during the rainy season, especially in areas without access to irrigation. After 

planting, good soil moisture indicators guarantee a good harvest. The Northeast of Brazil, a 

region characterized by several environmental, social and climatic weaknesses, suffers impacts 

caused by frequent droughts and consequently low soil moisture. An example is the great 

vulnerability in family farming due to low indicators of rainfall and soil moisture. Drought, in 

general, is caused by the disproportion between very high temperatures and lack of rain, that 

end up making the northeast region very sensitive to the effects of weather conditions. 

Therefore, the objective of this work is to investigate the spatial and temporal patterns of soil 

moisture in the Northeast region of Brazil using geoprocessing and JULES (Joint UK Land 

Environment Simulator) model outputs. In addition, it was intended to characterize the droughts 

in the region using variables such as air temperature and precipitation. 

 

Keywords: soil moisture, precipitation, drought, semi-arid, temperature. 
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1. INTRODUÇÃO 

A região do semiárido no Nordeste do Brasil (figura 1) é uma área com numerosas 

fragilidades ambientais e climáticas. A seca traz vulnerabilidade para a população nessa região, 

afetando as chuvas necessárias para a agricultura de sequeiro, a água no solo para o 

desenvolvimento das plantas, e níveis de rios e reservatórios, afetando o próprio consumo de 

água potável. Segundo Ramalho (2013), as regiões de secas no Nordeste englobam uma área 

com cerca de 60 mil hectares, em que a combinação de temperaturas muito altas e a escassez 

de chuvas sensibilizam oito estados da região. 

 

Figura 1: Mapa do Semiárido do brasileiro. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

O solo representa um recurso natural muito explorado e indispensável para diversas 

produções e indústrias. Sua função varia desde a agropecuária ao plantio, sendo substancial 

para a vida de organismos e para o ecossistema em sua totalidade (PES; GIACOMINI, 2017). 

A função do solo está diretamente ligada a questões ambientais, a sua interação com seres vivos 

e a ciclagem de nutrientes permite a riqueza de vida em uma determinada região, além do seu 

papel nos ecossistemas (VARGAS; BARCELLOS, 2007). Diante da utilidade do solo, a água 

é um recurso requerido para exercer inúmeras das suas funções. 

As características do solo podem ser influenciadas pela precipitação e pela temperatura. 

Em climas como o do semiárido nordestino, onde a precipitação é baixa e as temperaturas são 

elevadas, os solos são pouco intemperizados, mais rasos e com vegetação escassa (LIMA; 

LIMA, 2007). Algumas dessas particularidades devem-se ao fato do ecossistema predominante 

ser a Caatinga, com plantas adaptadas às peculiaridades da região que permitem, por exemplo, 
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o armazenamento de água em suas raízes e caule. A condição do semiárido propicia grandes 

variações quanto ao volume de chuva, qualidade do solo, rede hidrográfica e intervenção 

humana (CORREIA et al., 2011). 

A umidade do solo é um fator importante para muitos recursos naturais e para o clima 

de uma região. Adicionalmente, a cobertura vegetal no solo favorece a infiltração de água, 

mantendo a umidade nas camadas superficiais do solo (CAMPOS et al., 1994). Níveis baixos 

de umidade do solo podem levar a prejuízos no desenvolvimento vegetativo e trazer grandes 

perdas econômicas e sociais em áreas de cultivo agrícola sem irrigação. A análise de séries 

temporais de umidade do solo podem revelar características da seca, como sua duração ou 

intensidade (SVOBODA; FUCHS, 2017). 

