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RESUMO 

 

O clima ainda é o principal responsável pelas variações da produtividade da soja 
(Glycine max (L.) Merrill), exercendo uma ação limitante sobre esses sistemas 
agrícolas. Nos cerrados bom-jesuenses, essa cultura mostrou-se, no decorrer dos 
anos, um crescimento de áreas cultivadas, entretanto, a produtividade não 
acompanha esse mesmo ritmo, passando por períodos de oscilações. Dessa forma, 
ainda que o cultivo esteja agregado à alta tecnologia, a cultura apresenta grande 
vulnerabilidade face às adversidades climáticas. Assim, a pesquisa visou analisar 
possíveis tendências em variáveis meteorológicas que possam influenciar na 
produtividade da soja no município de Bom Jesus (PI). Para tanto, utilizaram-se 
diferentes conjuntos de dados: i) dados meteorológicos diários dos períodos de 1984-
2014 e 1974-2014, ambos obtidos a partir do banco de dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET); ii) Normais Climatológicas de 1961-1990 do INMET e; iii) 
dados de produtividade da soja dos anos/safras de 1997/1998 a 2012/2013 obtidos 
no banco de dados de Produção Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Nas análises realizaram-se cálculos das Normais 
Climatológicas (1984-2014) e aplicações estatísticas. Dentre os métodos estatísticos 
utilizaram-se: i) o teste de Wilcoxon pareado para avaliar as diferenças entre as 
climatologias dos dois períodos analisados; ii) o teste de tendência (Mann-Kendall), 
no intuito de analisar a tendência de variação dos dados agrometeorológicos; iii) 
análise de Cluster e o; iv) teste de correlação de Spearman, para identificar a relação 
entre os dados agrometeorológicos e os dados de variabilidade anual da produtividade 
da soja. Para a aplicação dos testes, adotou-se nível de significância estatística de 
5%. Os resultados apresentados indicam que a climatologia do período de 1984-2014 
apresentou mudanças com relação à climatologia passada em todas as variáveis 
analisadas, exceto na insolação e na precipitação. Quanto à variabilidade dos 
elementos agrometeorológicos, observaram-se tendência negativa significativa para 
a precipitação nos meses de junho e outubro e positiva significativa no mês de 
dezembro, as quais constatam alterações nos padrões do clima local, que poderá ser 
considerado na condução de medidas de planejamento para a definição da época de 
semeadura da cultura. Foi possível identificar também tendências positivas 
significativas estatisticamente, na temperatura máxima, para todos os meses que 
fazem parte do ciclo da soja (novembro - abril), que por sua vez poderá acarretar 
efeitos adversos sobre a fisiologia da cultura e, consequentemente impactos no seu 
rendimento final. Notou-se uma correlação positiva significativa entre a produtividade 
da soja e a precipitação no mês de março, apontando que períodos de estiagens neste 
mês são prejudiciais para o desenvolvimento da soja nesta área. Quanto à correlação 
entre as variáveis (temperatura máxima, mínima e amplitude térmica) e a variabilidade 
anual da produtividade da soja, o resultado do teste não mostrou correlação com 
significância estatística para o período analisado, constatando que, considerando a 
faixa recomendada para o desenvolvimento do cultivo, estas variáveis não são fatores 
limitantes no rendimento final da cultura na área de estudo. Assim, espera-se que este 
estudo possa contribuir para a proposição de medidas de planejamento, que levam 
em conta o papel da variabilidade climática sobre a produtividade da cultura da soja. 
 
Palavras-chave:  Produtividade agrícola; Tendências climáticas; Mann-Kendall; 
Cerrado piauiense 



 
 

 
 

ANALYSIS OF CLIMATIC VARIABILITY ON THE SOYBEAN PRO DUCTIVITY IN 
BOM JESUS (PI) 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The climate is still main responsible for the variations soybean productivity (Glycine 
max (L.) Merrill), exerting a limiting action on these agricultural systems. The bom-
jesuense cerrado, this culture has proved, over the years, an increase of cultivated 
areas, however, productivity does not keep the same pace, going through periods of 
oscillations. Thus, although the crop is added to high technology, culture has great 
vulnerability to climatic adversities. Thus, the present study aims to analyze possible 
trends in meteorological variables, which can influence the soybean yield in Bom 
Jesus. For this purpose, different datasets were used, as follows: i) two periods of daily 
data (1984-2014 and 1974-2014), both obtained from the National Meteorological 
Institute (INMET); ii) climate normals from 1961-1990 as defined by INMET; iii) local 
agricultural production data of soybean-year (1997/1998 to 2012/2013) obtained from 
the Municipal Agricultural Production (PAM) dataset, which is management by 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The analysis procedures 
included calculations of climate normals for 1984 to 2014 period and some statistical 
applications, as follows: i) the Wilcoxon test, used to evaluate differences between 
climate normals (1961 to 1990 and 1984 to 2014); ii) the Mann-Kendall nonparametric 
test, in order to analyze the linear trend of agrometeorological variables (rainfall, 
maximum temperature, minimum temperature and diurnal range of temperature; iii) 
cluster analysis by Ward method and the Spearman correlation test (rs) to identify the 
relationship between agrometeorological variable and soybean annual productivity. 
We adopted a statistical significance level of 5%. The results indicate changes in 
seasonality of the 1984-2014 climatology with respect to past climatology for all 
variables analyzed, except for insolation and precipitation. However, the monthly 
analysis of precipitation indicate negative trend during October and positive trend in 
December, causing a delay in start of rainy season. If this trend is persistent this result 
must be considered in futures definitions of the soybean crop sowing date over the 
region studied. With Mann-Kendall test was possible to identify positive trends with 
statistical significance in maximum temperature for all month forming part of soybean 
cycle (from November to April), which in turn tends to cause adverse effects on crop 
physiology, and consequently impacts on the final yield. Was identified a significant 
positive correlation between soybean yield and precipitation observed in March, thus 
precipitation deficit in this month is harmful to the soybean crop development. No 
statistically significant correlation was identified among maximum temperature, 
minimum temperature, and DTR with annual soybean productivity due these range of 
meteorological variables are not limiting factors in the final soybean yield in Bom Jesus 
(PI). It is expected that this study will contribute to propose planning strategies 
considering the role of climate variability on soybean crop final yield. 
 

Key-word:  Agricultural production; climatic trends; Mann-Kendall; Cerrado Piauiense. 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... 9 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................. 10 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES ...................................................................... 11 

 
1. INTRODUÇÃO.............................................................................................. 13 

1.1. Perguntas e hipóteses .................................................................................. 17 

1.2. Objetivo Geral ............................................................................................... 17 

1.3. Objetivos Específicos ................................................................................... 17 

2. REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................ 19 

2.1. Exigências agrometeorológicas da cultura da soja ....................................... 19 

2.2. Variabilidade climática e seus efeitos sobre o comportamento agrícola....... 25 

2.3.  Aplicações estatísticas em estudos de variabilidade climática e de 

agroclimatologia............................................................................................ 32 

3. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................. 39 

3.1. Caracterização da área de estudo ................................................................ 39 

3.2. Material ......................................................................................................... 40 

3.2.1. Dados meteorológicos diários ...................................................................... 40 

3.2.2. Dados de produtividade agrícola .................................................................. 43 

3.3. Métodos ........................................................................................................ 43 

3.3.1. Cálculo das normais climatológicas .............................................................. 44 

3.3.2. Métodos estatísticos ..................................................................................... 45 

3.3.2.1. Teste de Wilcoxon Pareado .......................................................................... 46 

3.3.2.2. Teste de Mann-Kendall ................................................................................. 46 

3.3.2.3. Análise de Cluster......................................................................................... 48 

3.3.2.4. Correlação de Spearman .............................................................................. 50 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................... 52 

4.1. Climatologia do período de 1961-1990 e 1984-2014 .................................... 52 

4.2. Tendências das variáveis agrometeorológicas e seus possíveis impactos 

sobre o comportamento da produção da soja .............................................. 59 



 
 

 
 

4.2.1. Precipitação .................................................................................................. 59 

4.2.2. Temperatura máxima, temperatura mínima e amplitude térmica diurna ....... 64 

4.3. Relação entre as variáveis agrometeorológicas e a variabilidade anual da 

produtividade de soja .................................................................................... 73 

5. CONCLUSÕES............................................................................................. 80 

6. REFERÊNCIAS ............................................................................................ 84 

APÊNDICE ................................................................................................................ 94 

 



9 
 

 
 

LISTA  DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de localização do município de Bom Jesus – PI e área do MATOPIBA

...................................................................................................................... 15 

Figura 2. Mapa de localização da estação meteorológica convencional do município 

de Bom jesus – PI......................................................................................... 42 

Figura 3. Médias climatológicas sazonais do período de 1961-1990 e de 1984-2014 

do município de Bom Jesus – PI referentes às variáveis: insolação (3a), 

umidade relativa do ar (3b), evaporação de Piché (3c) e precipitação (3d) .. 53 

Figura 4. Médias climatológicas sazonais do período de 1961-1990 e de 1984-2014 

do município de Bom Jesus – PI referentes às variáveis: pressão atmosférica 

(4a) e velocidade do vento (4b) .................................................................... 54 

Figura 5. Médias climatológicas sazonais do período de 1961-1990 e de 1984-2014 

do município de Bom Jesus – PI referentes às variáveis: temperatura máxima 

(5a), temperatura mínima (5b), temperatura média (5c) e amplitude (5d) .... 56 

Figura 6. Boxplot mensal da série de precipitação total correspondente ao período de 

1974-2014 do município de Bom Jesus (PI) ................................................. 60 

Figura 7. Boxplot mensal dos valores médios de temperatura máxima correspondente 

ao período de 1974-2014 do município de Bom Jesus (PI) .......................... 65 

Figura 8. Boxplot mensal dos valores médios de temperatura mínima correspondente 

ao período de 1974-2014 do município de Bom Jesus (PI) .......................... 66 

Figura 9. Boxplot mensal dos valores médios da amplitude térmica diurna 

correspondente ao período de 1974-2014 do município de Bom Jesus (PI) 67 

Figura 10. Dendrogramas produzidos pela métrica Euclidiana e função de ligação pelo 

método hierárquico de Ward, apresentando clusters obtidos das variáveis 

agrometeorológicas (10a precipitação; 10b temperatura máxima; 10c 

temperatura mínima; 10d amplitude térmica diurna) referentes aos meses de 

novembro a abril dos anos-safra de 1997/1988 a 2012/2013 do município de 

Bom Jesus – PI............................................................................................. 74 

 

 

 

 



10 
 

 
 

LISTA  DE TABELAS 

 

Tabela 1. Percentuais de falhas nas séries temporais referentes às variáveis 

analisadas .................................................................................................... 42 

Tabela 2. Aplicação do teste não paramétrico de Wilcoxon pareado nas médias 

climatológicas das variáveis meteorológicas entre o período de 1961-1990 e 

de 1984-2014 do município de Bom Jesus – PI ........................................... 58 

Tabela 3. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendall (Z) nos valores 

acumulados mensais de precipitação e nos valores máximos diários 

acumulados do município de Bom Jesus, PI (1974 a 2014) ......................... 61 

Tabela 4. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendal (Z) nas séries mensais 

dos valores médios de Temperatura Máxima do município de Bom Jesus, PI 

(1974 a 2014) ............................................................................................... 68 

Tabela 5. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendal (Z) nas séries mensais 

dos valores médios de Temperatura Mínima do município de Bom Jesus, PI 

(1974 a 2014) ............................................................................................... 70 

Tabela 6. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendal (Z) nas séries mensais 

dos valores médios da amplitude térmica diurna do município de Bom Jesus, 

PI (1974 a 2014) ........................................................................................... 72 

Tabela 7.Clusters obtidos em função da variabilidade mensal da precipitação para os 

anos/safras de 1997/1998 a 2012/2013 ....................................................... 76 

Tabela 8. Clusters obtidos em função da variabilidade mensal da temperatura máxima, 

temperatura mínima e amplitude térmica diurna para os anos/safra de 

1997/1998 a 2012/2013 ................................................................................ 78 

Tabela 9. Correlação de Spearman entre a produtividade de soja e as variáveis 

agrometeorológicas dos anos-safra de 1997/1998 a 2012/2013 no município 

de Bom Jesus-PI .......................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

LISTA  DE SIGLAS  E ABREVIAÇÕES 

 

BDMEP Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento 

DOL Distúrbios Ondulatórios de Leste 

DTR Diurnal Temperature Range 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ENOS El Niño – Oscilação Sul 

EPF Evento de Precipitação Fraca 

EPI Evento de Precipitação Intensa 

EPN Evento de Precipitação Normal 

ETo Evapotranspiração 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

GDA Graus Dias Acumulados 

GITE Grupo de Inteligência Territorial Estratégica 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

LA Latossolo Amarelo 

LI Linha de Instabilidade 

LISA Índice Local de Moran 

LSPA Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

MATOPIBA Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

NEB Nordeste do Brasil 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

OMM Organização Mundial de Meteorologia 

PAM Produção Agrícola Municipal 

PIB Produto Interno Bruto 

PV Podzólicos Vermelhos Amarelos 

R Litólicos  



12 
 

 
 

SCC Sistema de Classificação Climática 

SF Sistemas Frontais 

TSM Temperatura da Superfície do Mar 

UTC Coordinate Universal Time 

VCAN Vórtice Ciclônicos de Altos Níveis 

ZCAS Zona de Convergência do Atlântico Sul 

ZCIT Zona de Convergência Intertropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em meados da década de 1970, e de forma mais consolidada nos anos de 

1980, o Brasil conhecia um novo patamar econômico promovido pela introdução da 

agricultura agroexportadora, no qual a produção agrícola passou adotar um padrão 

tecnológico, com a intensificação no uso de máquinas e insumos modernos 

(MEDONÇA et al 2002). Com importância assumida pelas exportações, 

gradativamente o setor agrícola brasileiro ganhou novos rumos, tendo como cultura 

representativa a soja (Glycine max (L.) Merrill), visto que essa cultura assumiu um 

amplo acesso ao mercado financeiro das exportações e das inovações técnico-

científicas (BRUM et al., 2005).  

O maior ritmo de expansão da cultura da soja ocorreu na década de 70, sendo 

que os três estados da região Sul do Brasil respondiam por cerca de 80% da produção. 

Naquela época o agricultor foi altamente motivado a substituir outros cultivos pela soja 

e a expandir suas áreas cultivadas em razão das altas cotações da soja no mercado 

internacional, bem como, da disponibilidade de vastas áreas agrícolas no país 

(BONATO E BONATO, 1987). 

Ao longo da década de 1980, ocorria no país uma expansão da produção da 

soja nas áreas de cerrado, tanto na região Centro-Oeste, como em Minas Gerais e 

Bahia. Por volta de 1990 verificou-se um crescimento da chamada “fronteira” agrícola, 

para os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e também em áreas na região 

Amazônica (BRUM et al., 2005). A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) exerceu um papel fundamental para a expansão do uso dessas áreas, 

mediante a adoção de práticas que impulsionaram o segmento da produção 

empresarial, por meio do desenvolvimento de germoplasma adaptado e resistente às 

condições tropicais, assim como transferências de tecnologias (SHIKI, 2002).  Além 

disso, ressalta-se a intervenção do Estado nessas áreas, a partir do estabelecimento 

de programas e políticas públicas de incentivo à produção, que possibilitou a 

ampliação das transformações no campo (PIRES, 1996). 

De acordo com Roessing e Guedes (1993) a incorporação da cultura da soja 

no cerrado, inserido nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas 

Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí foi determinante para o país alcançar a 
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segunda posição mundial em relação à produção e exportação deste produto, ficando 

atrás somente dos Estados Unidos.  

Diante deste cenário de transformações, destaca-se a produção da soja no 

cerrado piauiense, com área localizada em uma das principais regiões de produção 

agrícola do Brasil, denominada MATOPIBA1, região que vem apresentando acentuado 

potencial de produção de grãos, respondendo por 11% da produção brasileira de 

grãos, que corresponde a 10,4 milhões de toneladas de soja. Dentre a área total do 

Matopiba (73 milhões de hectares), o Piauí ocupa 11,21%, abrangendo 33 municípios 

e 8,2 milhões de hectares (GITE, 2014) com condições favoráveis de solo e clima ao 

cultivo da soja, localizados na porção sudoeste do Estado.  

O processo de ocupação dessas áreas de cerrado, que segundo Alves (2006) 

são consideradas uma das últimas fronteiras agrícolas do país, ocorreu com a 

chegada de migrantes sulistas e de empresas associadas ao agronegócio 

contribuindo para a inserção da região no mercado nacional e internacional de 

produção da soja. De acordo com a produção da safra 2014/ 2015, do total dos grãos 

produzidos no estado do Piauí, 57,5% da produção relaciona-se à soja (LSPA, 2015).  

Dentre os municípios piauienses produtores de soja, destacava-se Bom 

Jesus, localizado a 635 km da capital, na mesorregião sudoeste piauiense e na 

microrregião do Alto Médio Gurguéia (Figura 1), que nos últimos anos passou a figurar 

uma região potencial para a produção em larga escala, concentrando atualmente 

grande parte da produção de grãos dos cerrados piauienses. O resultado da 

consolidação dessa atividade firmou, segundo Reis (2008), uma nova dinâmica, 

espacial, econômica e social do local, imposta pelas demandas do agronegócio, fato 

este, que pode ser visualizado pelo aumento de vagas no mercado de trabalho; 

ampliação de serviços como saúde e educação; implementação de serviços de 

internet, telefonia e consultorias; ampliação do perímetro urbano, modificações nas 

áreas rurais, dentre outros. 

Verifica-se que a cultura da soja ganha espaço nos cerrados bonjesuenses, 

apresentando, no decorrer dos anos, uma média de crescimento anual em torno de 

44,2 % de áreas cultivadas, com dados registrados inicialmente a partir do ano de 

                                                           
1 Sílabas iniciais referentes aos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Decreto nº 8.447, de 
e de maio de 2015 (Dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba e a criação 
de seu Comitê Gestor) 
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1998 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ressalta-se que em 

2003 a produção da soja em Bom Jesus (PI) foi destaque na área do agronegócio, 

visto que foi registrado, segundo Araújo (2005), fazendas com rendimento que 

chegaram a 3.000 Kg/ha, considerada no período a maior marca de produtividade no 

Brasil. Além disso, destacam-se o ano de 2011 que atingiu produtividade recorde, 

comparado ao longo de todo período de produção, com registros de 3.191 Kg/ha 

(IBGE/ PAM, 2013). 