A ocorrência de eventos climáticos em uma região influencia diversos fenômenos 

ambientais, incluindo as secas no Nordeste. Episódios de El Niño, sendo uma variação da 

temperatura do Oceano Pacífico, traz consequências diretas para a região brasileira (ARAÚJO, 

2012). O impacto gerado por essa ocorrência é a escassez de chuvas na região do Nordeste, 

além de diferentes efeitos ao redor do mundo. A dinâmica da análise espacial e temporal auxilia 

na identificação de episódios de seca e a relações com o El Niño, contribuindo no processo de 

investigação e observação de eventos climáticos. 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) possui 

uma rede de sensores de umidade do solo na região do semiárido do Brasil. Dados dessa rede 

têm sido utilizados em pesquisas de aplicações para quantificar o impacto de secas (Zeri et al., 

2018), além de serem apresentados nos boletins mensais do Centro. Medidas feitas no período 

de 2016 a 2017 foram usadas para avaliar a água no solo do modelo de superfície Jules (Best et 

al., 2011; Clark et al., 2011; Osborne et al., 2015), desenvolvido no Reino Unido. Dada a 

correlação satisfatória entre modelo e medidas (Zeri et al., 2020), decidiu-se usar as séries de 

água no solo do modelo neste trabalho. Os dados do modelo cobrem o período de 1979 a 2018, 

calculados para pontos de uma grade de 0.5˚ (aproximadamente 50 km entre os pontos da 

grade). Assim, séries de longo prazo de umidade do solo próximos das localidades das estações 

do Cemaden e nos pontos de grade do modelo permitem que se investigue padrões temporais e 

espaciais das secas ocorridas no período. 

À vista de tudo que foi exposto, o objetivo deste estudo é investigar os padrões espaciais 

e temporais da umidade do solo no Nordeste do Brasil. Do mesmo modo, busca-se relacionar 
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os padrões reconhecidos de umidade obtidas nas estações meteorológicas com as secas na 

região, podendo ainda revelar as características quanto a intensidade, duração e extensão. 

 

2. OBJETIVO GERAL E HIPÓTESES 

O objetivo desta pesquisa é investigar características de séries temporais e espaciais de 

umidade do solo obtidas de estações meteorológicas na região do semiárido do Brasil, podendo, 

ainda, revelar as características quanto a intensidade, duração e extensão. 

 As hipóteses consistem em:  

a) A umidade do solo tem padrões espaciais heterogêneos sobre o semiárido; 

b) A umidade do solo tem padrões temporais distintos dependendo da região do semiárido 

do Nordeste; 

c) A umidade do solo pode ser agrupada em regiões homogêneas na região do semiárido 

do Nordeste.  

 

 

3. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Nesta seção são descritos alguns artigos que fazem uso dos dados ou ferramentas usadas 

neste trabalho, como umidade do solo no semiárido, técnicas de agrupamento de variáveis 

meteorológicas e o modelo JULES. 

3.1 Umidade do solo 

Impact of Soil Moisture on Crop Yields Over Brazilian Semiarid. Rossato, L., Alvalá, 

R.C. do. S., Marengo, J.A., Zeri, M., Cunha, A.P.M. d. A., Pires, L.B.M., Barbosa, H.A., (2017). 

A investigação deste trabalho em relacionar a água no solo e a precipitação regional com a 

capacidade agrícola do semiárido no Brasil são essenciais para uma análise íntegra de variáveis 

climáticas para determinados fatores agrícolas. Os dados de precipitação e armazenamento de 

água no solo foram retirados do Projeto MUSA ao longo de 12 anos (2000 – 2012). Os estudos 

dos impactos de fenômenos meteorológicos na agricultura são reais, as condições hídricas do 

solo para a produção do arroz, feijão, mandioca e milho mostram que o desempenho agrícola 

de 1.136 municípios do semiárido brasileiro tem valores mais baixos em razão da baixa 
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precipitação, principalmente nos anos de 2003 e 2012. A relação média entre a precipitação e a 

quantidade de água no solo são bem representadas pela Figura 2. Os fatores ambientais são 

determinantes para a qualidade do solo de uma região e para a produção agrícola, a precipitação 

é essencial e a particularidade do semiárido nordestino permite que diversos estudos analíticos 

tirem conclusões sobre a aplicabilidade da região e a importância da umidade do solo para a 

agricultura. 