 

 
Figura 1. Mapa de localização do município de Bom Jesus – PI e área do MATOPIBA 
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Entretanto, mesmo que as áreas cultivadas estejam em um ritmo crescente, 

em virtude da disponibilidade de tecnologias, da adoção de materiais genéticos de 

maior potencial produtivo, da utilização de práticas de manejo e correção do solo e da 

crescente qualificação dos produtores rurais, verificou-se, ao longo do período de 

produção da cultura, variações na produtividade. 

Nessa perspectiva, Ferreira e Rao (2011) salientam que, as atividades 

agrícolas estão sempre expostas a oscilações de produtividade, mediante às 

variações nos elementos meteorológicos. Segundo Fancelli e Dourado-Neto, (2000), 

o clima é preponderante na produtividade agrícola, uma vez que, para haver 

crescimento e desenvolvimento dos cultivos, faz-se necessário que as variáveis 

meteorológicas, tais como temperatura do ar, precipitação e insolação estejam de 

acordo com as exigências da cultura. 

Apoiados nesse discurso Göpfert et al. (1993), mencionam que a agricultura 

está diretamente ligada a altos riscos de insucesso determinado pelas variações 

climáticas, com destaque para o déficit ou excesso de água durante as fases 

fenológicas da cultura, que por fim afeta o potencial produtivo da planta, mesmo em 

regiões que a cultura tenha uma plena adaptação. Para o caso da soja conforme 

Berlato e Fontana (2003), 93% das perdas na safra ocorrem em razão das estiagens. 

Isso evidencia que o elevado risco de ocorrência de sinistros agrícolas associados às 

adversidades climáticas, poderá provocar efeitos negativos sobre os rendimentos da 

produção de soja, desestabilizando o mercado local, que consequentemente refletirá 

no setor econômico e social no âmbito local, estadual e nacional. 

Nessa perspectiva, o presente estudo parte do princípio de que o clima é 

importante para os sistemas agrícolas, manifestando uma ação limitante sobre à 

produtividade da soja na área de estudo.  

Assim o conhecimento das características climáticas, da variabilidade e das 

possíveis tendências climáticas em âmbito local, assim como sua influência sobre a 

produtividade da cultura da soja, pode auxiliar na melhoria do processo produtivo 

mediante os riscos associados ao clima. Essa melhoria poderá ser efetivada a partir 

do estabelecimento de estratégias de gestão e planejamento, no qual será 

considerado o desempenho do clima sobre a produção, bem como os feedbacks da 

cultura às variações climáticas. 
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1.1.    Perguntas e hipóteses 

 

No presente estudo, teve-se como perspectivas responder duas questões: 

i. os elementos meteorológicos no município de Bom Jesus (PI) apresentam 

tendências ao longo do tempo? 

ii. qual a influência da variabilidade climática sobre a produtividade da soja no 

município de Bom Jesus (PI)?  

As hipóteses para responder essas questões são: 

i. os valores observados e medidos das variáveis meteorológicas apresentam 

alguma tendência na região em estudo. Sabe-se que longo do tempo as variáveis 

meteorológicas apresentam periodicidades associadas à variabilidade natural do 

clima e/ou variações oriundas de ações antrópicas; 

ii. a variabilidade temporal do clima, bem como possíveis tendências nos 

elementos meteorológicos, são potenciais ao estudo e provavelmente vão gerar 

impactos no cenário de produção agrícola, visto que o fenômeno refletirá em variações 

na produtividade de soja. 

 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

• Analisar possíveis tendências em variáveis meteorológicas que possam 

influenciar na produtividade da soja no município de Bom Jesus (PI). 

 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar os aspectos climatológicos sazonais dos elementos 

meteorológicos do período de 1984 – 2014 do município de Bom Jesus (PI); 

• Comparar as médias históricas do período de 1961 a 1990 (INMET) e as 

médias da série histórica do período de 1984 a 2014 de Bom Jesus (PI); 

• Identificar se há tendências dos elementos agrometeorológicos (precipitação, 

temperatura máxima, temperatura mínima e amplitude térmica diurna) ao longo 
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da série temporal compreendida entre 1974 e 2014, assim como os possíveis 

impactos das mesmas sobre o comportamento da produtividade da soja; 

• Verificar a existência de alguma relação entre os elementos 

agrometeorológicos e a variabilidade anual da produtividade da soja nos anos-

safra de 1997/1998 a 2012/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

É cada vez mais discutida a existência de variações climáticas e os seus efeitos 

sobre o ambiente. Visto que, atualmente há uma necessidade crescente de entender 

como as alterações climáticas estão modificando os regimes dos elementos 

meteorológicos, bem como a sua influência em diversos setores da sociedade. Com 

o objetivo de sistematizar e organizar informações e pesquisas para subsidiar a base 

teórica do presente estudo, abordaram-se os seguintes aspectos: exigências 

agrometeorológicas da cultura da soja, variabilidade climática e seus efeitos sobre o 

comportamento agrícola e aplicações estatísticas em estudos de variações climáticas 

e de agroclimatologia. 

 

 

2.1. Exigências agrometeorológicas da cultura da so ja 

 

Até meados da década de 70 os cultivos de soja no mundo limitavam-se a 

regiões de climas temperados e subtropicais, cujas latitudes estavam próximas ou 

superiores aos 30º (BONETI, 1981). Desde então, a partir de iniciativas que 

fortaleceram a pesquisa e utilização de tecnologias no Brasil, pesquisadores 

conseguiram adaptar os cultivos às condições tropicais, viabilizando o cultivo em mais 

de 200 milhões de hectares no ecossistema do Cerrado (EMBRAPA SOJA, 2008). 

A produção brasileira iniciou na região noroeste do Rio Grande do Sul e com 

passar dos anos observou-se uma vigorosa expansão no Sul, Centro, Norte e 

Nordeste do país. O movimento de expansão dessa cultura pelo território nacional 

ocorreu quase em sua totalidade em áreas de Cerrado, seja do Mato Grosso, Bahia, 

Goiás, Maranhão e mais recentemente no sudoeste do Piauí (BRUM et al. 2005).  

O Brasil é o segundo maior produtor, processador e exportador mundial, 

ficando atrás somente dos Estados Unidos. Na safra 2013/14, o Brasil chegou a 30 

milhões de hectares plantados e teve uma produção recorde, estimada em 86,1 

milhões de toneladas. Os avanços tecnológicos da agricultura, em meados da década 

de 1990, incluindo melhoramento genético, melhoria em práticas de manejo de 
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nutrientes do solo, bem como monitoramento das condições climáticas, têm sido 

fundamental para o aumento da produtividade (HIRAKURI, 2014). 

No Brasil, diante de um panorama de expansão agrícola, tem-se o cerrado 

piauiense, como uma nova fronteira agrícola, com condições edafoclimáticas 

favoráveis ao cultivo de soja (MAPA, 2015). Na região Sul do Estado, precisamente 

no município de Bom Jesus - PI, área de interesse deste estudo, a produção de soja 

em grande escala pode ser considerada recente, com registros estatísticos no IBGE 

a partir do ano de 1998. Segundo dados recentes da Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB (2015), na safra de 2013/14, as áreas cultivadas com soja 

no Piauí chegaram a 627,3 mil ha.  

Inúmeros estudos apontam uma associação entre a variabilidade das safras 

das principais culturas de grãos com as condições meteorológicas. Segundo Berlato 

et al. (1992), para o caso da soja as variáveis que estão mais estritamente 

relacionadas com o desenvolvimento e o rendimento da planta são: precipitação, 

temperatura e fotoperíodo. Dessa forma, torna-se necessário para um bom 

desenvolvimento dos estágios produtivos da cultura de soja, condições térmicas e 

hídricas favoráveis.  

De acordo com Allen et al. (1998) as culturas anuais possuem 4 (quatro) fases 

de crescimento, as quais são: 1) estágio inicial – começa no plantio até a cultura atingir 

aproximadamente 10% de cobertura do solo; 2) estágio de desenvolvimento – ocorre 

dos 10% de cobertura até início da floração; 3) estágio médio – ocorre da floração até 

início da maturação (enchimento dos grãos); 4) estágio final - maturação até a colheita. 

Segundo Sediyama (2009), em geral, o ciclo da soja varia aproximadamente 

de 75 a 210 dias, sendo que a maioria dos cultivos de soja, adaptados às condições 

ambientais do Brasil, apresentam um ciclo que varia de 90 a 150 dias, chamado de 

ciclo cultivar da soja (fase inicial à fase final). Contudo, há uma oscilação na duração 

desse ciclo, dependendo da região. Essa variação está associada a diversos fatores 

locais como: condições de solo, de clima, da latitude, da altitude, da utilização de 

tecnologias no manejo e da época de semeadura. 

Diante disso, Sediyama et al. (1985) ressaltaram que a interação planta-

ambiente são atributos que definem a produtividade da cultura da soja. Ainda em 

conformidade com os autores a época de semeadura é uma das fases mais 
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importantes do cultivo, pois influencia diretamente no rendimento da soja, visto que 

determina a exposição da soja às variações dos fatores climáticos.  

De acordo com Câmara (1998b), considerando as áreas no Brasil aptas para 

o cultivo de soja, tem-se uma melhor época teórica de semeadura, que varia entre 30 

e 45 dias antes do solstício de verão, compreendido entre os dias 6 de novembro ou 

21 de novembro, respectivamente a 21 de dezembro, visto que se apresentam as 

condições termofotoperiódicas ideais para o desenvolvimento da cultura, 

possibilitando o período suficiente para o cultivo atingir altura e porte compatíveis com 

a elevada produtividade e colheita mecânica. No caso da região sudoeste do Piauí, 

segundo informações da Embrapa Soja (2008), é recomendável a semeadura entre 

1º de novembro a 15 de dezembro, associada ao início da estação chuvosa nessa 

região. 

Cunha et al. (1998) apontaram que dentre as condições ambientais 

necessárias para se obter altos rendimentos, destaca-se a disponibilidade de água, 

visto que constitui-se um fator que dependendo da sua distribuição ao longo dos 

estágios da cultura, poderá provocar quedas ou ganhos de produtividade.  

Apoiados nesse motivo, acrescenta-se um fator preocupante quanto à 

distribuição desse elemento, ou seja, constitui-se um elemento que pode apresentar 

grande variabilidade em diversos locais. No caso da região Nordeste, segundo 

estudos de Oliveira (2014) e Oliveira et al. (2014), essa variabilidade abrange desde 

regiões semi-áridas, com precipitação anual acumulada inferior a 500 mm até regiões 

com elevado índice pluviométrico, como nas regiões costeiras e a noroeste do Estado, 

apresentando precipitação superior a 1.500 mm. Ainda em consonância com Oliveira 

(2014) e Oliveira et al. (2014), devido à grande abrangência territorial da região, a 

distribuição espacial e temporal da precipitação mostra-se de forma heterogênea, 

relacionando-se com a atuação de diversos sistemas meteorológicos, dentre estes 

destacam-se: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Vórtices Ciclônicos de Altos 

Níveis (VCAN), Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), Linhas de Instabilidade (LI), 

Sistemas Frontais (SF) e Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 

Vários estudos têm proposto o uso de modelos de previsão de rendimentos, 

tendo como variável independente a disponibilidade hídrica. Fontana et al. (2001) 

relacionaram o rendimento de grãos da soja com o consumo relativo de água para o 

estado do Rio Grande do Sul, no período de 1974/75 a 1994/95 com o uso do modelo 
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de Jensen. Assim, mostraram que o consumo relativo da água explicou 86% e 75% 

da variação do rendimento de grãos de soja, para o modelo completo (novembro a 

abril - todo o ciclo da cultura) e modelo reduzido (janeiro a março – período crítico da 

cultura), respectivamente. Sendo que no modelo completo, somente os meses de 

fevereiro e março foram significativos, confirmando que esses meses exercem um 

maior peso na determinação do rendimento final da soja. Diante desses resultados os 

autores concluíram que o modelo pode ser utilizado para estimativa de previsões de 

safras, indicando que a agua é o fator que exerce uma maior influência na definição 

do rendimento da soja no Rio Grande do Sul. 

Berlato et al. (1992) salientaram-se que o fator hídrico é o maior responsável 

pelas variações de produtividade em lavouras de soja no estado do Rio Grande do 

Sul, analisando dados do período de 1971/72 a 1983/84. Assim dependendo da fase 

de desenvolvimento da cultura o déficit ou o excesso de água afeta o sistema solo-

planta-atmosfera, influenciando na produtividade agrícola. Nesse mesmo contexto, 

Göpfert et al. (1993) mencionaram que, em geral na agricultura brasileira, o fator mais 

importante relacionado ao risco climático é a precipitação, visto que, as adversidades 

ocasionadas nesta variável, como a seca e a chuva em excesso, respondem pela 

maioria dos sinistros agrícolas. 

Diante do exposto, estudos apontam que a necessidade de água na cultura 

da soja vai aumentando com o desenvolvimento da planta, sendo a primeira fase 

durante a semeadura (estágio inicial) e em seguida a fase de floração-enchimento de 

grãos (estágio médio), sendo que, a fase máxima de sensibilidade ao déficit hídrico 

ocorre durante o estágio médio do ciclo da cultura. Dentre esses períodos críticos em 

relação à necessidade de água, ressalta-se que além do déficit, o excesso hídrico 

também poderá ser prejudicial para a produtividade da cultura (NEUMAIER et al., 

2000; ASSAD et al., 2001; BREVEDAN E EGLI, 2003; FARIAS et al., 2007).  

No estágio máximo de necessidade hídrica (estágio médio) a planta carece 

de uma demanda de 7 a 8 mm/dia de água, que por sua vez será diminuída após esse 

período. Durante todo o ciclo da soja, para obtenção do máximo de rendimento, a 

planta exige uma necessidade total de água que varia entre 450 a 800 mm/ciclo, que 

por sua vez dependerá das condições climáticas, do manejo da cultura, tipo do cultivar 

e da duração do ciclo (EMBRAPA SOJA, 2008). De forma geral, a definição de áreas 
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aptas para a produção da soja, está ligada à ocorrência de chuvas nos períodos 

críticos. 

Ao analisar os impactos dos fatores climáticos sobre a produtividade de soja 

no período de 1969/70 a 2001/02 para o estado do Rio Grande do Sul e Paraná, 

Ferreira e Rao (2011) identificaram que a variabilidade no regime de chuvas é mais 

importante durante o início da plantação, no mês de outubro e, em seu pico de 

desenvolvimento, no mês de janeiro, que por sua vez é considerado o período crítico 

para a cultura, por requerer uma maior disponibilidade de água. Porém, segundo os 

autores, no Brasil os meses críticos referentes à disponibilidade de água podem variar, 

dependendo da escolha da época para semeadura, que oscila entre outubro e 

dezembro. 

Outra variável meteorológica considerada determinante para o processo de 

desenvolvimento do cultivo da soja, é a temperatura do ar. Estudo de Farias et al. 

(2007) indicaram que o aumento da mesma (acima de 40º) provocam distúrbios na 

floração, redução da taxa de fotossíntese, e diminuem a capacidade de retenção de 

vagens, sendo acentuado com a ocorrência de déficits hídricos. Associado a essas 

altas temperaturas, Câmara et al. (1997) mencionaram resultados que apontam que 

estas elevações afetam diretamente a produtividade, devido aos fatores ligados à 

formação da estruturação da planta. 

A cultura da soja possui uma melhor adaptação a temperaturas do ar na faixa 

entre 20ºC e 30ºC, sendo que seu desenvolvimento é pequeno ou nulo a temperaturas 

menores ou iguais a 10ºC, considerando nessa perspectiva uma temperatura ideal em 

torno de 30ºC (FARIAS et al., 2007).  

Ferreira e Rao (2011) identificaram em 42% dos anos analisados que ocorreu 

uma elevação da produtividade da soja, correlacionada com a redução da temperatura 

máxima sobre o Rio Grande do Sul e 27% dos anos para o Paraná. Com relação a 

DTR (amplitude térmica diurna) as correlações negativas foram mais expressivas 

durante o verão (exceto fevereiro), dessa forma os estudos indicaram que o 

decréscimo da DTR contribuiu para o aumento do rendimento de soja local, visto que 

nos últimos anos, o aumento da temperatura noturna é superior que o da temperatura 

diurna, mostrando que a cultura da soja torna-se mais sensível ao aumento da 

temperatura diurna. Em consonância com essas verificações os autores concluíram 
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que, em geral, os rendimentos de soja são mais afetados por mudanças de 

temperatura nos meses de verão. 

Além das exigências hídricas e térmicas da cultura da soja, ressalta-se sua 

adaptação à exigência fotoperiódica. Segundo Farias et al. (2007), a soja é 

considerada planta de dia curto, ou seja, floresce quando o comprimento dos dias é 

inferior a um determinado valor, porém a sua sensibilidade ao fotoperíodo é uma 

característica variável entre os cultivares de soja, visto que sua faixa de adaptação 

varia em função da latitude do local, sendo que, quanto mais próximo do equador 

menor é a amplitude do fotoperíodo ao longo do ano. 

Hartwig (1973) afirma que a amplitude do fotoperíodo é determinante para 

definir o comportamento dos cultivos de soja na fase de semeadura. Em virtude disso, 

seus estudos indicam que sob condições de maiores latitudes (mais ao sul), os 

elementos temperatura, fotoperíodo e umidade são as categoriais principais para a 

escolha da melhor época de semeadura para soja, devido a suas variações estarem 

associadas no tempo. Por outro lado, à medida que se aproxima do equador, ocorre 

uma diminuição na variabilidade da temperatura e do fotoperíodo entre as estações 

do ano. Dessa forma, a época de semeadura passa a ser menos condicionada a esses 

dois fatores e determinada mais em função da distribuição da precipitação. 

Essa adaptação dos cultivos de soja ao fotoperíodo foi solucionada no final 

dos anos 70, através de melhoramento genético, que possibilitou a ampliação da 

cultura até os trópicos, ou seja foram introduzidos exemplares de soja que possuem 

um florescimento tardio, passando para uma adaptação mais ampla ao fotoperíodo 

(NEUMAIER et al., 2000). 

Além destas variáveis, salienta-se a existência de um parâmetro baseado na 

temperatura do ar, que tem sido amplamente utilizado para simular o desenvolvimento 

da cultura da soja, chamado de graus-dia acumulados (GDA). Os graus-dia 

acumulados também, denominados de unidades térmicas, unidades de calor, ou 

unidades de crescimento são parâmetros que levam em consideração a temperatura 

do ar para a maturidade da cultura. Assim o parâmetro (GDA) parte-se da premissa 

de que a cultura necessita de uma certa quantidade de calor para completar 

determinado estágio de desenvolvimento ou o seu ciclo total. Sendo que o GDA é 

resultante da média da temperatura diária acima de uma temperatura limiar base 

(basal). Este limite mínimo é a temperatura abaixo da qual o crescimento é nulo (MAVI 
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e TUPPER, 2004). A temperatura basal varia entre as diversas culturas, sendo 

adotada para a soja de 14°C (CÂMARA, 1998). Para detalhes sobre o cálculo de GDA 

pode-se consultar Mavi e Tupper (2004) entre outras publicações.  

Diante dos estudos analisados, verificou-se que a adaptação e o rendimento 

da cultura da soja em diferentes regiões, dependem de seus aspectos 

agrometeorológicos, ou seja, a cultura da soja, embora tenha sido agregada à alta 

tecnologia, ainda apresenta grande vulnerabilidade climática. 

 

 

2.2. Variabilidade climática e seus efeitos sobre o  comportamento agrícola 
 

Os elementos climáticos variam no tempo e no espaço e são influenciados por 

certos fatores, denominados fatores climáticos. De acordo com Vianello e Alves (2000) 

a maioria dos fatores de escala global responsáveis pela modificação do clima são os 

de ordem natural, sendo classificados em fatores externos e internos. Os fatores 

externos estão relacionados às flutuações na quantidade de energia solar emitida, 

variações na órbita terrestre e no eixo de rotação, aumento ou diminuição do dióxido 

de carbono atmosférico, variações na quantidade de poeiras atmosféricas e 

modificações nas características da superfície dos continentes e dos oceanos. Já os 

fatores internos destacam-se: as anomalias na configuração das temperaturas da 

superfície dos oceanos, o decréscimo da salinidade dos Oceanos e a complexidade 

de interações no sistema Terra-Oceano-Atmosfera. E ainda, segundo Vianello e Alves 

(2000), por outro lado, as ações humanas são capazes de influir sobre alguns dos 

fatores externos. 

As definições utilizadas na literatura científica sobre as variações climáticas se 

diferenciam de acordo com a inclusão dos efeitos antrópicos na identificação da 

variabilidade (TUCCI, 2002). Por sua vez, essas definições refletem a dificuldade 

existente de separar o efeito das atividades humanas sobre a variabilidade climática 

natural. 

 Em tal contexto, Ferreira e Rao (2011) afirmaram que as alterações no clima 

podem ser oriundas de ações antrópicas ou naturais. As de origem antrópica de uma 

forma geral, são irreversíveis e apresentam escala de extensão que varia de micro a 

meso escala. Por outro lado, as de origem natural podem variar da meso a grande 
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escala, sendo que as mesmas estão associadas à circulação geral da atmosfera e 

eventos climáticos extremos. 

Além de diversas abordagens relacionadas às possíveis causas das variações 

climáticas, seja ela natural ou antrópica, enfatiza-se a existência de várias definições 

que descrevem tal variação. Em consonância com Minuzzi (2010), há várias 

expressões alusivas às variações, dentre estas citam-se: variabilidade climática, 

tendência climática, flutuação climática, oscilação climática e mudança climática, 

sendo que as mesmas se referem a algumas escalas temporais válidas para cada tipo 

de variação. 

Goossens e Berger (1986) exibem as definições de alguns termos usados para 

caracterizar essas alterações climáticas. Em consonância com os autores: 

“a tendência climática é uma alteração definida por um leve acréscimo ou decréscimo 

nos valores médios no período de registro”; “flutuação climática é qualquer forma de 

alteração sistemática regular ou irregular”; “oscilação climática é uma flutuação na 

qual a variável tende a transcorrer-se gradativamente e de forma leve entre sucessivos 

máximos e mínimos”; “a mudança climática é um termo que engloba todas as formas 

de inconstâncias climáticas de natureza estatística ou de causas físicas”.  

Apoiado nesse discurso sobre variação climática, Minuzzi (2010) afirma que de 

fato, o clima não é constante, sendo constatado, por meio dos registros de mudanças 

climáticas globais e regionais, periodicidades de anos a séculos. Segundo o autor, 

comparando as variações climáticas em escala regional com as de escala global, as 

regionais, em muitos casos, são divergentes e, não acompanham as mesmas 

tendências globais. Dessa forma, o autor ratifica a importância da análise da 

variabilidade climática em escalas regionais.  

Coughlan e Nyenze (1991), ao identificarem os tipos de tendências e 

variabilidades climáticas que uma área pode estar sujeita, enfatizam a importância de 

desenvolver estudos de escalas locais e regionais, nos quais os impactos serão mais 

sentidos. Além disso, ressaltam a existência de modelos de teleconexões e de 

anomalias climáticas em diferentes partes do globo que influenciam nessas 

alterações. 

Nunes e Lombardo (1995) apresentaram, em um estudo de revisão de 

literatura, questões sobre a variabilidade climática. Enfatizaram que a temática vem 

sendo abordada e analisada de forma não sistemática, sem que haja um consenso 
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entre os pesquisadores, dificultando a troca de informações entre os diversos estudos. 

De acordo com os autores existem duas correntes, uma que acredita na consideração 

do ambiente global para compreensão do tema, e por outro lado, os que alegam que 

modelos globais negligenciam feições locais, dificultando a relação entre climas 

globais, regionais e locais. 

Diante disso, ressalta-se, segundo Ferrari (2012), que o consenso mais cabível 

entre os estudos é o fato de que a ciência descobriu que o clima do planeta possui 

uma variação natural, independente da presença humana e de suas atividades. 

Pautado nisso, apesar do grande esforço explorado por pesquisadores interessados 

em estudar a questão da variabilidade climática, deve-se salientar que o sistema 

climático possui uma vasta complexidade, que atualmente é apenas parcialmente 

conhecido, dentro de cada escala, além do qual podem ter reflexos significativos nas 

diversas atividades humanas.    

Nessa perspectiva, uma série de atividades do homem tais como, a agricultura, 

a produção de energia, a pecuária, a saúde, o turismo, dentre outras são sensíveis às 

condições meteorológicas e climáticas do globo. Em diversas regiões essa 

sensibilidade ao tempo e ao clima é cada vez mais importante na medida que aumenta 

a pressão demográfica e a demanda. 

Os ecossistemas e muitos dos complexos sistemas interdependentes criados 

pelo homem estão muito bem adaptados às condições climáticas que prevaleceram 

no passado e, portanto, são muito sensíveis às mudanças. Afirma-se, por exemplo, 

que os ecossistemas utilizados para a produção de alimentos, no sistema de 

agricultura, foram concebidos em função das condições climáticas médias, sendo que 

uma alteração, por mais modesta e simples que seja, poderá trazer graves 

repercussões sociais e econômicas (VIANELLO E ALVES, 2000). 

Seguindo esse raciocínio, Pereira et al. (2002) mencionaram que a agricultura, 

dentre os setores da economia, é aquela com maior vulnerabilidade as condições 

climáticas, visto que variações climáticas, podem afetar todas as etapas da produção 

agrícola, desde o preparo do solo para semeadura até a colheita, como também 

transporte, o preparo e o armazenamento dos produtos. Nesse sentido, vários estudos 

têm indicado que esses sistemas poderiam ser afetados significativamente no caso 

de uma adversidade climática. Como forma de minimizar os prováveis impactos nesse 
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setor, pesquisas tem cada vez mais explorado as informações necessárias para um 

planejamento futuro dessas atividades. 

Partindo desses pressupostos, Rolim et al. (2007) propuseram uma atualização 

no mapeamento das classificações climáticas de Köppen modificada e de 

Thornthwaite para o estado de São Paulo, visto que servirá para uma melhor aplicação 

em estudos de zoneamento agroclimático. Essa análise revelou que o Sistema de 

Classificação Climática (SCC) proposto de Köppen não demostrou eficiência para 

estudos agrometeorológicos, visto que possui uma pequena capacidade de classificar 

os tipos de clima com relação aos elementos meteorológicos (temperatura do ar e 

precipitação) e elementos resultantes do balanço hídrico (evapotranspiração, 

deficiência e excedente hídrico). Por outro lado o SCC de Thornthwaite resultou em 

vinte tipos de clima, resumindo de forma mais eficiente as classificações climáticas da 

área, demonstrando capacidade para determinação de zonas agroclimáticas, 

possibilitando estudos sobre produtividade final de culturas.  

Back et al. (2012), amplamente através de seu estudo, auxiliaram no 

entendimento sobre a influência do clima na agricultura. Nessa perspectiva, os autores 

por meio de um estudo de caso, objetivaram avaliar tendências nas séries climáticas 

e nos índices agroclimáticos para o cultivo da videira na região dos Vales da Uva 

Goethe, em Santa Catarina, no período de 1924 a 2010 (temperatura máxima e 

mínima), e 1955 a 2010 (precipitação). A partir das análises, os autores identificaram 

que ocorreu tendência significativa de acréscimo para a temperatura mínima anual 

nas estações de verão e primavera (época do desenvolvimento vegetativo), enquanto 

a temperatura máxima não apresentou tendência. Por outro lado as análises 

indicaram tendência de aumento da chuva total anual e da chuva no período 

vegetativo. Confirmado a ocorrência destas variações nas séries climáticas, os 

autores fizeram algumas indagações como: o aumento da temperatura mínima 

poderia contribuir para a diminuição na frequência de geadas e o aumento da 

precipitação combinado com as temperaturas elevadas, poderiam favorecer o 

surgimento de doenças fúngicas e de pragas nas videiras. 

Seguindo essa linha, estudos como o de Chevarria (2011) apontam para o 

aumento favorável do estabelecimento Euschistus heros (percevejos) e Telenomu 

podisi (parasitóide) e da severidade da ferrugem asiática (doença fúngica) em culturas 

de soja no estado do Rio Grande do Sul, diretamente relacionado às mudanças nas 
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condições médias de temperatura e de precipitação, conforme detectadas pelos 

cenários do IPCC (Intergovernamental Pannel on Climatic Change).  

Camargo (2010), por meio de um estudo de revisão de literatura, visando 

analisar o efeito da variabilidade e da mudança climática sobre a produção de café 

arábica no Brasil, bem como uma abordagem de métodos de adaptação de cultivares 

a temperaturas elevadas, chega a um consenso que, eventos meteorológicos estão 

diretamente associados com as fases fenológicas da produtividade da cultura, sendo 

que a mesma é muito penalizada com variações nas condições hídricas e térmicas. 

Respaldado nesses resultados o autor conclui que durante as próximas décadas, a 

agricultura, especialmente a cultura do café, deverá ser manejada para outras áreas, 

a partir de técnicas agronômicas de adaptação e mitigação a eventos meteorológicos, 

que necessitará de um engajamento de pesquisas científicas, em prol do 

desenvolvimento de tecnologias com foco no melhoramento genético das culturas. 

Estudos como de Campos et al. (2010) sugerem que a partir do aumento da 

temperatura no estado da Paraíba, como sugerido pelos cenários de mudanças 

climáticas do IPCC, haverá um deslocamento das áreas de produção de feijão-caupi 

para regiões que possuem uma maior oferta hídrica, posicionando-se mais ao leste 

do estado da Paraíba. Para tal investigação os autores utilizaram-se o modelo do 

balanço hídrico associado a técnicas de geoprocessamento, e objetivou-se a 

identificar as regiões do Estado em que a cultura do feijão-caupi sofrerá restrições em 

face das mudanças climáticas. 

Coerentes com essas preocupações, Silva et al. (2009) abordaram em seu 

estudo correlações entre as precipitações durante a safra (16 meses) para as culturas 

de cana-de-açúcar e abacaxi e correlações entre as precipitações durante o período 

chuvoso e as produtividades de algodão herbáceo e sisal, em quatro microrregiões do 

estado da Paraíba no período de 1990 a 2005. Segundo os autores, por serem regiões 

localizadas no Nordeste do Brasil (NEB), as culturas agrícolas regionais podem ser 

afetadas por irregularidade climática natural, resultantes de efeitos das secas, que 

muitas vezes podem ser agravadas em períodos de El Niño. Isso foi identificado na 

análise de correlação entre a precipitação e a produtividade de cana-de-açúcar, sendo 

observado uma redução considerável na produção dessa cultura na ocorrência de um 

forte evento de El Niño. Com relação ao algodão e o sisal, observou-se forte 

correlação entre a precipitação, durante os sete meses do período chuvoso. 
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Santos et al. (2011) projetaram perdas na produtividade do milho devido a 

limitações hídricas para os anos agrícolas de 2008/2009, 2009/2010, 2014/2015, 

2018/2019 em algumas mesorregiões do estado de Minas Gerais, a partir de uma 

investigação da relação entre a produtividade agrícola e a seca em cenários de 

mudanças climáticas (A1B), usando o modelo ECHAM5/MPI-OM. Porém, o estudo 

apontou uma série de incertezas em relação aos valores de precipitação modelados 

para o clima futuro. Ressalta-se ainda, segundo os autores que a produtividade 

dessas culturas dependem da influência de uma série de elementos meteorológicos. 

Dessa forma, faz-se necessário estudos que venham analisar as interações desses 

elementos com a produção agrícola, assim como, fatores biofísicos do solo, fatores 

socioeconômicos, entre outros. 

Diante de um cenário de implicações relacionadas às mudanças climáticas e 

seus efeitos potenciais na variabilidade do clima e, consequentemente, nos eventos 

extremos, várias pesquisas enfatizam a ocorrência de variações interanuais em escala 

global, bem como seus efeitos na agricultura. A principal fonte conhecida dessas 

variações está claramente relacionada com os oceanos tropicais, sendo que o mais 

importante modo de variabilidade interanual do sistema oceano-atmosfera é o ENOS 

(El Niño Oscilação Sul). Estas anomalias extremas compreendem a fase quente (El 

Niño) e a fase fria (La Niña) do ENOS. Os efeitos do fenômeno ENOS são observados 

em escala global e alteram a circulação atmosférica e o regime térmico em diversas 

regiões do mundo (KAYANO E ANDREOLI, 2007). 

Nesse contexto, conforme Ferreira (2005), no Brasil as áreas mais afetadas 

pelo ENOS são: o leste da Amazônia, na sua faixa tropical, a parte norte da Região 

Nordeste e a Região Sul, na faixa extratropical. Contudo observando de maneira geral 

e pelo fato do Brasil possuir uma vasta extensão territorial, verificam-se 

consequências distintas, sobre o regime de precipitação, diante de determinadas 

fases do fenômeno. Em que, na sua fase quente associa-se com seca nas Regiões 

Norte e Nordeste, e excesso de chuva na Região Sul; alternadamente, na sua fase 

fria, tem-se aumento da chuva nas Regiões Norte e Nordeste e, precipitação abaixo 

da média na Região Sul.   

Berlato e Fontana (1999) realizaram estudos de caso objetivando relacionar a 

variabilidade interanual da precipitação pluvial com a variabilidade dos rendimentos 

da soja no estado do Rio Grande do Sul. Com essa finalidade, foram analisados os 
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dados de rendimento médio da soja de todo o Estado no período ano/safra de 1975/76 

a 1994/95 e os dados de precipitação mensal do período 1913-94 de seis estações 

meteorológicas, bem como identificados os eventos ENOS nas duas séries de dados 

meteorológicos. Segundo os autores, a variabilidade interanual da precipitação no 

período dezembro a março (esse período compreende a semeadura, floração, 

enchimento de grãos e colheita) é o principal fator determinante da variabilidade dos 

rendimentos da soja. O fenômeno El Niño possui uma correlação positiva com o 

rendimento de grãos, ocasionando, na maioria das vezes, rendimentos e produções 

recordes dessa cultura no Estado. Baseado nessas repostas os autores ressalvaram 

a importância de se conhecer e monitorar o fenômeno ENOS, na tentativa de prever 

situações favoráveis em relação à precipitação e minimizar impactos negativos de 

situação desfavorável para a cultura da soja. 

Outro resultado que corrobora com a temática se dá por estudos realizados por 

Ferreira et al. (2006), que mostraram uma correlação direta entre o aumento da 

Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do oceano Atlântico Sul com a produtividade 

de soja nas partes norte e central estado do Paraná, durante o período de 1990 a 

2005, porém foi detectada uma correlação negativa entre TSM do Pacífico (Região do 

Niño 3) e a produtividade, sendo que a TSM do Oceano Atlântico Sul exerceu maior 

influência, explicando 75% da variabilidade da produtividade de soja nos meses de 

dezembro a abril. 

Berlato et al. (2005) objetivando investigar a associação entre a produtividade 

de milho e a variabilidade da precipitação, causada pelo ENOS (El Niño e La Niña) no 

estado do Rio Grande do Sul, demostraram que existe uma ligação entre o período 

de maior variabilidade da produtividade com o período de maior variabilidade da 

precipitação. Diante disso obtiveram em suas análises que existe uma forte tendência 

do El Niño em favorecer a produtividade da cultura do milho, contudo em anos de 

ocorrência de La Niña há uma frequência de queda na produtividade, ambas 

ocorrências associadas ao regime de precipitação. Dessa forma, segundo os autores, 

estas informações tornam-se úteis para tomada de decisões quanto ao manejo da 

cultura. 