 
Fonte: Impact Of Soil Moisture On Crop Yields Over Brazilian Semiarid1 

 

3.2 Análise de agrupamento  

Cluster Analysis Applied to the Spatial and Temporal Variability of Monthly Rainfall 

in Alagoas State, Northeast Of Brazil. Gustavo B. Lyra; Jose F. Oliveira-Júnior and Marcelo 

Zeri (2013). Este trabalho tem como objetivo analisar a variabilidade da precipitação em 

Alagoas, no Brasil. A precipitação é uma variável importante para diversas análises 

meteorológicas e para suas influências territoriais, visto que está associada com a dinâmica de 

ventos, distúrbios, instabilidades e brisas. A relação estabelecida entre os eventos climáticos na 

região com os padrões de precipitação foi uma abordagem necessária no estudo do trabalho 

científico. Além disso, os estudos abrangeram dados de 30 anos em 36 estações no estado, 

transformando as séries temporais individuais em uma observação íntegra no espaço com 

estudos da área ao longo do tempo, além da criação de algoritmos e a utilização de clustering 

hierárquico como representação. Tendo em vista que a precipitação não é uniforme, onde a 

costa registra maiores índices, juntamente com alguns meses no meio do ano, este artigo tem 

 
1 Imagem retirada do artigo: Impact Of Soil Moisture On Crop Yields Over Brazilian Semiarid. Frente. 
Environ. Sci., 07 de novembro de 2017 | https://doi.org/10.3389/fenvs.2017.00073. Acesso em: 
08/12/2020. 

Figura 2 - Distribuição espaço-

temporal da precipitação - PREC 

(mm/dia) e conteúdo de água 

disponível - AWC (mm) média anual 

no período de 2000-2012, e a 

correlação entre a precipitação e 

armazenamento para a região 

Semiárida do Brasil. 
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uma relação direta com o trabalho, principalmente quanto ao método de agrupamento, por 

clustering analiysis e pelas análises temporais e espaciais.  

3.3 Modelo Jules 

  O modelo JULES (Joint UK Land Environment Simulator) é um simulador ambiental 

que possui um modelo amplo e diverso de diferentes temperaturas de superfície, fluxos 

radiativos de ondas curta e longa e de calor sensível e latente, umidade do dossel, níveis de 

massa de neve e taxas de derretimentos que são calculados por uma caixa de grade. Essa 

simulação de fluxos de carbono, energia e água com a atmosfera é muito importante para o 

entendimento das atividades terrestres2. O presente estudo aborda tópicos que a critério do 

modelo JULES são considerados homogêneos em uma caixa de grade, como é o exemplo de 

temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e temperatura do solo. 

 

4. METODOLOGIA 

Diversos métodos foram utilizados para trabalhar com os dados climáticos e de 

umidade do solo, como, por exemplo, ferramentas estatísticas para cálculo de regressão linear 

e correlações, análises de tendências, cálculo de anomalias de longo prazo e análise de 

agrupamento espacial. Ademais, ferramentas de Geographical Information System (GIS) foram 

usadas para visualizar dados em mapas. Todo o processamento de dados, estatísticas e gráficos 

foram feitos usando as linguagens de programação Python e R. O projeto foi desenvolvido em 

parceria do Cemaden e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com acesso aos 

softwares e programas de forma remota em computador próprio, com encontros de orientação 

quinzenais. 

4.1 Análise de agrupamento  

Agrupamento (clustering) hierárquico é um algoritmo muito utilizado para agrupar 

pontos de dados semelhantes. Esse processo tem por razão dividir um conjunto de dados em 

pequenos grupos mostrando as interligações. Adicionalmente, a informação sobre os grupos 

pode também ser usada para visualizar padrões espaciais, quando variáveis como latitude e 

 
2 Trecho retirado de: Clark, D. B. et al. The Joint UK Land Environment Simulator (JULES), Model 
descripition - Part 2: Carbon fluxos and vegetation (2011). Geoscientific Model Development 
Discussions 4 DOI: 10.5194/gmd-4-701-2011. Disponível em: https://jules.jchmr.org/content/about. 
Acesso em: 09/12/2020. 
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longitude são usadas no agrupamento. Nesse caso, variáveis ambientais como umidade do solo, 

precipitação ou temperatura do ar podem ser agrupadas em regiões homogêneas, revelando de 

forma objetiva padrões espaciais associados ao clima, a localização geográfica ou outros 

fatores. 

A análise de agrupamento é uma ferramenta favorável para o estudo com múltiplos 

dados, por ser capaz de exercer diversas funções. Pode ser utilizada para simplificar grandes 

conjuntos de dados, visto que as bases de pesquisa são amplas e de difícil visualização. 

Complementarmente, o agrupamento facilita a representação dos resultados e a compreensão 

para conclusões. Essa técnica é importante por auxiliar na extração de propriedades do material 

de estudo que não são claras, promovendo hipóteses e representações diversas sobre os dados 

(LINDEN, 2009). 

Este trabalho fez utilização de clustering hierárquico para um melhor entendimento e 

visualização dos dados. A busca é de um resultado claro que represente de forma sucinta os 

dados de umidade do solo obtidos do modelo Jules. A base de dados contém registros de 39 

anos, sendo necessária uma simplificação por análise de agrupamento. 

4.2 Modelo Jules 

O modelo Joint UK Land Environment Simulator (JULES) é um simulador ambiental 

que possui um esquema amplo e diverso de diferentes temperaturas de superfície, fluxos 

radioativos de ondas curtas e longas, de calor sensível e latente, umidade do dossel, níveis de 

massa de neve e taxas de derretimentos que são calculados para uma caixa de grade. De acordo 

com o modelo, temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e temperatura do solo são 

considerados homogêneos em uma caixa de grade. Essa simulação de fluxos de carbono, 

energia e água com a atmosfera é muito importante para o entendimento dos ciclos 

biogeoquímicos em escalas de tempo de anos a décadas (Best et al., 2011; Clark et al., 2011). 

O modelo JULES é iniciado com as seguintes variáveis meteorológicas: radiação solar 

incidente e refletida, temperatura do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação 

e umidade específica. Os dados utilizados neste trabalho são provenientes de uma rodada do 

modelo Jules feita para o trabalho de Bett et al. (2020). As seguintes variáveis foram utilizadas: 

umidade do solo entre 10 e 35 cm, temperatura do ar e precipitação. Os dados foram calculados 

em uma grade regular sobre o Nordeste do Brasil, de 1979 a 2018. Análises espaciais foram 

feitas selecionando anos específicos com impactos de seca. Para análises de séries temporais, 

utilizou-se pontos de grade do modelo mais próximos da coordenada escolhida. 
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5. RESULTADOS 

Os resultados obtidos na análise de padrões espaciais e temporais da umidade do solo 

no Nordeste do Brasil foram divididos em 4 tópicos: agrupamento espacial, com a distribuição 

da umidade pelos estados nordestinos; relação entre chuva, temperatura e umidade do solo, 

comparando esses parâmetros; análise temporal da umidade do solo sob influência de eventos 

de El Niño e, por fim, análise espacial e anual da água disponível no solo.   

 

5.1 Agrupamento espacial 

Os resultados de agrupamento espacial da umidade do solo foram obtidos a partir de três 

períodos, conforme análise dos dados. Os anos foram 1993, 1998 e 2012 (figura 3), nos quais 

é possível identificar baixos índices de umidade do solo, caracterizado como um período de 

condições severas de seca na região do Nordeste. No ano de 1993 é possível visualizar a 

diferença espacial da umidade do solo, onde os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte norte da Bahia sofreram com baixos índices de umidade 

na época. O mesmo pode ser visualizado em 1998 e 2012. A seca dos dois primeiros períodos 

pode ser explicada pela ocorrência do fenômeno El Niño (CPTEC/INPE, 2019), com 

intensidade de seca na parte norte da região estudada, enquanto o ano de 2012 (sem El Niño) 

pode ser justificada de acordo com CUNHA (2018, p 6, apud Rodrigues e Mcphaden, 2014): 

“[...] o evento de 2012–2016 está associado a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) em direção ao norte, 

migração seguida por um evento El Niño.” 