Slingo et al. (2005) ressaltaram que de qualquer forma, seja a variabilidade do 

clima naturalmente forçada, ou devido às atividades humanas, representam uma 

ameaça à produção agrícola mundial. Segundo os autores, a variabilidade do clima, 
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associada a eventos de El Niño tem grande impacto sobre a produção agrícola, na 

qual dependendo da região, esses impactos podem ser positivos ou negativos. É 

importante destacar, conforme os autores, que estudos recentes indicam a utilização 

de modelos complexos no intuito de realizar simulações de variabilidade e mudanças 

climáticas, em conjunto com previsões de como as culturas irão responder a diferentes 

variações climáticas, criando condições para o desenvolvimento de estratégias e 

tática de gestão, que irão induzir a adaptação da produção agrícola a essas variações. 

Essas simulações são realizadas por meio de modelos agrometeorológicos, 

utilizando dados de variáveis meteorológicas observadas como insumo de entrada 

para o modelo. Apoiado nesses argumentos, Hoogenboom (2000) apresentou uma 

visão geral das aplicações de modelos para simulações de produtividade, baseados 

no significado do clima para o impacto da produção agrícola. Segundo o autor para 

dar conta dos efeitos da variabilidade climática sobre a produtividade agrícola, faz-se 

necessário a utilização de dados de variáveis agrometeorológicas para simulação de 

modelos de culturas. Dessa forma, para que os modelos tornem-se uma ferramenta 

eficaz de apoio à decisão e gestão, o autor chega a um consenso, de que será 

fundamental para eficácia dessa investigação, a continuação do recolhimento de 

dados meteorológicos observados, bem como o aumento de redes de estações de 

superfície. 

Portanto, conscientes da variabilidade climática e seus riscos associados às 

atividades agrícolas, gera-se um estímulo ao desenvolvimento de estudos que 

investiguem os efeitos das variações climáticas sobre a produtividade, bem como a 

resposta de cultivares diante dessas variações.  

 

 

2.3. Aplicações estatísticas em estudos de variabil idade climática e de 

agroclimatologia 
 

O sistema climático é altamente não-linear e, consequentemente, um sistema 

interativo que representa um verdadeiro desafio a uma completa descrição 

quantitativa. Nessa interatividade dentro desse sistema terra-atmosfera-oceano, 

existe uma variedade de processos físicos, muitos dos quais são ainda poucos 

conhecidos individualmente, seja em escala regional ou global. Dessa forma, 
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considerando a complexidade do sistema climático, toda tentativa de previsibilidade 

da variabilidade e da evolução do mesmo, deverá partir de uma metodologia 

elaborada tendo como base o clima passado e fundar-se em hipóteses razoáveis 

(VIANELLO E ALVES, 2000). 

Segundo recomendações da Organização Mundial de Meteorologia (OMM) 

para o entendimento e caracterização do clima de uma determinada localidade, é 

necessário o estudo do comportamento estatístico da variabilidade dos parâmetros do 

tempo, registrados durante um período uniforme de pelo menos 30 anos. Segundo o 

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (2009) essa recomendação foi 

estabelecida a fim de garantir a compatibilidade de análise dos dados coletados em 

várias estações do mundo. Essas médias de dados meteorológicos calculadas para 

períodos consecutivos de 30 anos são denominadas Normais Climatológicas, 

consideradas de grande relevância para diversas atividades humanas, que segundo 

estes autores, a Agroclimatologia é a principal área técnica beneficiária dessas 

informações. 

Diante de um enorme espaço amostral de dados meteorológicos, faz-se 

necessário a aplicação de técnicas que possibilite organizar e resumir o volume de 

informações medidas, a fim de torná-las possível para o entendimento, análise e 

interpretação. Nesse sentido, torna-se importante o emprego da estatística, conforme 

descrito por Assis et al. (1996) apud Reboita (2005) que, os métodos e técnicas 

estatísticas são capazes de sumarizar todas as informações de modo a facilitar as 

deduções sobre os dados.  

Baseados em estudos de Wilks (2006), as técnicas estatísticas são 

consideradas valiosas para análise de dados meteorológicos, visto que de maneira 

geral a atmosfera exibe variações e flutuações caóticas, implicando na complexidade 

de incertezas e aleatoriedade no seu comportamento, que por sua vez para lidar com 

essas características, faz-se necessário utilizar as ferramentas de probabilidade. 

Nessa perspectiva, segundo Palmer (2001) devido a dinâmica irregular da atmosfera, 

a representação matemática da mesma, acarretaria em erros inevitáveis de 

interpretação, visto que, a previsão meteorológica, a partir da análise do tempo e a 

projeção de mudanças climáticas, são essencialmente eventos probabilísticos. 

Diante do exposto, faz-se importante um levantamento de estudos que 

contemplem essa temática, a fim de sintetizar informações sobre as maneiras de 



34 
 

 
 

resumir, organizar, analisar e facilitar as inferências dos dados meteorológicos, bem 

como verificar variações, tendências climáticas e estudos de agroclimatologia, a partir 

de aplicação de métodos estatísticos.  

Fundamentado em vários estudos que utilizam métodos estatísticos para a 

verificação de variações climáticas, vale ressaltar os estudos de Sneyers (1975) 

considerados os primeiros que aplicaram o Teste de Mann-Kendall para identificação 

de variabilidades e tendências climáticas. Posteriormente Goossens e Berger (1986) 

indicam a eficácia do teste de Mann-Kendall comparando com outras técnicas usuais 

utilizadas para a detecção de uma mudança climática abrupta. De acordo com eles, 

além de identificar a mudança, o método detecta a localização aproximada da data do 

seu início. Fundamentados na aplicabilidade deste teste, os autores estudaram as 

variações climáticas anuais e sazonais ao longo do hemisfério Norte e na Europa, no 

período de 1900 a 1988. Nessa perspectiva, a análise demostrou que ocorreu uma 

mudança abrupta tendendo ao aumento da temperatura, em torno do ano de 1.900, 

sendo que esse aquecimento foi sentido a longo prazo por anos posteriores.  

Ainda em consonância com a eficácia do Teste Mann-Kendall, estudos de Yu 

et al., (2002) mencionaram que o mesmo é recomendado pela OMM para detecção 

de variações climáticas, por ser considerado o mais correspondente para esse tipo de 

diagnóstico. Obregón Párraga (2003) cita em seu estudo a vantagem de se utilizar 

este teste, pelo fato que o mesmo usa a magnitude relativa dos valores da série, 

filtrando valores extremos. 

Nessa perspectiva, vários estudos que objetiva estudar variações e tendências 

climáticas, destaca-se a detecção com base em testes e métodos estatísticos. Back 

(2001), utilizando e comparando as análises estatísticas por meio de testes não 

paramétricos, como o Teste de Run, Pettitt e Mann-Kendall, para a verificação de 

tendências climáticas em séries temporais de precipitação e temperatura no ano de 

1924 a 1998 em Urussanga, SC, constatou resultados que apontaram para incertezas 

sobre a utilização do teste de Run. Por outro lado, os testes de Pettitt e Mann-Kendall 

apresentaram acedências entre seus resultados. A coerência dos resultados para a 

análise estatística dos dados demonstraram que a precipitação total anual apresentou 

tendência positiva dentro do período investigado, e a temperatura média anual 

apresentou tendência crescente de seus valores para o mês de janeiro. 
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Blain (2010) com o propósito de analisar tendências e/ou variações climáticas 

em oito séries temporais de temperatura máxima média anual, do estado de São 

Paulo, no período total de 1918 a 2005, empregou análises estatísticas baseadas em 

métodos paramétricos e não paramétricos. Dentre eles destaca-se o teste da razão 

da verossimilhança, o de Mann-Kendall, e o de Pettitt. Por meio dessas análises foram 

verificadas elevações nos registros de temperatura máxima nos anos recentes da 

série para os municípios de Pindorama e Ubatuba; por outro lado não foram 

identificadas alterações significativas para as localidades de Cordeirópolis, Mococa, 

Monte Alegre do Sul e Ribeirão Preto, e já em Campinas e Piracicaba os resultados 

mostraram marcantes elevações associadas à temperatura máxima. Entretanto, 

segundo o autor, apesar da verificação de variações temporais nos valores de 

temperatura máxima, não foi possível estabelecer uma significância estatística nas 

oito séries analisadas. 

Métodos estatísticos foram usados para analisar o comportamento sazonal e 

anual da chuva e de veranicos no estado do Paraná no período de 1945 a 2006, por 

Minuzzi e Caramori (2011). Dentre estes métodos destaca-se o Teste de 

Homogeneidade Normal Padrão, Análise de Regressão e o teste de Mann-Kendall, 

como resultado deste estudo foi observado que nas últimas décadas, a quantidade de 

chuva anual demostrou uma tendência de aumento, principalmente na primavera, 

entre 16 e 42 mm/década, na metade leste do Paraná. Houve também uma tendência 

positiva no número de dias com eventos extremos de chuva. Com relação aos 

veranicos com duração de 5 a 10 dias, com quantidade acumulada inferior a 10 mm, 

foi verificado uma tendência negativa na primavera na escala anual, considerado pelo 

estudo inversamente proporcional ao acréscimo da quantidade de chuva. 

Pinheiro et al. (2013) identificaram tendências significativamente positivas em 

dados de séries temporais, em dezesseis estações dentre as dezoito analisadas, para 

a região Sul do Brasil, a partir da aplicação do Teste de Mann-Kendall. Quanto ao 

período analisado os autores estabeleceram alguns critérios baseados em estudos de 

Streck et al. (2009), dessa forma a série temporal deveria ser contínua, com 

comprimento superior a 50 anos, com período de falhas contínuas inferior a 12 meses 

e distribuídas nos três Estados da região analisada. Posteriormente essa série original 

(1885 – 2009) foi dividida em séries parciais de 30 anos, permitindo, segundo os 
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autores os processos cíclicos de curto prazo estejam incorporados, assim como, a 

existência de estacionariedade na série. 

Wanderley et al. (2013) estudaram a homogeneidade e a existência de 

tendências na distribuição temporal da precipitação na microrregião do Sertão do São 

Francisco, em Alagoas, para o período de 1931 a 2011. A série foi decomposta em 

três períodos de 30 anos, conforme estabelecido pela OMM para estudos 

climatológicos. Em seguida as séries foram submetidas aos testes de Pettitt para 

identificação de pontos de descontinuidade e Testes de Mann-Kendall para detectar 

a existência de tendências, que quando significativas, foram ajustadas por regressão 

linear (t Student). Neste estudo observou-se que para os períodos compreendidos 

entre 1931-1960 e 1961-1990 foram homogêneos e não foi verificado existência de 

tendências, já no período de 1991-2011 demostrou tendência estaticamente 

significativa de aumento da precipitação em sete meses. Baseado nesses resultados 

é importante ressaltar alguns estudos como de Montenegro e Ragab (2012), que 

apontaram em suas análises um aumento da precipitação para a costa leste do 

Nordeste de 25,25% até 2039, relacionado ao aumento da temperatura, segundo 

cenários do IPCC, 2007, que tende a intensificar o ciclo hidrológico e modificar os 

padrões de circulação, tanto em escala global quanto regional. 

Alencar et al. (2014) realizaram estudos sobre a existência de tendência na 

distribuição temporal dos elementos meteorológicos e da evapotranspiração (ETo), no 

período compreendido entre 1961 a 2011 em Catalão, Goiás. Como métodos para 

verificar essa possível tendência, os autores aplicaram os testes estatísticos de Mann-

Kendall, do estimador da inclinação de Sen e da regressão linear o teste de Student. 

O estudo identificou uma tendência positiva estatisticamente significativa de 0,38 °C, 

por década, para a temperatura máxima anual, alternadamente para dados de 

velocidade do vento, os resultados não apresentaram tendência significativa. Para o 

elemento de insolação foi constatado um aumento significativo, para o mês de 

outubro. Com relação à ETo foram observadas tendências positivas e significativas 

da ordem de 1,4 mm por ano, estimado pelo teste de Sen e 1,2 mm por ano, para o 

coeficiente angular da regressão. Contudo, segundo os autores, o aumento da ETo 

mostrou-se irregular na escala temporal, já que a tendência não foi verificada em todos 

os meses. Quanto a esses resultados o estudo apontou de forma geral um incremento 
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da demanda hídrica, favorecendo o desenvolvimento e a produtividade da produção 

agrícola local. 

Baseados em estudos sobre variações climáticas, também cabe mencionar 

algumas pesquisas que utilizam técnicas estatísticas para sistematizar e interpretar 

informações de agroclimatologia. Analisando diversas técnicas e fundamentos 

recentes, destaca-se o estudo de Araújo et al. (2013), que propuseram a utilização da 

Análise Multivariada de Agrupamentos (cluster analysis) para a formação de grupos 

de municípios que se associam  quanto à produtividade da soja e algumas variáveis 

agrometeorológicas como: precipitação, temperatura média do ar, radiação solar 

global e índice local de Moran (LISA) da produtividade para a região oeste do Paraná, 

referente aos anos agrícolas de 2000/2001 a 2007/2008. A partir dos resultados 

demonstrados os autores abordaram que a ferramenta estatística empregada 

possibilitou, a partir da formação de grupos de similaridades para cada ano/safra das 

variáveis analisadas, para cada grupo de municípios, um melhor entendimento da 

distribuição espacial de informações sobre as condições agrometeorológicas e de 

produtividade de soja. Dessa forma o estudo indica a utilização dessa técnica para um 

melhor gerenciamento das atividades agrícolas, em razão de que, a mesma 

proporciona a identificação de parâmetros tanto quantitativos como qualitativos, que 

por sua vez são apreciados pelos agricultores. 

Melo et al. (2004) no intuito de comparar o zoneamento agroclimático com 

alguns indicadores de produção da soja no estado do Rio Grande do Sul, utilizaram a 

ferramenta estatística de análise de agrupamentos (cluster analysis). O método teve 

como função agrupar os municípios com características homogêneas em função do 

rendimento, da produção e da razão entre a área colhida de soja e a área total do 

município, no período de 1981 a 2000. Quanto aos resultados, o estudo demonstrou, 

a partir da comparação com o zoneamento agroclimático da região, que existe uma 

possível incoerência com o agrupamento dos municípios por rendimento, fato que não 

foi observado nos outros agrupamentos analisados. Diante das repostas encontradas 

os autores concluíram que o agrupamento de variáveis para definir regiões 

semelhantes é uma boa ferramenta, visto que possibilitou um conhecimento mais 

detalhado da produção de soja do estado do Rio Grande do Sul. 

Martins (2008) realizou um estudo com o objetivo de verificar as áreas aptas 

para o cultivo do milho safrinha no estado do Paraná, bem como diagnosticar áreas 
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homogêneas com base na temperatura e propícias ao risco de geadas, utilizando o 

período de 1986 a 2000.  As regiões foram delimitadas mediante a aplicação da 

análise de agrupamentos considerando os métodos do vizinho mais próximo, vizinho 

mais distante e método não ponderado de agrupamento aos pares por médias 

aritméticas. Os resultados obtidos forneceram informações para uma melhor 

compreensão da variabilidade agrometeorológica do Estado analisado, sendo que 

possibilitou a partir da formação de grupos homogêneos em função da variável 

temperatura, um embasamento para a escolha de uma melhor época do plantio do 

milho safrinha. 

Com o propósito de contribuir para a redução dos riscos climáticos na 

agricultura, Keller Filho et al. (2005) identificaram em seu estudo, regiões homogêneas 

no Brasil quanto à distribuição de probabilidades de chuvas, mediante a aplicação da 

análise de agrupamentos (cluster analysis). A aplicação dessa ferramenta possibilitou, 

segundo os autores, o agrupamento das observações pluviais conforme um critério 

de similaridade do comportamento da precipitação, ao longo de séries que abrangiam 

períodos entre 15 e 35 anos para cada posto pluviométrico (2.341 postos). Em 

consonância com os resultados encontrados, os autores concluíram que a análise de 

agrupamento hierárquica é um instrumento adequado, pois permitiu identificar 25 

zonas pluviometricamente homogêneas, localizadas em seis áreas representativas da 

diversidade climática do território brasileiro.  

A partir da fundamentação teórica apresentada, conclui-se que a aplicação de 

métodos estatísticos é de fundamental importância para estudos que analisam 

variáveis meteorológicas, levando em consideração a potencialidade de uma 

ferramenta que organiza um grande volume de dados brutos e permite sua melhor 

compreensão e interpretação.  
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3. MATERIAL  E MÉTODOS 

 

 

3.1. Caracterização da área de estudo 

 

O município de Bom Jesus (PI) está localizado na microrregião do Alto Médio 

Gurguéia, com coordenadas geográficas de 09° 04’ 28’’ S e 44° 21’ 31’’ W e altitude 

de 277 metros. Possui uma área de territorial de 5.469,181 km2, tendo como limites 

ao norte os munícipios de Currais e Santa Luz, ao sul Gilbués, Monte Alegre do Piauí 

e Redenção do Gurguéia, a leste, Guaribas, Morro Cabeça no Tempo e o estado da 

Bahia, e a oeste Baixa Grande do Ribeiro (IBGE, 2015). 

A climatologia do município de Bom Jesus (PI) apresenta duas estações bem 

definidas: uma chuvosa, que vai de outubro a abril, e outra seca, que dura de maio a 

setembro. A precipitação média mensal mínima ocorre geralmente no mês de junho e 

a máxima ocorre no mês de março. A precipitação média anual encontra-se em torno 

de 1.093,4 mm. A temperatura máxima varia entre 31,0°C em março e 35,7°C no mês 

de setembro, com média anual de 32,6 °C. A temperatura mínima varia entre 19,0°C 

(junho) e 21,8°C (setembro), com média anual de 20,7°C. A temperatura média 

compensada oscila entre 25,4 (janeiro) e 28,5°C (setembro), com média anual em 

torno de 26,2°C (INMET, 2009) 

Segundo Moraes (2001) a vegetação predominante na região é o Cerrado 

(campo cerrado e cerradão), a qual caracteriza-se como uma formação do tipo savana 

tropical, com formações herbáceas, arbustivas e arbóreas. Além, das características 

de campo cerrado e cerradão, verifica-se também caatinga arbórea em menor 

extensão. Estas áreas são propícias para produção agrícola de grãos. 