 
Figura 3 - Agrupamento espacial da umidade do solo (10-35 cm (m3/m3 )) no Nordeste do Brasil nos anos de 1993, 

1998 e 2012. 
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5.2 Relação entre chuva, temperatura e umidade do solo 

Para analisar a umidade do solo é importante investigar outras variáveis climáticas que 

afetam a forma como avaliamos determinada área ao longo do tempo. A chuva e a temperatura 

têm influência direta na quantidade de água no solo, dado que as temperaturas influenciam na 

evaporação do solo, evapotranspiração das plantas e a chuva influencia na recarga da umidade 

no solo. À vista disso, é importante relacionar essas medidas para descrever a umidade do solo 

diante de outras variantes. 

Para essa análise foram selecionados pontos distribuídos pelo semiárido nordestino com 

a finalidade de analisar os parâmetros: chuva, temperatura e umidade do solo, simultaneamente. 

Os pontos selecionados foram: Jandaíra no Rio Grande do Norte (figura 4); Belo Monte em 

Alagoas (figura 5) e Muquém de São Francisco na Bahia (figura 6). A intenção dessas 

observações é analisar se existe algum padrão climático e se a localização diferenciada por 

latitude, longitude e continentalidade são fatores que interferem na umidade do solo no 

semiárido. 

A partir das análises foi possível visualizar que a umidade do solo tem diferentes 

padrões, dependendo da sazonalidade das chuvas e temperatura do ar em cada localidade. Em 

Jandaíra (RN), o máximo da umidade do solo ocorre entre abril e maio, aproximadamente em 

sincroniza com os máximos de chuva durante o outono, quando a temperatura do ar está 

diminuindo. Já em Belo Monte (AL), a temperatura foi inversa as chuvas. Quando a temperatura 

diminui as chuvas aumentam e a umidade do solo também aumenta. Para o local escolhido na 

Bahia (Figura 6), observou-se uma época chuvosa mais longa do que nos outros locais, com 

totais de chuva mais altos de dezembro e março. Como consequência, a umidade do solo 

também tem seus maiores valores nesses meses. 

Os boxplots das figuras 4, 5 e 6 foram feitos para 3 períodos distintos: 1979 a 1995, 

1996 a 2011, e 2012 a 2018. É possível visualizar que nos três locais escolhidos a temperatura 

média é mais elevada em vários meses nos períodos mais recentes (2012 a 2018); 

adicionalmente, observa-se que os totais de chuva e umidade do solo também são menores. 

Essas tendências são sinais muito concretos dos efeitos de mudanças climáticas na região. 

A variabilidade dos dados também é uma questão relevante, ou seja, o tamanho das 

caixas nos boxplots, visto que nos primeiros anos da análise ocorreram variações em maior 

magnitude em todos os índices e atualmente os parâmetros seguem um padrão pouco alterado. 
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Isso pode ser visto pela ausência de outliers positivos de chuva nos boxplots de 2012 a 2018. A 

figura 5, em Belo Monte – AL, ilustra essa modificação, é perceptível que atualmente não há 

uma considerável mudança nos parâmetros de umidade, temperatura e chuvas como 

antigamente havia. 

Figura 4 - Relação de chuva, temperatura e umidade do solo em Jandaíra – RN. 

 
Figura 5 - Relação de chuva, temperatura e umidade do solo em Belo Monte – AL. 
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Figura 6 - Relação de chuva, temperatura e umidade do solo em Muquém de São Francisco – BA. 

5.3 Análise temporal da umidade do solo sob influência de eventos de El Niño 

A análise temporal da umidade do solo permite visualizar as variações ao longo dos 

anos e como diferentes estímulos interferem nas condições locais. Para essa análise foram 

selecionados três pontos aleatórios no Nordeste do Brasil, são eles: Jaguaretama no Ceará 

(figura 7); Campo Alegre do Fidalgo no Piauí (figura 8); Riachuelo no Rio Grande do Norte 

(figura 9). 