Os solos predominantes da região compreendem os latossolos amarelos (LA), 

associados com pequenas frações de podzólicos vermelhos amarelos (PV) e solos 

litólicos (R) (EMBRAPA SOLOS, 1986). Os LA contem baixos teores de Fe2O3 (estado 

natural do óxido de ferro), são bem drenados, profundos e muito profundos, com 

pouca diferenciação entre os horizontes. Apresentam alta acidez, alta saturação com 

alumínio extraível e baixa fertilidade química natural. Contudo exige uma preparação 

antecipada para o uso agrícola, por meio do uso de adubação fertilizante e calagem 
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(neutralização do efeito tóxico do alumínio para os vegetais e também o fornecimento 

de cálcio ou magnésio) (EMBRAPA, 2006). 

As condições naturais do município propiciou o desenvolvimento de atividades 

agrícolas mecanizadas, com destaque para a cultura da soja. Por meio de uma análise 

multitemporal de imagens dos satélites Landsat 5/ TM, Landsat 7/ ETM, Cbers-2/ 

CCD, Cbers-2B/ CCD1 e Landsat 8/ OLI, respectivamente nos anos de 1990, 2000, 

2004, 2008 e 2015 (ver Apêndice) observou-se uma evolução do processo de 

ocupação agrícola. Entre 2000 e 2004 a área ocupada com a agricultura moderna 

passou de 15.582 ha para 42.717 hectares, ou seja, uma expansão de 174,1%; entre 

2004 e 2008 teve uma expansão de 33,7%, passando para uma área de 57.135 ha; 

em 2015 essa área atingiu 116.300 ha, com crescimento de 103,5%.        

 

 

3.2. Material 

 

3.2.1. Dados meteorológicos diários 

 

Para a caracterização climatológica do município de Bom Jesus, no estado do 

Piauí foram utilizados dados diários de séries temporais do período compreendido 

entre 1984 a 2014, correspondente às seguintes variáveis meteorológicas: 

precipitação (mm), temperatura média compensada (°C), temperatura máxima e 

mínima (°C), umidade relativa do ar (%), velocidade do vento a 10 m de altura (m.s-1), 

insolação total (horas), pressão atmosférica (hPa) e evaporação total de Piché (mm). 

O presente estudo, além de, caracterizar a climatologia recente do município 

em estudo, propôs realizar uma análise comparativa entre as médias históricas 

recentes (1º de janeiro de 1984 a 31 de dezembro de 2014) com as médias históricas 

passadas (1º de janeiro de 1961 a 31 de dezembro de 1990), a fim de verificar 

variações de padrão do comportamento dos elementos meteorológicos. Os valores 

das Normais Climatológicas para o período passado, do município de Bom Jesus – 

PI, foram obtidos por meio das “Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990”, 

publicadas em 2009 pelo INMET, sob responsabilidade da Coordenação-Geral de 

Desenvolvimento e Pesquisa. Identificou-se entre os dois períodos analisados uma 

intersecção de 6 (seis) anos, contudo ressalta-se que a OMM recomenda que as 
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normais climatológicas sejam calculadas em períodos consecutivos padronizados de 

30 anos. Dessa forma torna-se praticável o cálculo para períodos interpostos, como 

1971-2000 e 1981-2010, a exemplo do que faz a National Oceanic and Atmospheric 

Administration – NOAA (www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/datatools/normals). 

Para o estudo sobre variabilidade climática, bem como verificação e análise de 

possíveis tendências foram utilizados dados meteorológicos diários de séries 

temporais do período de 1974 a 2014 do município em estudo. As variáveis 

meteorológicas estudadas foram: precipitação (mm), temperatura máxima e mínima 

(°C) e a amplitude térmica diurna (variável calculada a partir da diferença entre as 

temperaturas máximas e mínimas). As escolhas destas variáveis meteorológicas, 

estão estritamente relacionadas com o estudo da influência das mesmas na 

produtividade da soja, que por sua vez foi fundamentada nos estudos de Berlato et. 

al. (1992) e Ferreira (2010). No presente estudo estas variáveis foram designadas 

variáveis agrometeorológicas. 

Ainda sobre os uso dos dados meteorológicos, o estudo utilizou-se a série de 

dados diários das variáveis agrometeorológicas (precipitação, temperatura máxima, 

mínima e amplitude térmica diurna) do período compreendido de 1997/1998 a 

2012/2013 referentes aos meses de novembro a abril (novembro do ano inicial da 

safra da soja até abril de seu ano final). A mesma foi utilizada no intuito de verificar a 

relação entre as variáveis agrometeorológicas e a variabilidade anual da produtividade 

da soja. 

O conjunto de dados meteorológicos foram extraídos do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). As informações foram originadas 

de uma estação convencional de superfície pertencente ao INMET, localizada no 

município em estudo. Os dados das variáveis estudadas são fundamentados em 

observações realizadas, diariamente, às 12, 18 e 24 UTC (Universal Time 

Coordinated), na Rede de Observações de Superfície do INMET. 

A qualidade dos dados foi verificada por meio de filtragem da quantidade de 

falhas existentes nas séries temporais para cada variável utilizada no estudo. A 

distribuição do conjunto de dados seguiu-se os objetivos propostos pela pesquisa. Na 

Tabela 1 mostra-se o resultado desta filtragem com os respectivos percentuais de 

falhas em cada conjunto de dados.  
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Tabela 1. Percentuais de falhas nas séries temporais referentes às variáveis analisadas 
Séries Temporais Variáveis Falhas (%) 

1984 – 2014 

Insolação 14,6% 

Umidade Relativa 17,2% 

Evaporação (Piché) 9,6% 

Precipitação 8,4% 

Pressão atmosférica 9,2% 

Velocidade do vento 21,4% 

Temperatura máxima 9,5% 

Temperatura mínima 13,2% 

Temperatura média compensada 13,5% 

1974 – 2014 

Precipitação 9,8% 

Temperatura máxima 8,0% 

Temperatura mínima 12,0% 

1997/ 1998 – 2012/ 2013 

(nov - abr) 

Precipitação - 

Temperatura máxima 2,8% 

Temperatura mínima 2,8% 

 

A estação meteorológica convencional localiza-se na latitude de -9.1425º, 

longitude de -44.3166º e altitude de 415 metros (Figura 2). Segundo informações do 

INMET, a estação conta com vários sensores isolados para o registro contínuo de 

vários elementos meteorológicos, que são lidos e anotados por um observador a cada 

intervalo e este os encaminha para um centro coletor. 

 
Figura 2. Mapa de localização da estação meteorológica convencional do município de Bom jesus – PI 
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3.2.2. Dados de produtividade agrícola 

 

Com relação à produção agrícola da área em estudo, coletaram-se dados 

anuais da cultura da soja, dentre estes: área plantada (hectares) e rendimento médio 

(kg /ha) no período de anos agrícolas de 1997/98 a 2012/13. Os dados foram obtidos 

de estatísticas oficiais no banco de dados da Pesquisa da Agricultura Municipal (PAM), 

2013, do IBGE.  

A PAM tem como objetivo fornecer informações sobre a produção agrícola 

dos municípios brasileiros e possui uma periodicidade anual. Apresenta-se entre as 

nove pesquisas estatísticas agropecuárias contínuas realizadas pelo IBGE. Para 

obtenção de dados nesta pesquisa, o IBGE utiliza-se metodologias subjetivas (dados 

de consenso obtidos em reuniões com informantes qualificados, consulta a dados 

anteriores e registros administrativos).  

Este sistema depende da existência de uma ampla rede de coleta municipal 

e de informantes capacitados envolvidos na atividade agrícola, como: empresas de 

extensão rural, técnicos de instituições de pesquisa agropecuária, associações de 

produtores, técnicos de assistência técnica (agrônomos), instituições fiscalizadoras de 

sanidade animal ou vegetal e comerciantes.  

Tem-se na literatura diversos estudos que também utilizaram dados 

estatísticos agropecuários do IBGE, dentre estes, cita-se Silva e Lúcio (2014); Gouvêa 

et. al. (2009); Melo et. al. (2004).    

 

 

3.3. Métodos 

 

Para a análise dos dados, com ênfase nos objetivos propostos pelo presente 

estudo, foram utilizados cálculos para a determinação das Normais Climatológicas e 

métodos estatísticos. Dentre os procedimentos elencados, destacam-se a seguir os 

que foram fundamentais para o alcance de forma objetiva à finalidade da pesquisa. 
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3.3.1. Cálculo das normais climatológicas 

 

O cálculo para a obtenção das Normais Climatológicas do município de Bom 

Jesus (PI), para o período compreendido de 1984 a 2014, seguiu os procedimentos 

utilizados pela publicação “Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990” – INMET, 

sendo que a mesma, adotou os métodos recomendados pela OMM, estabelecidas no 

Documento Técnico WMO-TD/Nº. 341. 

Dessa forma, segundo as recomendações acima citadas, em geral, para 

calcular as normais de uma variável X de uma determina estação meteorológica, 

calcula-se inicialmente o valor Xi j para cada mês i e cada ano j pertencente ao período 

de interesse. 

Para variáveis cujas análises foram de valores diários, como temperatura, 

pressão atmosférica, umidade relativa do ar e intensidade do vento, o valor Xi j é 

calculado da seguinte forma: 

��� =	� ����� /		 

      

em que: Xk i j é o valor observado da variável X no dia k, do mês i, do ano j, e N é o 

total de dias no mês i, do ano j, para os quais se dispõe de observações.  

Em se tratando de variáveis associadas a valores acumulados no período 

estudado, como: precipitação, evaporação e insolação, calcula-se Xi j como o valor 

acumulado no mês i, do ano j, isto é, a soma de todos os valores diários disponíveis 

para aquele mês e aquele ano, da seguinte forma: 

 

��� =	� �����  

                                                                                                 

Diante dos procedimentos expostos, é importante ressaltar segundo INMET 

(2009), algumas considerações sobre o cálculo dos valores diários resultantes das 

coletas nas estações meteorológicas convencionais. Para o cálculo da temperatura 

média compensada, o INMET utiliza a seguinte fórmula: 

 																														TMC,	k	i	j	=	(Tmax,	k	i	j	+	Tmin,	k	i	j	+	T12,	k	i	j	+	2T24,	k	i	j	)/5                  (3.3) 

(3.1) 

(3.2) 
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Sendo que, os valores para as temperaturas mínima e máxima diárias são 

registrados em termômetros especiais (termômetro de mínima e termômetro de 

máxima) lidas e anotadas pelo observador, comumente, nos horários de 12 UTC e 00 

UTC, respectivamente.     

No caso do cálculo do valor diário da variável umidade relativa do ar, o INMET 

(2009) emprega, também o valor de média compensada, seguindo a equação: 

 

                             URC, k i j = (UR12, k i j + UR18, k i j + 2UR24, k i j )/4                (3.4) 

 

Já para as variáveis pressão atmosférica e intensidade do vento, o valor diário 

é calculado pela média aritmética simples dos valores lidos nos três horários de 

observação.  

No que se referem às variáveis com valores acumulados, como: precipitação, 

evaporação e insolação, o INMET (2009) calcula os valores diários a partir dos totais 

acumulados ao longo do dia, sendo que os registros são realizados pelo observador 

às 12 UTC. 

 

 

3.3.2. Métodos estatísticos 

 

Com base nos objetivos do presente estudo, adotou-se quatro métodos 

estatísticos: teste de Wilcoxon pareado, teste de Mann-Kendall, análise de Cluster e 

Correlação de Spearman. Dentre os procedimentos estatísticos, o presente estudo 

empregou técnicas não-paramétricas. Esta adoção justifica-se, em virtude da 

distribuição e tamanho (pequenas) das amostras. 
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3.3.2.1. Teste de Wilcoxon Pareado 

 

O teste de Wilcoxon pareado foi adotado no presente estudo com o objetivo de 

testar hipóteses sobre a igualdade das médias climatológicas para os períodos de 

1961-1990 e 1984-2014.  

O teste de Wilcoxon para dados pareados é um método não-paramétrico 

utilizado para comparar se as medidas de posição de duas amostras são iguais no 

caso em que as mesmas são dependentes. Assim consideram-se duas amostras 

dependentes de tamanho n vindas de dois conjuntos de dados T1 e T2, isto é, X1, ..., 

Xn e Y1, ..., Yn. Considerando que se tem na realidade uma amostra de pares: 

�(� , ! ), … , (�#, !#)$ 

Em seguida, define-se as diferenças entre os valores de cada par. Em que Di = 

Xi - Yi, para i = 1, 2, ..., n. Assim, obtém-se a amostra das diferenças escrita como D1, 

D2, ..., Dn, a qual será a amostra analisada pelo teste. Assim, o teste resume em um 

Teste de Wilcoxon para uma única amostra.  

Inicialmente, as hipóteses são testadas, em que se aceita a hipótese nula (H0), 

ou seja, as amostras são iguais, ou rejeita-se H0, considerando que as amostras 

diferem. Adotou-se nível de significância de 5%. 

 

 

3.3.2.2. Teste de Mann-Kendall 

 

O Teste de Mann-Kendall foi aplicado no intuito de analisar a tendência de 

variação nas séries temporais climatológicas das variáveis precipitação, temperatura 

máxima e mínima e amplitude térmica diurna. Na análise da precipitação 

consideraram-se os totais acumulados mensais e valores máximos absolutos diários, 

enquanto que para a temperatura máxima e mínima e para a amplitude térmica diurna 

foram averiguados os valores médios mensais. Em seguida, os resultados das 

tendências foram submetidos para uma análise dos seus possíveis impactos no 

comportamento da produção da soja no município em estudo. 

O teste Mann-Kendall é uma análise estatística não-paramétrica que, segundo 

Sneyers (1975), considera a hipótese de estabilidade de uma série temporal, na qual 
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a sucessão de valores ocorre de forma independente e a distribuição de probabilidade 

deve permanecer sempre a mesma. 

Costa (2014) descreve o método considerando H0, a hipótese nula, como a 

inexistência de tendências, visto que as distribuições dos dados estão dispostas de 

forma aleatória no decorrer do tempo. Por outro lado, existe a hipótese alternativa H1, 

que considera a existência de tendências, seja de acréscimo ou decréscimo, ao longo 

do período analisado. 

Considerando uma série temporal de dados Xi, inicialmente os valores são 

comparados em ordem sequencial, através da diferença entre o valor posterior e o 

anterior. Quando essa diferença for positiva, atribui-se o valor 1 à variável sinal, 

quando o resultado for negativo atribui-se o valor -1 à variável sinal, e caso sejam 

valores iguais atribui-se 0 à variável sinal. Posteriormente, é calculada a soma (S) de 

todos os resultados da série, sendo xi e xj os valores da série (anual ou sazonal) nos 

anos i e j, respectivamente.	 
 

% = � � &'()*	(+� − +�)#
�-�. 

#/ 
�-  

                                                      
Sendo o sinal dado por:  

&'()*	0+� − +�1 = 	2 1, &3	0+� − +�1 	> 00, &3	0+� − +�1 = 0−1, &3	0+� − +�1 	< 07 

                                                                         

Considerando, para cada valor de i e de j, tem-se i > j e i ≤ n. Sendo que para 

séries com grande número de termos (n), o valor de S tende para uma distribuição 

normal com variância calculada a partir da seguinte fórmula: 

          

89:	(%) = 118 ;(	(( − 1)	(2( + 5) −�<=	0<= − 11	(2<= + 5)>
=- 	? 

 

em que, n é o número de valores em cada série, tp é a quantidade de valores presentes 

em cada um desses grupos e, q corresponde ao número de grupos com valores 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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contendo repetições. Assim para verificação final de tendências nos dados, é 

calculada a variável normal padronizada (Z), dada por: 

  

@ = 	
ABC
BD % − 1E8)F(&) , &3	%	 > 	0

0, &3 = 0% + 1E8)F(&) , &3	%	 < 	0GBH
BI

 

                                                      

Com base na análise do resultado da estatística Z, determina-se a existência 

de alguma tendência estatisticamente significante na série temporal. Os sinais dos 

valores da estatística Z indicam se a tendência é crescente (Z > 0) ou decrescente (Z 

< 0). Assim, se │Z│≤ Z 1-α /2, pode-se confirmar a hipótese nula (H0), ou seja, a hipótese 

de estabilidade dos dados. Por outro lado, caso o valor de Z supere Z1-α/2, a hipótese 

nula (H0) deve ser rejeitada, confirmando a existência de uma tendência significativa 

de acréscimo ou decréscimo na série temporal, considerando o nível de significância 

do teste. Neste estudo verificou-se a tendência no nível de significância de 5%. O valor 

de Z1-α/2 é obtido de uma tabela de distribuição normal padronizada. Para a aplicação 

do teste utilizou-se o software R (3.2.0).  

 

 

3.3.2.3. Análise de Cluster 

 

Segundo Mingoti (2005), esta técnica é usada para decompor os elementos do 

conjunto de dados contidos na amostra analisada em grupos, de forma que os 

elementos pertencentes ao mesmo grupo possuam características similares entre si, 

e os elementos de grupos distintos sejam não semelhantes em relação a estas 

mesmas características, ou seja, formação de grupos internamente homogêneos e 

heterogêneos entre si. 

A aplicação da análise de Cluster no presente estudo teve como objetivo 

identificar anos de safra similares quanto à distribuição das variáveis 

agrometeorológicas (precipitação, temperatura máxima e mínima e amplitude térmica 

diurna) no período de 1997/1998 a 2012/2013, compreendendo os meses de 

novembro a abril, os quais referem-se ao período da semeadura à colheita da soja no 

(3.8) 
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município de Bom Jesus (PI). A aplicação da análise de Cluster foi realizada 

separadamente para cada conjunto de dados das variáveis.  Após identificação dos 

grupos de anos-safra distintos, procedeu-se uma avaliação sobre a associação entre 

os grupos de safras (referente à cada variável) e a produtividade da soja. 

Para proceder o agrupamento dos elementos e criar um coeficiente de 

similaridade, utilizou-se como medida de similaridade, a Distância Euclidiana, a qual 

quanto menor os seus valores mais similares serão os elementos que estão sendo 

comparados. A mesma é representada pela equação: 

 

J�,�	 =	 K�0+�,� −	+�,�1L=
�- M /L 

  

em que, a distância entre os dois elementos Xi  e Xj, i ≠ j = 1, ..., n (total de elementos 

amostrais); Xi,k é o elemento observado da k-ésima variável do elemento amostral i; 

Xj,k, é o elemento observado da k-ésima variável do elemento amostral j. Dessa forma, 

segundo Mingoti (2005), os dois elementos amostrais são comparados em cada 

variável pertencente ao vetor de observações. 

Na análise de cluster a similaridade entre os grupos pode ser classificada em 

categorias, a partir da adoção de técnicas, que por sua vez podem ser representadas 

por dois tipos: técnicas hierárquicas, que produzem agrupamentos por meio de uma 

sequência crescente de partições (divisiva) ou junções (aglomerativa) de grupos e; 

não hierárquicas, que formam números fixos de grupos pré-especificados pelo 

pesquisador.  

Para esse estudo utilizou-se a técnica hierárquica aglomerativa, na qual o 

processo de agrupamento é realizado por etapas, partindo inicialmente de n 

conglomerados, ou seja um elemento do conjunto de dados é considerado um 

conglomerado (ou um cluster) isolado, que por sua vez vão passando por sucessivas 

fusões, formando novos conglomerados, até o momento em que todos os elementos 

considerados semelhantes estão em um único grupo (ou único cluster). Logo a 

variância de cada um dos elementos é zero. Em virtude da propriedade de hierarquia, 

os grupos na técnica hierárquica são geralmente representados por um diagrama bi-

dimensional chamado de dendrograma. 

(3.9) 
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O dendrograma é um gráfico em forma de árvore, o qual permite observar as 

alterações dos níveis de similaridade para as sucessivas etapas do agrupamento. A 

escala vertical indica o nível de similaridade, na escala horizontal são pontuados os 

elementos amostrais, em uma sequência relacionada à história de agrupamento. 

Assim, por meio do dendrograma e do conhecimento prévio sobre a estrutura dos 

dados, é feita uma escolha subjetiva do número final de grupos. Contudo, essa 

subjetividade deve-se considerar o objetivo proposto pelo estudo. 

Várias funções de ligações têm sido propostas. Sendo que a escolha de um 

desses métodos, segundo Keller Filho et al. (2005), é de certa forma subjetiva e leva 

em consideração o objetivo do estudo. No presente estudo utilizou-se a função de 

ligação de Ward (variância mínima) que tem-se como base principal os princípios de 

análise de variância, na qual a formação dos agrupamentos se dá pela maximização 

da homogeneidade dentro dos grupos.  

Nesta perspectiva, a soma de quadrados dentro de cada grupo é tida como 

medida de homogeneidade, cuja soma é dada pela distância Euclidiana de cada 

elemento amostral pertencente ao grupo em relação ao correspondente vetor de 

médias do grupo. Assim, esse método tenta minimizar a soma de quadrados dentro 

do grupo, visto que a formação de agrupamentos em cada fase da hierarquia é 

resultante de um grupo solução com menor soma de quadrados.  

Assim tem-se a seguinte equação: 

              

N = 	��O�� −	�PQQQOL#R
�- 

S
P- =	���(��,�	 −	�P,�QQQQQ	)L�

�- 
#R
�- 

S
P-  

 

sendo G e g os grupos.  

 

 

3.3.2.4. Correlação de Spearman 

 

Em virtude da natureza subjetiva na interpretação dos clusters associados à 

variabilidade da produtividade da soja, a pesquisa adotou-se um método para validar 

essa correlação, assim como obter uma melhor associação entre as variáveis 

(3.10) 
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analisadas. Para tanto estimou-se a correlação por meio de um teste não-paramétrico, 

baseado no coeficiente de correlação de Spearman (rs). 

Inicialmente as variáveis agrometeorológicas mensais e a produtividade foram 

correlacionadas por meio da construção de uma matriz de dispersão. Em seguida 

estimou-se o coeficiente de Spearman, assim como o nível de significância da 

correlação. Em síntese, a análise de correlação mede a relação linear entre as 

variáveis mensuradas pelo coeficiente de correlação (rs), (BOX E JENKINS, 1976, 

apud LÚCIO et al., 2010).  

O grau de relação entre as variáveis foi estimado adotando a produtividade de 

soja (kg/ha) como variável dependente e os atributos agrometeorológicos como 

variáveis independentes. A hipótese considerou que a correlação foi determinada 

pelos atributos agrometeorológicos como variáveis explicativas da variabilidade da 

produtividade da soja para o período analisado. Adotou-se para este estudo nível de 

significância de 5%. 

A estatística do teste de Spearman tem como base o coeficiente de correlação 

(rs) determinado pela equação: 

 

FT = 1 −
6 ∗ ∑ J�

L#
�- 

(	((L − ()	
    
em que di a diferença entre cada posto de valor, e n o número dos pares dos valores.                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.11) 
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4. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Climatologia do período de 1961-1990 e 1984-20 14 

 

Na Figura 3 são comparadas as normais climatológicas dos períodos de 1961-

1990 (passado) e 1984-2014 (recente), nas quais verificou-se por meio do teste de 

Wilcoxon pareado para a variável insolação (Figura 3a) que os dois conjuntos de 

dados não possuem diferenças significativas, conforme valor-p igual a 0,2333 (Tabela 

2). O mês de maior número de horas de insolação é agosto, em torno de 300 horas e 

o de menor é fevereiro com média em torno de 150 horas. O principal mecanismo de 

grande escala responsável pela variabilidade da nebulosidade nessa região é o 

deslocamento zonal da ZCIT. Assim, em fevereiro, correspondendo à estação de 

verão, a ZCIT está mais a Sul, favorecendo a formação de sistemas convectivos de 

mesoescala, que contribui para a formação de uma nebulosidade maior na região 

analisada, diminuindo o número de horas de insolação. O contrário ocorre em agosto, 

quando a ZCIT migra para latitudes no Hemisfério Norte. Além disso, a influência da 

ZCAS também pode influenciar no aumento da nebulosidade sobre a região durante 

o verão. 

Quanto à umidade relativa do ar, na Figura 3b, pode-se verificar que na 

climatologia passada os valores variavam em média de 41,3% a 77,3%, com o período 

mais úmido durante o verão e máximo mensal em fevereiro. Por outro lado, o período 

mais seco concentrava-se nos meses de junho, julho, agosto (inverno) e setembro 

(primavera), sendo que a menor umidade ocorreu no mês de agosto (41,3%). Para o 

período recente, a climatologia desta variável oscilou entre 43,3% (setembro) a 62,8% 

(fevereiro), permanecendo os meses mais úmidos durante o verão e os mais secos 

durante o inverno e início da primavera. Entretanto, observou-se um decréscimo na 

umidade relativa do ar durante os meses de verão e outono, conforme demostrado na 

Figura 3b, possivelmente refletida pelo aumento da temperatura do ar próximo à 

superfície, conforme será mostrado mais a seguir. Por meio da aplicação do teste de 

Wilcoxon para as duas amostras pareadas confirma-se que houve uma mudança 

significativa entre os dois períodos, com valor-p igual a 0,0034 (Tabela 2). 
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A umidade relativa do ar é a razão entre a pressão parcial do vapor d’água (e) 

e a pressão parcial de saturação do vapor d’água (es). O valor de es cresce 

exponencialmente com a temperatura do ar, isso significa que quanto maior a 

temperatura menor é a umidade relativa, portanto, a diminuição da umidade pode ser 

explicada em termos de aumento de temperatura média conforme será mostrado mais 

a seguir. 

 
Figura 3. Médias climatológicas sazonais do período de 1961-1990 e de 1984-2014 do município de 
Bom Jesus – PI referentes às variáveis: insolação (3a), umidade relativa do ar (3b), evaporação de 
Piché (3c) e precipitação (3d) 

 

Com relação à evaporação de Piché (Figura 3c) verificou-se que o curso anual 

da evaporação segue um comportamento semelhante ao do curso anual da insolação 

e um curso inverso ao da umidade relativa do ar, atingindo médias mais altas no 

período seco e valores mais baixos no período chuvoso. Identificou-se o maior pico 

de evaporação no mês de setembro (primavera) para os dois períodos analisados, 

coincidindo com o maior pico de temperatura máxima (visto a seguir). Além disso, 

verificou-se uma discrepância no padrão de comportamento desta variável entre os 

dois períodos em estudo, demostrado a partir de um acréscimo nos meses de verão 
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(DJF) e outono (MAM) para o período recente (1984-2014), em relação ao período 

passado. 

A partir da aplicação do teste de Wilcoxon entre os dois períodos pareados, 

observou-se uma alteração com significância estatística (valor-p = 0,0024), conforme 

Tabela 2. A evaporação de Piché sofre influência da temperatura, sendo que o 

aumento da mesma poderá, em um primeiro momento, explicar o aumento da 

evaporação. Por outro lado, ressalta-se que quanto mais seco estiver o ar, maior será 

a demanda atmosférica por vapor, consequentemente maior a fração evaporativa. 

Salienta-se que evaporímetro de Piché mede diretamente a evaporação potencial.  

A precipitação apresentou (Figura 3d) padrão de comportamento semelhante 

para os dois períodos, com período seco nos meses de maio a setembro e período 

chuvoso principalmente entre novembro e abril. A aplicação dos teste de Wilcoxon 

demostrou que não houve modificação estatisticamente significativa entre os períodos 

analisados (valor-p = 0,0922), conforme Tabela 2.  

As informações da Figura 4a mostram que o ciclo anual da pressão atmosférica 

no nível do barômetro não apresentou diferença, exibindo valores maiores nos meses 

de junho, julho e agosto (inverno). No entanto houve um aumento desta variável no 

período de 1984-2014, em relação ao período de 1961-1990, principalmente nos 

meses de janeiro, fevereiro (verão) e março (outono). Essa alteração foi 

estatisticamente significativa, com valor-p igual a 0,0024, identificada por meio do 

teste de Wilcoxon entre as duas amostras pareadas (Tabela 2). Tal situação pode ser 

explicada em função do aumento da temperatura (através da equação dos gases 

ideais) e da quantidade de vapor d’água (que aumentaria a massa da coluna de ar). 

 
Figura 4. Médias climatológicas sazonais do período de 1961-1990 e de 1984-2014 do município de 
Bom Jesus – PI referentes às variáveis: pressão atmosférica (4a) e velocidade do vento (4b) 
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Para a climatologia da velocidade do vento, os resultados apresentados 

apontam para uma variação acentuada entre os dois períodos estudados, sendo 

assim visualizado por meio da Figura 4b. Para o período passado (1961-1990), a 

velocidade do vento exibia uma oscilação no decorrer das diferentes estações, com 

pico no mês de setembro (primavera) chegando a uma velocidade de 2,5 m/s e com 

médias menores nos meses de verão e outono. Por outro lado, no período recente 

(1984-2014), a climatologia da velocidade do vento varia de 0,65 m/s (dezembro) a 

0,88 m/s (setembro), seguindo praticamente médias constantes durante todos os 

meses do ano. A aplicação do teste de Wilcoxon mostrou que essa variação entre os 

períodos teve significância estatística, com valor-p igual a 0,0004 (Tabela 2). 

A redução da velocidade média do vento entre os dois períodos pode ser 

atribuída à expansão urbana do município em estudo. Segundo Lombardo (2009, 

pag.117) “o aumento da rugosidade nas áreas urbanas leva à diminuição da 

velocidade média do vento regional”. É importante mencionar que a estação 

convencional que gerou os dados analisados sempre esteve localizada na mesma 

área, porém com o decorrer do tempo as condições do seu entorno foram modificadas, 

devido ao adensamento urbano. A diminuição da velocidade do vento tem implicações 

na dispersão do ar sobre a região das medidas dos dados, portanto, coerente com a 

análise da evaporação sobre a região. Ao mesmo tempo, a diminuição da ventilação 

é coerente com o aumento da temperatura média da região. 

Para a variável temperatura máxima, os dados apresentados na Figura 5a 

mostraram que a média dos meses do período recente são maiores que a média do 

período passado, de modo que apenas manteve-se o mesmo curso anual, com 

temperaturas máximas maiores nos meses de agosto (inverno), setembro, outubro e 

novembro (primavera); e menores nos meses de janeiro, fevereiro (verão), março e 

abril (outono). A variabilidade entre as médias deste atributo nos períodos analisados 

apresentou uma maior alteração nas ocorrências dos meses de verão (DJF), outono 

(MAM) e o mês de junho (inverno), enquanto que nos meses de inverno (julho e 

agosto) e primavera (SON) encontraram-se praticamente o mesmo padrão de 

comportamento. Aplicando o teste de Wilcoxon para os dois períodos pareados 

confirmou-se uma diferença com significância estatística entre os mesmos, com valor-

p igual a 0,0025 (Tabela 2).  
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Dentro do atual quadro sobre aquecimento global, a elevação da temperatura 

máxima acompanha a mesma tendência global. Seguindo esse discurso, Karl et al. 

(1999), analisando informações de diversas partes da superfície do globo, apontam 

tendência de elevação do número de dias “extremamente quentes”, chamados pelos 

autores de extremely hot days. Apesar destes estudos no âmbito global, ressalta-se 

que por outro lado, os registros meteorológicos explicitam mais a realidade local do 

que a global. Assim vários estudos demostraram que os efeitos da urbanização 

conseguem exceder o aquecimento na esfera global (HANSEN e LEBEDEFF, 1987; 

KARL et al., 1988). No caso do município de Bom Jesus – PI, além do crescimento 

urbano, evidenciam-se perturbações na vegetação natural do cerrado, resultantes a 

partir do desmatamento de extensas áreas para a produção agrícola (mudança no uso 

do solo), que também possivelmente teria afetado as condições de microclima local.  

 
Figura 5. Médias climatológicas sazonais do período de 1961-1990 e de 1984-2014 do município de 
Bom Jesus – PI referentes às variáveis: temperatura máxima (5a), temperatura mínima (5b), 
temperatura média (5c) e amplitude (5d) 

 

Analisando os dados das normais climatológicas da variável temperatura 

mínima entre o período passado (1961-1990) e período recente (1984-2014), 

observou-se (Figura 5b) uma diminuição nas temperaturas mínimas no período 
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recente, durante os meses de março, abril (outono), agosto (inverno), setembro, 

outubro, novembro (primavera), dezembro, janeiro e fevereiro (verão). Já os meses 

de maio (outono), junho e julho (inverno) permaneceram praticamente semelhantes, 

porém, os meses de junho e julho (inverno) ocorreram menores temperaturas no 

período de 1961-1990.  

Observou-se também que a menor média climatológica para a temperatura 

mínima foi verificada no mês de junho (19ºC), no período de 1961-1990 e, no período 

recente a mesma manteve-se no mesmo mês (19,4°C). Por outro lado, o pico maior 

desta média climatológica concentrou-se no mês de setembro nos dois períodos com 

21,8°C (1961-1990) e 20,9°C (1984-2014). O teste de Wilcoxon pareado entre os 

períodos atesta uma alteração com significância estatística, para a variável analisada, 

com valor-p igual a 0,0084 (Tabela 2).  

Verificou-se que as temperaturas mínimas no município em estudo estão 

diminuindo no período considerado mais quente (primavera e verão). Tal circunstância 

possivelmente poderá ser atribuída à mudança de uso no solo. De acordo com Liou 

(2002), em decorrência da concentração de vapor d’água, da cobertura de nuvens e 

outras partículas atmosféricas, a radiação solar ao transpor a atmosfera sofre 

processos de reflexão, espalhamento e absorção. 

No município em estudo quando a vegetação do cerrado deu lugar ao 

estabelecimento da agricultura, acarretou uma redução de vapor d’agua, atribuída 

pelo decréscimo da evapotranspiração. Com isso a redução da umidade do ar, como 

verificado anteriormente, quase não se verifica formação de nuvens as quais, retém o 

calor absorvido pela superfície durante o dia que, por sua vez, é emitido na forma de 

radiação de ondas longas durante o período noturno. 

Com relação às normais climatológicas da variável temperatura média, 

identificou-se que as médias referentes aos dois períodos analisados segue um 

mesmo curso anual, porém notou-se uma elevação nas informações contidas no 

período de 1984-2014, em todos os meses do ano (ver Figura 5c). O padrão da 

temperatura média no período passado (1961-1990) variava de 25,3°C no mês de 

fevereiro (verão) a 28,5°C no mês de setembro (primavera). No entanto, a distribuição 

para o ciclo recente (1984-2014) variou entre 27,1°C no mês de março (outono) a 

29,8ºC em setembro (primavera). Com isso, independente das forçantes físicas que 

deram origem a esta característica, destaca-se que sua ilustração torna-se 
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expressiva. A aplicação do Teste de Wilcoxon para os dois conjuntos de médias 

climatológicas confirmam uma diferença com significância estatística, com valor-p 

igual a 0,0025 (Tabela 2). 

No que diz respeito a amplitude térmica diurna, obtida pela diferença entre os 

valores de temperaturas máximas e mínimas mensais para cada período, a análise 

detectou um aumento em todos os meses (Figura 5d), decorrente do acréscimo 

mensal observado das temperaturas máximas e do decréscimo nas temperaturas 

mínimas.  

A maior variabilidade entre os ciclos observados encontrou-se nos meses de 

verão, outono e primavera. O teste de Wilcoxon pareado constata uma modificação 

com significância estatística para os períodos analisados, com valor-p igual a 0,0004 

(Tabela 2). Esta característica, peculiar, mostrou-se um indicativo de que forçantes 

radioativas causadoras de tal situação, aparentemente exercem uma interação de 

forma significativa tanto nas taxas de resfriamento noturno como nas taxas de 

aquecimento durante o período diurno.  