Nas figuras, o mapa à esquerda ilustra, em roxo, a localidade do ponto no semiárido. O 

mapa possui múltiplas cores que representam as quadras de chuvas com os respectivos meses, 

correspondentes pela primeira letra de cada mês (BRITO et.al., 2018). À direita, o gráfico 

superior representa o índice de umidade do solo, comumente utilizado na elaboração desta 

pesquisa. No gráfico inferior foi utilizado o índice de umidade do solo (Soil Moisture Index - 

SMI) para ilustrar os dados, em que os valores variam de 0 a 1 entre o ponto de murcha e a 

capacidade de campo. Essa medição da quantidade de água presente no solo indica que em 0 as 

condições são de seca extrema e 1 indica condições úmidas do solo (SAHA et al, 2018, p. 2 

apud CHANDRASEKAR, 2016). As faixas coloridas referem-se aos anos de El Niño com 

diferentes intensidades.  

A umidade do solo em todos os três pontos escolhidos mostra bastante variabilidade 

com o decorrer dos anos. O SMI responde aos anos de El Niño com similaridade em todas as 

localidades, são eventos normalmente com seca ou valores de umidade inferiores comparados 

com o parâmetro normal de cada ponto. Para o SMI, valores abaixo de 0.3 correspondem a uma 
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situação de estresse hídrico para as plantas, como comentado anteriormente, e o valor mais 

baixo obtido no SMI foi em Riachuelo – RN (figura 9) com valor abaixo de 0.3 no ano de 1983, 

ano de ocorrência muito forte de El Niño. Além disso, em todas as localidades é possível 

visualizar que o fenômeno de El Niño no ano de 1998 afetou a umidade do solo em quase todo 

o território estudado, com valores abaixo da normalidade de cada lugar.  

 
Figura 7 - Análise temporal da umidade do solo sob influência de eventos de El Niño em Campo Alegre do Fidalgo 

– PI. 

 

 
Figura 8 - Análise temporal da umidade do solo sob influência de eventos de El Niño em Jaguaretama – CE. 

 

 



22 
 

  

 
Figura 9 - Análise temporal da umidade do solo sob influência de eventos de El Niño em Riachuelo – RN. 

 

5.4 Análise espacial da Água Disponível no Solo 

A Água Disponível no Solo (ADS) é uma medida semelhante ao SMI (Soil Moisture 

Index), mas expressa em porcentagem, com estresse hídrico para valores abaixo de 30% e solo 

saturado com índices próximos a 100%. A ADS foi calculada pela normalização da umidade 

do solo utilizando-se seus valores máximos e mínimos no período. Assim pode-se comparar a 

disponibilidade de água para as plantas em diferentes locais e em anos distintos. 

O padrão de seca dificilmente é igual todos os anos, pois o clima é irregular e a umidade 

do solo será, consequentemente, mais intensa em alguns anos do que em outros. Um claro 

exemplo dessa diferença é ilustrado na figura 10, que mostra os anos de 1985 e 1993, 

respectivamente. O ano de 1985 foi o mais úmido de todos os 39 anos de dados, enquanto que 

em 1993, ano com influência de El Niño, foi o mais seco registrado espacialmente.   

Quanto a duração da seca, a figura 11 mostra a baixa água disponível no solo de 2012 e 

os indícios desta problemática 3 anos depois, em 2013, 2014 e 2015, registrando uma seca 

multianual. A influência do El Niño ou outro evento climático pode interferir na umidade do 

solo nos anos subsequentes e persistir durante alguns anos, também pode haver vestígios iniciais 

de uma grande seca ou ocorrer repentinamente.  
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Figura 10 - Análise espacial da umidade do solo nos anos de 1985 e 1993. 

 

 

Figura 11 - Análise espacial da umidade do solo nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 
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6. DISCUSSÃO 

Na seção de agrupamento espacial foi possível visualizar os impactos do El Niño com 

grandes implicações no Nordeste de forma espontânea e intensa. O agrupamento permitiu a 

amostragem espacial de uma área que constantemente sofre com eventos de seca e exemplificar 

a repentina variação em um curto período. Além do El Niño, outros fatores influenciam a 

escassez de chuvas e baixos índices de umidade, esses mecanismos influenciadores, de acordo 

com Santos e Horta (2020, p. 102) podem ser: Temperatura da Superfície do Mar (TSM), 

Ventos Alísios, Pressão ao Nível do Mar (PNM), Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

Frentes Frias, Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), Linhas de Instabilidade (LI) e 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM). 

A seção cujo objetivo é relacionar índices de chuva, temperatura e umidade demonstra 

que os parâmetros sofrem modificações ao longo dos anos e podem servir para indicar 

influências na umidade do solo. De acordo com Correia et al. (2011), a precipitação e a 

temperatura são essenciais no Nordeste principalmente para a escolha de regiões propensas à 

criação de gado e plantio, pois essas produções necessitam desses elementos climáticos para 

prosperarem. 

A análise temporal da umidade do solo sob influência de eventos de El Niño mostrou 

que na porção do semiárido nordestino ocorre bastante interferência na umidade do solo em 

razão desse fenômeno. O El Niño, de acordo com Costa (2012), é um evento que possui a 

tendência de ocorrer em cerca de dois ou três anos, mas pode ter intervalos bastante longos. 

Apesar da constante ocorrência, este fenômeno não pode ser medido ou previsto com exatidão, 

existindo sempre particularidades em cada evento. Este fenômeno que gera eventos de seca na 

região do semiárido nordestino é um grande impasse para os agricultores locais. A variabilidade 

das chuvas e das secas desfavorece o plantio e a estiagem prejudica o crescimento da vegetação, 

uma vez espera-se chuva, mas ela não vem. 

Na seção de padrões espaciais da água disponível no solo são nítidas as ocorrências de 

secas intensas e multianuais, como em 2012. Em todos os 39 anos de dados, que pouco 

representam para a história da Terra, e que para estudos climáticos representam apenas uma 

fração de acontecimentos, foi possível visualizar uma grande divergência nos padrões de seca 

e as respostas aos estímulos ambientais. Porém, uma similaridade pode ser observada, em que 

a parte costeira da Bahia durante os anos apresentou uma média com ADS acima de 50%, 

mostrando uma estabilidade na região e um padrão que ocorre há bastante tempo. 
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7. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos com este trabalho, foi possível concluir que a umidade 

do solo tem padrões espaciais e temporais diferentes sobre o semiárido nordestino. A 

investigação desses padrões permitiu relacionar regiões da área de estudo e agrupá-las de forma 

homogênea, considerando similaridades entre alguns estados do Nordeste, apesar de grande 

variação. Este trabalho foi realizando utilizando-se das saídas do modelo Jules, especificamente 

dados de água no solo entre 10 e 35 cm de profundidade (Bett et al. 2020). Os dados do modelo 

cobriam todo o semiárido do Nordeste, num período de 39 anos, permitindo assim muitas 

análises espaciais e temporais da umidade do solo. 

Foi identificado em um dos resultados que nos anos analisados (1993, 1998 e 2012) a 

seca foi mais severa em alguns estados do semiárido, como Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sendo possível identificar que em épocas com fenômenos de 

El Niño essa é a área mais prejudicada. Em contrapartida, foi analisado que a região costeira da 

Bahia mantém um padrão de solo mais úmido quando comparado com todo o estado, essa 

diferença pode ser justificada pela quantidade mais elevada de chuva presente na localidade. 

A seca em uma região é influenciada por diversos fatores e sua duração é sempre 

imprecisa, pois depende de diversas condições climáticas e ambientais. A variabilidade espacial 

e temporal da seca é um fator importante a ser considerado em análises de vulnerabilidade a 

extremos climáticos, especialmente no contexto de mudanças climáticas, que podem levar a 

secas mais intensas e frequentes em diversas regiões do Brasil. Existem padrões espaciais de 

seca que têm semelhanças com outros anos, mas as divergências e variabilidades são bastante 

comuns em análises climatológicas, e provavelmente vão sofrer mudanças nos próximos anos 

e décadas. 
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