 

Tabela 2. Aplicação do teste não paramétrico de Wilcoxon pareado nas médias climatológicas das 
variáveis meteorológicas entre o período de 1961-1990 e de 1984-2014 do município de Bom Jesus – 
PI 

 * nível de significância 5%; ** nível de significância 1% 

 

 

 

 

Variável valor-p 

Insolação 0,2333 

Umidade Relativa 0,0034** 

Evaporação (Piché) 0,0024** 

Precipitação 0,0922 

Pressão atmosférica 0,0024** 

Velocidade do vento 0,0004** 

Temperatura máxima 0,0025** 

Temperatura mínima 0,0084** 

Temperatura média compensada 0,0025** 

Amplitude 0,0004** 
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4.2. Tendências das variáveis agrometeorológicas e seus possíveis impactos 

sobre o comportamento da produção da soja 

 

Estudos sobre tendências e variações climáticas tornaram-se importantes 

devido à elucidação de questões que visem a redução da vulnerabilidade agrícola. 

Tais indícios no presente estudo foram investigados por meio de aplicações 

estatísticas com base em uma série amostral mensal, correspondente ao período de 

1974-2014, do município de Bom Jesus – PI. Para essas análises foram consideradas 

as seguintes variáveis agrometeorológicas: precipitação, temperatura máxima e 

mínima e a amplitude térmica diurna.  

 

 

4.2.1. Precipitação 

 

Apresenta-se na Figura 6 o boxplot da série de precipitação total mensal 

referente ao período de 1974-2014. Por meio deste observou-se que o período 

chuvoso inicia no mês de outubro, intensificando-se no período de novembro a março 

e reduzindo a partir do mês de abril. Com relação às médias verificaram-se os maiores 

valores nos meses de janeiro, fevereiro (verão) e março (outono). Notou-se pouca 

dispersão nos dados durante os meses de inverno (junho, julho e agosto) que são os 

meses que constituem o período seco no município analisado.  

Os meses de maio (outono) e setembro (primavera) apresentaram-se menores 

amplitudes das informações, revelando a pouca variabilidade da precipitação nestes 

meses, enquanto que as maiores variabilidades concentraram-se nos meses de 

outubro, novembro (primavera), dezembro, janeiro, fevereiro (verão), março e abril 

(outono).  

Observaram-se à existência de valores distantes da média mensal (outliers) 

nos meses de dezembro, nos anos de 1998, 2008 (valores acima da média) e 1996 

(valores abaixo da média), em janeiro no ano de 2004 (acima da média) e em fevereiro 

nos anos de 1980 e 1992 (acima da média). Nos meses de outono notou-se um total 

de 6 (seis) valores extremos, sendo que o maior foi registrado no ano de 1989. Nos 

meses de inverno, constataram-se valores atípicos somente no mês de julho, com 

destaque para o ano de 1975 (maior valor), que podem ser atribuídos a eventos 
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extremos de precipitação, normalmente associados aos sistemas de mesoescala ou 

convecção local. Na primavera observaram-se outliers (acima da média) nos meses 

de outubro e setembro, nos anos de 1976 e 2002, respectivamente. 

 

 
Figura 6. Boxplot mensal da série de precipitação total correspondente ao período de 1974-2014 do 
município de Bom Jesus (PI) 
 
 

Com base nos totais mensais, não fica clara a influência da variabilidade 

interanual do Pacífico (ENOS) na ocorrência de meses chuvosos (outliers) 

apresentados na Figura 6. Contudo, estudos recentes (Oliveira et al., 2014) mostram 

que o ENSO atua diretamente na intensidade da chuva diária sobre o NEB; entretanto, 

faz-se necessária uma análise mais aprofundada sobre essa relação, bem como 

analisar o papel do oceano Atlântico no regime de chuva da região. 

Na Tabela 3 são mostrados os resultados do teste de Mann-Kendall (Z) para 

cada mês e para o total anual para valores totais de precipitação, assim como para os 
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valores máximos. Além do valor Z são apresentados nível de significância estatística 

do teste e o coeficiente angular. Para os valores totais de precipitação, a maioria dos 

meses: fevereiro (verão); abril (outono); junho, julho, agosto (inverno); setembro, 

outubro e novembro (primavera) apresentaram-se tendência negativa. Dentre os 

mesmos apenas os meses de junho (inverno) e outubro (primavera) apontaram 

redução com significância estatística, com valor-p igual a 0,0236 e 0,0092, 

respectivamente. Por outro lado, para os meses de janeiro e dezembro (verão); março 

e maio (outono), verificou-se uma tendência positiva; entretanto apenas o mês de 

dezembro (verão) apresentou-se significância estatística, considerando um nível de 

10% (valor-p = 0,0670). 

 

Tabela 3. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendall (Z) nos valores acumulados mensais 
de precipitação e nos valores máximos diários acumulados do município de Bom Jesus, PI (1974 a 
2014) 

 
+ nível de significância 0,1; * nível de significância 0,05; ** nível de significância 0,01 

 

Esses resultados apontam tendências de redução nos totais pluviométricos no 

período seco (junho) e no início do período chuvoso (outubro). E tendências de 

aumento no período chuvoso (dezembro). Resultados semelhantes foram analisados 

Valores acumulados Valores máximos 

Mês Teste Z valor-p 

Coef. 

Angular 

(mm) 

 Teste Z valor-p 

Coef. 

Angular 

(mm) 

Jan 0,12 0,8941 0,123  -1,74 0,0543+ -0,600 

Fev -0,54 0,5839 -0,519  -1,56 0,1157 -0,459 

Mar 0,78 0,4282 0,870  0,31 0,7442 0,129 

Abr -0,30 0,7531 -0,345  -0,14 0,8796 -0,065 

Mai 1,03 0,2956 0,250  0,78 0,4273 0,104 

Jun -2,26 0,0236* 0,000  -2,26 0,0236* 0,000 

Jul -0,73 0,4643 0,000  -0,69 0,4885 0,000 

Ago -1,61 0,1067 0,000  -1,61 0,1067 0,000 

Set -1,17 0,2409 -0,006  -0,78 0,4295 0,000 

Out -2,59 0,0092** -1,717  -2,55 0,0103* -0,695 

Nov -1,48 0,1359 -1,611  -1,64 0,0993+ -0,363 

Dez 1,82 0,0670+ 1,362  0,82 0,4024 0,246 

Anual -1,01 0,3052 -3,981  -1,07 0.2836 -0,244 
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por Blain (2011), ao estudar tendências, periodicidades e persistência temporal 

presentes nas séries decendiais de precipitação pluvial em Campinas (SP). Segundo 

o autor resultados como estes mostram mudanças nos padrões do clima da região, 

demonstrado pelo atraso da retomada da estação chuvosa. Além disso, em um estudo 

sobre o NEB, Oliveira et al. (2014) mostraram um aumento da sazonalidade da 

precipitação, ou seja, aumento de chuva no período chuvoso e diminuição no período 

seco. No caso específico de Bom Jesus PI, a redução se deu em junho (seco) e em 

outubro (transição entre o período seco e chuvoso), e o aumento se deu em dezembro, 

que já pode ser considerado como período chuvoso para a região; portanto, 

concordando com os resultados de Oliveira et al. (2014).   

Além disso, ressalta-se a existência de flutuação da precipitação pluvial na 

escala mensal, na qual indicou a redução pluvial em alguns meses e por um aumento 

em outros. Esse é um resultado importante, sob o aspecto agrometeorológico, em 

razão de que, as estratégias para o planejamento e zoneamento agrícola é conduzido 

a partir do potencial de atendimento hídrico mensal, que levam em consideração os 

estágios do cultivo. 

De maneira geral, para o caso da soja no município de Bom Jesus (PI), tem-se 

o seguinte calendário agrícola: estágio inicial (novembro), estágio de desenvolvimento 

(dezembro/ janeiro), estágio médio (fevereiro/ março), estágio final (abril), sendo que 

a definição desses estágios varia de acordo com as condições climáticas de cada 

região, que geralmente inicia-se a partir da estação chuvosa, constituindo-se uma 

época ideal para o desenvolvimento da cultura. Segundo a FAO (1995), o 

desenvolvimento da cultura da soja está condicionado a diversos fatores ambientais, 

sendo a água o principal fator responsável pela alteração no seu rendimento 

produtivo.   

A Embrapa Soja (2008) alertou que a necessidade de água para a cultura da 

soja (Glycine max (L.) Merrill) aumenta com o desenvolvimento da planta e atinge o 

máximo durante o estágio médio (7,0 a 8,0 mm diários), reduzindo após esse estágio. 

Sendo que na fase de germinação (estágio inicial), a semente da soja deve absorver 

no mínimo 50% de seu peso em água para garantir uma boa germinação, visto que 

nesta fase o conteúdo de água no solo não deve exceder a 85% do total máximo de 

água disponível e nem ser inferior a 50%.  
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Sob o ponto de vista agrometeorológico, considerando o calendário agrícola 

local, e com base no quadro de condições favoráveis para a germinação da semente 

da soja, a tendência de redução de chuva no período de transição (outubro) ou, em 

outras palavras, o atraso da estação chuvosa, e o aumento significativo em dezembro, 

sugere-se, para a área em estudo, um melhor planejamento da época da semeadura, 

com vistas a atender as exigências hídricas no solo para um melhor desenvolvimento 

da cultura. Ressalta-se ainda que tendências negativas de precipitação, ainda que 

não seja estatisticamente significativa, apresentam uma redução de chuva que 

podem, no futuro, contribuir para a ocorrência de secas agrícolas, cuja característica 

principal é a baixa umidade do solo sendo, portanto, insuficiente para repor as perdas 

por evapotranspiração dos vegetais (BLAIN, 2009). 

Para os dados de precipitação total anual o teste (Z) indicou uma tendência de 

redução (Z = -1,01), porém sem significância estatística (Tabela 3).  

Ainda na Tabela 3, é possível analisar a tendência dos valores máximos de 

precipitação para cada mês e anual. Pelo teste Mann-Kendall, verificou-se uma 

tendência negativa com significância estatística nos meses de junho (inverno) e 

outubro (primavera). Para os meses de janeiro (verão) e novembro (primavera), a 

tendência de diminuição nos valores máximos de precipitação mensal apresentou 

significância somente ao nível de 10%, com valor-p igual a 0,0543 e 0,0993, nesta 

ordem.  

Especificamente, a diminuição da precipitação em janeiro (início da floração) 

pode não ser tão prejudicial para o cultivo da soja, pois é sabido que o 

desenvolvimento da cultura da soja pode ser afetado tanto pelo déficit, quanto pelo 

excesso hídrico. Segundo Schöffel et al. (2001), o efeito do excesso hídrico sobre a 

cultura depende da fase fenológica de desenvolvimento que a planta se encontra, 

sendo que, a produção do vegetal tende a ser maior, quando o excesso hídrico ocorre 

ao longo do período vegetativo (estágio de desenvolvimento), do que se ocorresse no 

período reprodutivo (estágio médio), pois neste estágio de desenvolvimento a planta 

possui maior tolerância à saturação hídrica no solo.  

Por outro lado, vários autores entre eles Barni (1973, 1978), Bergamaschi e 

Berlatto, (1973), e Schöffel et al. (2001) mostraram que o período reprodutivo (estágio 

médio) é o mais sensível ao excesso hídrico no solo. A causa atribui-se à queda 
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abundante de flores e legumes, como consequência, a produtividade final do vegetal 

pode ser reduzida em 53%. 

Na escala anual, por meio do teste de Mann-Kendall verificou-se uma tendência 

negativa (Z = - 1,07) dos valores máximos de precipitação anual, porém sem 

significância estatística (valor-p = 0.2836).  

 

 

4.2.2. Temperatura máxima, temperatura mínima e amp litude térmica diurna 

 

Inicialmente, realizou-se uma análise exploratória dos dados de temperatura, 

máxima, temperatura mínima e amplitude térmica diurna, por meio de boxplot. De 

acordo com a Figura 7, verificou-se, para os valores médios mensais de temperatura 

máxima correspondentes ao período de 1974-2014, que o mês de setembro 

(primavera) apresentou a maior média do ano, enquanto que janeiro (verão) e março 

(outono) mostraram a menor média, coincidindo com os meses com maior regime 

pluvial. 

Averiguou-se que os meses com menor variabilidade nos dados foram agosto 

e setembro, já as maiores dispersões dos dados foram nos meses de janeiro, fevereiro 

(verão), abril e maio (outono). Com relação aos valores extremos (outliers), a maior 

parte concentrou-se nos meses mais quentes, principalmente em setembro, muito 

embora o valor mais elevado tenha sido observado em janeiro (42oC) no ano de 2006. 

Observou-se que desde 2003-2004 até os anos de 2005 e 2006 foram 

considerados atípicos, visto que apresentaram uma maior ocorrência de valores 

distantes da média, distribuídos nos meses de janeiro, fevereiro e março (2006) e 

outubro, novembro e dezembro (2005). Esses valores elevados de temperatura são 

associados a persistência de condições favoráveis ao El Niño (ver 

www.enos.cptec.inpe.br). 



65 
 

 
 

 
Figura 7. Boxplot mensal dos valores médios de temperatura máxima correspondente ao período de 
1974-2014 do município de Bom Jesus (PI) 

 

Apresenta-se na Figura 8 a distribuição, por meio do boxplot, dos valores 

médios mensais da temperatura mínima para todo o período de 1974-2014. Verificou-

se que o inverno (JJA) correspondeu a estação com menores valores médios de 

temperatura mínima, enquanto que na primavera (SON) identificaram-se as maiores 

médias. Notou-se que os meses de abril (outono), setembro (primavera) e dezembro 

(verão) possuíram menores amplitudes dos dados. Registrou-se a ocorrência de 

pontos outliers basicamente nos meses de verão e outono, principalmente nos meses 

de dezembro e abril, embora em junho no ano de 1983 detectou-se o menor valor 

registrado durante o período analisado. Este foi um ano de forte El Niño e a provável 

explicação é que, com a falta de chuva, a atmosfera torna-se mais seca e as 

temperaturas noturnas são menores em função da perda radiativa em ondas longas.  
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Figura 8. Boxplot mensal dos valores médios de temperatura mínima correspondente ao período de 
1974-2014 do município de Bom Jesus (PI) 

 

A partir da análise exploratória, realizada por meio do boxplot mensal para os 

valores médios da amplitude térmica diurna, (Figura 9) constatou-se que o 

comportamento dessa variável é semelhante ao da temperatura máxima. Sendo que 

as maiores médias ocorreram nos meses de inverno (JJA) e primavera (SON), com 

picos nos meses de agosto e setembro, enquanto que nos meses de verão (DJF) e 

outono (MAM) apresentaram as menores médias. 

 Observou-se uma maior variabilidade das informações contidas nos meses de 

dezembro, fevereiro (verão), março, abril e maio (outono). Por outro lado, uma menor 

variabilidade nos meses de maio (outono), agosto (inverno) e setembro (primavera). 

Quanto aos outliers, destacou-se o ano de 1983 (junho), com o maior valor registrado 

durante o período e, por outro lado, em 2007 (maio), mostrou-se o menor valor médio 

do período. Ressalta-se que 2007 também foi um El Niño moderado. 
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Figura 9. Boxplot mensal dos valores médios da amplitude térmica diurna correspondente ao período 
de 1974-2014 do município de Bom Jesus (PI) 
 

Analisou-se, também, tendências e variações nas séries mensais das médias 

aritméticas dos valores de temperatura máxima, temperatura mínima e amplitude 

térmica diurna do município de Bom Jesus (PI), no período de 1974-2014, por meio 

do método não-paramétrico de Mann-Kendall.  

O resultado do teste de Mann-Kendall para a série mensal de temperatura 

máxima (Tabela 4) indicou tendência positiva com significância estatística, nos meses 

de dezembro, janeiro e fevereiro (verão) (valor-p igual a 0,0001; < 0,001 e < 0,001, 

respectivamente). Nos meses correspondentes à estação outono, março (valor-p < 

0,001), abril (valor-p < 0,001) e maio (valor-p = 0,001). Em junho (valor-p = 0,0008) e 

julho (valor-p = 0,0126), meses de inverno. E ainda em novembro (primavera) com 

valor-p igual a 0,0488. Esses resultados indicam indícios de alterações de ordem 
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climática nos dados de temperatura máxima nestes meses, principalmente nas 

estações de verão e outono, as quais apontaram crescimento significativo para todos 

os meses analisados. Para os meses de agosto e setembro, que são meses secos, 

as tendências não tiveram significância estatística e para o mês de outubro mostrou-

se significativa apenas à 10% (valor-p = 0,0673). 

 

Tabela 4. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendal (Z) nas séries mensais dos valores 
médios de Temperatura Máxima do município de Bom Jesus, PI (1974 a 2014) 

Valores médios – Temperatura Máxima 

Mês Teste Z valor-p Coef. Angular (°C)  

Jan 3,58 0,0001*** 0,075  

Fev 4,89 < 0,001*** 0,100  

Mar 3,90 < 0,001*** 0,078  

Abr 3,97 < 0,001*** 0,083  

Mai 3,04 0,0011** 0,071  

Jun 3,33 0,0008*** 0,073  

Jul 2,59 0,0126** 0,049  

Ago 1,21 0,2041 0,013  

Set 0,65 0,4991 0,013  

Out 1,81 0,0673+ 0,035  

Nov 2,09 0,0488* 0,041  

Dez 3,00 0,0015** 0,056  

Anual 4,49 < 0,001*** 0,064  

+ nível de significância 10%; * nível de significância 5%; ** nível de significância 1%; *** nível de significância 0,01% 

 

O aumento dos valores médios da temperatura máxima tem sido observado 

através de testes de tendências em outros estados brasileiros e são consistentes com 

os resultados aqui apresentados. Por exemplo, em São Paulo, Blain (2011) identificou 

maior número de elevações significativas nas temperaturas máximas, no mês de abril 

(outono), com predomínio no início da década de 1980 em todos os municípios 

estudados. Ávila et al. (2014), ao analisar tendências de temperatura máxima para o 

estado de Minas Gerais, constataram tendência de aumento significativo nos meses 

de abril (outono), julho (inverno) e outubro (primavera), sendo que o último mostrou-

se para a maioria dos municípios investigados. 
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Para a média anual da temperatura máxima apresentou tendência de aumento 

com significância estatística, apresentando valor de Z = 4,49 e valor-p < 0,001. Blain 

(2010) apresentou conclusões semelhantes, ao analisar tendências e/ou variações 

climáticas em oito séries de temperatura máxima média anual para o estado de São 

Paulo, indicando tendência de elevação média significativa nas localidades de 

Pindorama, Ubatuba, Piracicaba e Campinas. 

Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Ferreira e Rao 

(2011), utilizando dados de temperatura máxima no estado do Paraná. Os autores 

apontaram tendência positiva da temperatura máxima nos meses de verão, que sob 

o ponto de vista agrometeorológico, acarretou uma redução no rendimento da soja, 

em virtude da redução da taxa de fotossíntese, que resulta no depreciamento do 

florescimento do cultivo e, consequentemente o abortamento das flores. 

Além disso, a elevação da temperatura máxima proporcionará um acúmulo 

mais rápido de energia (graus-dia) na cultura, que consequentemente provocará uma 

redução no seu ciclo de desenvolvimento. 

Quanto aos dados de temperatura mínima, verificou-se, conforme Tabela 5, 

tendência negativa com significância estatística, nos meses de dezembro e fevereiro 

(verão) com valor-p igual a 0,0183 e 0,0236, respectivamente; nos meses de outono, 

março (valor-p = 0,0043) e abril (valor-p = 0,0236); nos meses de primavera (SON) 

com valor-p < 0,001; valor-p igual a 0,0002 e 0,0145 respectivamente. Quanto o 

resultado do teste (Z) para os valores de temperatura mínima média anual, obteve-se, 

Z = -1,94 (tendência de decréscimo), com valor-p igual a 0,0514, considerando 

significativo apenas para um nível de 10%. 

Os resultados aqui apresentados para a diminuição da temperatura mínima 

poderão estar associados a fatores de microclima, os quais poderão ser explicados 

em termos da diminuição da umidade relativa do ar, pois em uma atmosfera mais 

seca, menor é a capacidade da atmosfera em reter radiação de onda longa 

emergente. Aparentemente, este efeito é mais acentuado durante o período noturno 

na região de estudo. 
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Tabela 5. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendal (Z) nas séries mensais dos valores 
médios de Temperatura Mínima do município de Bom Jesus, PI (1974 a 2014) 

Valores médios – Temperatura Mínima 

Mês Teste Z valor-p Coef. Angular (°C)  

Jan -1,51 0,3095 -0,031  

Fev -2,16 0,0236* -0,035  

Mar -2,69 0,0043** -0,053  

Abr -2,25 0,0236* -0,034  

Mai -0,14 0,9710 -0,003  

Jun 1,01 0,2455 0,021  

Jul 1,53 0,1955 0,022  

Ago -0,70 0,4679 -0,014  

Set -3,68 < 0,001*** -0,053  

Out -3,63 0,0002*** -0,064  

Nov -2,23 0,0145* -0,045  

Dez -2,34 0,0183* -0,032  

Anual -1,94 0,0514+ -0,025  

+ nível de significância 10%; * nível de significância 5%; ** nível de significância 1%; *** nível de significância 0,01% 

 

Resultados similares foram identificados no estudo de Salvador (2014), ao 

estudar as variabilidades climáticas da precipitação pluvial e da temperatura na região 

do MATOPIBA. Neste estudo foram analisadas informações de 11 estações 

meteorológicas no período de 1965 a 2012 para precipitação e de 1970 a 2012 para 

temperatura do ar. Assim por meio da análise de tendências das séries de temperatura 

mínima, o autor detectou tendência negativa para a cidade de Bom Jesus (PI), por 

exemplo, no mês de março, com início aproximado dessa tendência em 1983, e uma 

taxa de decréscimo 0,04ºC/ano. Ressalta-se, que especialmente os resultados da 

localidade de Bom Jesus – PI, corroboram com as indicações descritas neste presente 

estudo.  

Blain et al. (2009), com o objetivo de detectar tendências de elevações nas 

séries anuais de temperatura mínima em seis localidades do estado de São Paulo, 

apontaram a ausência dessa tendência em duas destas. Diante desses resultados, os 

autores concluíram que fatores locais como urbanização e condições orográficas, 

possivelmente, sobrepõem os fatores globais. Avila (2014), ao avaliar tendências das 

temperaturas mínimas e máximas no estado de Minas Gerais, identificou tendência 
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de redução nas temperaturas mínimas em 11 municípios, sendo que em três essa 

redução foi significativa, com taxas de até -0,5°C por década. Essa característica, 

segundo o autor, geralmente sofre influência da altitude, já que as tendências 

negativas significativas foram verificadas principalmente em localidades de maiores 

altitudes. 

A partir da redução significativa estatisticamente da temperatura mínima, nos 

meses correspondentes ao ciclo da cultura da soja (novembro a abril), com exceção 

do mês de janeiro, no município de Bom Jesus – PI, espera-se que a cultura seja 

insensível a esse decréscimo, visto que a mesma ainda se encontra em uma faixa 

adaptável para o desenvolvimento do cultivar. Para o caso da cultura da soja, vale 

ressaltar, segundo informações da Embrapa Soja (2008), que o crescimento 

vegetativo torna-se pequeno ou nulo à temperatura igual ou menor que 10°C. Sendo 

que, para o caso das temperaturas mínimas, estudos no Brasil apontam que o 

rendimento da cultura pode ser afetado, quando a mesma sofre elevação, visto que 

favorece o florescimento precoce e uma diminuição da produção do vegetal 

(CÂMARA, 1997). 

A aplicação do teste de Mann-Kendall mostrou para a varável amplitude térmica 

diurna (Tabela 6) tendência positiva com significância estatística em todos os meses 

do ano, exceto nos meses de julho e agosto (valor-p igual a 0,0836 e 0,0926, 

respectivamente). Com isso as médias de diferenças mensais entre as máximas e 

mínimas aumentou decorrente do aumento observado nas médias mensais de 

temperatura máxima e diminuição das médias mensais da temperatura mínima.  

A partir desses resultados, constatou-se um evidente aumento nos dados 

médios da amplitude térmica diurna no município de Bom Jesus – PI, principalmente 

nos meses de verão e outono, associando-se aos mesmos meses que foram 

detectados um aumento significativo das temperaturas máximas. O resultado do teste 

(Z) para os valores médios da amplitude térmica diurna anual evidencia um aumento 

significativo (valor-p < 0,001) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Aplicação do teste não paramétrico de Mann-Kendal (Z) nas séries mensais dos valores 
médios da amplitude térmica diurna do município de Bom Jesus, PI (1974 a 2014) 

Valores médios – Amplitude térmica diurna 

Mês Teste Z Valor-p Coef. Angular (°C)  

Jan 3,95 < 0,001*** 0,122  

Fev 4,59 < 0,001*** 0,145  

Mar 4,32 < 0,001*** 0,133  

Abr 3,80 0,0001*** 0,112  

Mai 3,37 0,0006*** 0,091  

Jun 3,02 0,0016** 0,081  

Jul 1,66 0,0836+ 0,042  

Ago 1,66 0,0926+ 0,038  

Set 3,20 0,0003*** 0,074  

Out 4,50 < 0,001*** 0,095  

Nov 4,21 < 0,001*** 0,091  

Dez 4,30 < 0,001*** 0,108  

Anual 4,57 < 0,001*** 0,098  

+ nível de significância 10%; * nível de significância 5%; ** nível de significância 1%; *** nível de significância 0,01% 

 

Ressalta-se que os resultados constatados no presente estudo não são 

exclusivos. Dessa forma, mencionam-se estudos que também chegaram à mesma 

conclusão, como as de Araújo et al. (2015), que ao analisar tendências nos dados 

extremos de temperatura na região da Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Colorado, 

situada no sudoeste dos EUA, apontaram tendências positivas na amplitude térmica 

diária em 13 estações das 81 investigadas.  

Nota-se que a partir dos resultados constatados para os meses de novembro a 

abril, referentes ao ciclo da cultura da soja no município de Bom Jesus (PI), salienta-

se, sob o ponto de vista agroclimático, que o aumento da amplitude térmica diurna, 

poderá ser prejudicial à cultura, principalmente ao se associar este aumento com a 

elevação da temperatura máxima, e se considerar que o aumento da temperatura 

diurna é mais impactante do que a temperatura noturna (FERREIRA, 2010). 

Segundo Lobell (2007), ao avaliar variações interanuais da amplitude térmica 

diurna e seus efeitos nos rendimentos de cereais (trigo, arroz e milho) em alguns 

países, identificou que os impactos estimados da amplitude diurna sobre as alterações 

nos rendimentos eram geralmente pequenos. Entretanto, verificaram-se alguns casos 

que as mudanças da amplitude afetaram significativamente as respostas de 
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rendimento, como na redução do rendimento do milho dos EUA e aumento da 

produção de arroz na Índia.  

Ainda segundo Lobell (2007), as projeções desses efeitos tendem a ser 

positivas quando forem associadas a eventos de aquecimento ou resfriamento 

extremos relacionados às temperaturas máximas e mínimas. Sendo que o aumento 

da amplitude associado ao aumento da temperatura máxima poderá reduzir os 

rendimentos, em virtude, do estresse de água ou reduções das taxas de fotossíntese 

e, por outro lado, o aumento da amplitude relacionado ao decréscimo de temperatura 

mínima poderá ser prejudicial nos casos em que, as temperaturas de congelamento 

ocasionem ferimentos ou morte do vegetal. 

Ressalta-se, ainda, que o aumento da amplitude térmica diurna, no município 

analisado, poderá influenciar no ciclo reprodutivo da cultura, visto que a mesma 

necessitará de menos tempo para acumular energia exigida para o desenvolvimento 

de todo o ciclo. 

 

 

4.3. Relação entre as variáveis agrometeorológicas e a variabilidade anual da 

produtividade de soja 

 

A análise de cluster permitiu a identificação de anos-safra similares quanto à 

distribuição das variáveis agrometeorológicas (precipitação, temperatura máxima, 

temperatura mínima e amplitude térmica diurna, ambas separadamente) referentes 

aos meses de novembro a abril do período compreendido entre 1997/98 a 2012/13 

(Figura 10). Sendo que as safras identificadas no mesmo cluster possuem 

similaridade quanto às variáveis analisadas e entre os clusters (ou grupos) 

apresentam regimes distintos. Após a identificação dos clusters de grupos de anos 

agrícolas conduziu-se uma análise sobre a associação com os dados de produtividade 

da soja, na tentativa de explicar a variabilidade anual da mesma. 

Na análise de similaridade das variáveis, apresentou-se a quantidade de 

clusters consideráveis para executar diferentes abordagens sobre a variabilidade 

anual da produtividade da soja, sendo que para a variável precipitação definiu-se três 

clusters e para as variáveis temperatura máxima, mínima e amplitude térmica diurna 

fixou-se cinco clusters. Os clusters foram numerados em ordem decrescente de 
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acordo com a média da produtividade anual referente aos anos agrícolas agrupados. 

Da forma que o cluster número 1 relaciona-se com a maior média da produtividade de 

soja. 

 

 

 
 
Figura 10. Dendrogramas produzidos pela métrica Euclidiana e função de ligação pelo método 
hierárquico de Ward, apresentando clusters obtidos das variáveis agrometeorológicas (10a 
precipitação; 10b temperatura máxima; 10c temperatura mínima; 10d amplitude térmica diurna) 
referentes aos meses de novembro a abril dos anos-safra de 1997/1988 a 2012/2013 do município de 
Bom Jesus – PI 

 

Com relação ao dendrograma formado pela variável precipitação (Figura 10a), 

no cluster 1, composto por cinco anos/safras, apresentou como principal característica 

elevadas precipitações, principalmente de dezembro a março. Além disso, conforme 

Tabela 7, em comparação aos outros clusters, este grupo apontou maior média de 

precipitação no mês de fevereiro (197,2 mm) e março (234,8 mm), assim como maior 

precipitação média acumulada (1.034,9 mm), sobretudo nos meses críticos para o 

desenvolvimento da cultura (relacionados à demanda hídrica). Apresentando as 

3 1 2 4 3 2 1 5 

4 2 5 1 3 1 3 5 2 4 

10a 10b 

10c 10d 
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maiores produtividades com média anual de 2.884,0 kg/há e desvio padrão de 334 

kg/ha. Nessas condições de valores de precipitações mensais favoráveis constatou-

se um quadro (cluster 1) “ótimo” para o desenvolvimento da cultura da soja, somando-

se aos outros fatores como: solo, material genético e suportes de tecnologias 

disponíveis à cultura. 

No resultado do agrupamento do cluster 2, observou-se a formação de um 

grupo que, embora as médias de precipitação nos meses de novembro a janeiro e a 

precipitação média acumulada (706,1 mm) sejam relativamente menores que os 

outros clusters, verificou-se que no período crítico com relação à disponibilidade de 

água (fevereiro e março), houve um aumento na quantidade de chuva (Tabela 7), 

garantindo o desenvolvimento da cultura que influenciará diretamente no seu 

rendimento final. Quanto aos valores de produtividade referentes aos anos agrícolas 

do referido cluster verificaram-se resultados moderados, quando comparado aos 

outros grupos, com média anual de 2.455,5 kg/ha e desvio padrão médio de 300,8 

kg/ha. 

No cluster 3 verificou-se o agrupamento de anos agrícolas com o acumulado 

de precipitação moderado, com relação aos outros clusters. Entretanto ao se analisar 

as produtividades referentes a esses anos-safra, verificou-se que os mesmos 

apresentaram a menor produtividade média anual (1.448,3 kg/ha), assim como um 

alto desvio padrão (872,4 kg/ha), conforme Tabela 7. Porém, notaram-se menores 

médias de precipitação, com relação aos outros cluster, nos meses de fevereiro e 

março, coincidindo com o estágio em que a planta se encontrava numa fase fenológica 

crítica (estágio médio) em relação à disponibilidade de água que, por sua vez, 

exercerá influência direta sobre a produtividade final. 

Diante dos resultados expostos identificou-se que quanto maior o volume de 

precipitação nos meses de fevereiro e março (estágio médio) maior a produtividade 

da soja, no município analisado. Ainda, ressalta-se que a distribuição desuniforme da 

precipitação torna-se uma condição limitante para a obtenção de altas produtividades, 

particularmente durante as fases mais críticas à ocorrência de déficits hídricos.  
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Tabela 7.Clusters obtidos em função da variabilidade mensal da precipitação para os anos/safras de 
1997/1998 a 2012/2013 
 Após a formação dos clusters, foi incluído a coluna da produtividade anual da soja para análise 

Cluster Ano/ 
Safra 

Produt. 
(kg/ha) 

Precipitação (mm) 
Nov Dez Jan Fev Mar Abr *Acumulado 

1 

99/00 2.398,0 209,8 259,1 159,1 165,1 140,3 170,1 

1.034,9 
618,6 (fev/ mar) 

05/06 2.535,0 125,8 153,7 18,4 192,3 191,6 144,0 
07/08 3.273,0 92,4 164,4 199,4 155,9 334,0 105,1 
08/09 3.023,0 63,7 341,1 133,3 150,9 211,6 188,4 
10/11 3.191,0 50,3 193,4 168,4 322,0 296,6 74,5 
Média 2884,0 108,4 222,3 135,7 197,2 234,8 136,4 

DP 334,0 47,5 62,2 47,9 49,9 64,4 37,3 

2 

97/98 1.800,0 45,8 100,5 123,3 131,6 171,2 3,0 

706,1 
301,1 (fev/ mar) 

 

98/99 2.395,0 81,5 125,8 158,0 213,4 109,6 8,9 
00/01 2.486,0 102,5 205,9 80,6 34,6 220,0 53,0 
02/03 2.690,0 25,5 135,3 169,0 121,6 243,9 15,6 
04/05 3.170,0 42,1 113,3 162,0 101,4 213,2 176,4 
06/07 2.421,0 56,2 103,8 164,8 288,0 42,6 30,2 
09/10 2.003,0 43,4 169,7 164,7 84,2 164,0 122,9 
11/12 2.679,0 147,4 119,8 150,9 109,2 160,5 38,1 
Média 2.455,5 68,1 134,3 146,7 135,5 165,6 56,0 

DP 300,8 31,8 27,0 22,4 57,6 46,4 46,8 

3 

01/02 680,0 125,8 137,3 360,1 101,4 57,8 98,5  
 

847,9 
183,8 (fev/ mar) 

 

03/04 2.757,0 57,0 129,8 379,5 126,6 114,0 44,4 
12/13 908,0 208,9 142,5 241,1 3,0 148,5 67,4 
Média 1.448,3 130,6 136,5 326,9 77,0 106,8 70,1 

DP 872,4 52,2 4,5 57,2 49,3 32,6 18,9 
* Total de precipitação com base nas médias mensais de novembro a abril para cada cluster 

 

A partir do dendrograma (Figura 10b) constituído pelo agrupamento de anos-

safra segundo a variável de temperatura máxima, verificou-se por meio da 

composição dos cinco clusters, uma distribuição pouco uniforme, a qual notou-se 

grupos isolados com apenas um elemento (clusters 1, 3 e 4). Essa característica 

evidencia a heterogeneidade dos mesmos com relação aos outros grupos para a 

característica da temperatura máxima mensal. Nesta análise verificou-se que a 

medida que aumenta o número de clusters no dendrograma menor é a similaridade 

entre os mesmos. 

Para cada cluster formado verificou-se, considerando várias combinações entre 

a média da produtividade da soja para os anos-safra agrupados e os respectivos 

valores para a variável temperatura máxima (Tabela 8), que não houve uma 

associação para o período analisado. É sabido que a cultura da soja adapta-se melhor 

às regiões onde as temperaturas encontra-se na faixa de 20ºC e 30°C, sendo a 

temperatura ideal para seu desenvolvimento em torno de 30°C e temperaturas acima 

de 40ºC têm efeitos adversos (FARIAS et al. 2007). 
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Nessa perspectiva a variabilidade que ocorreu com a produtividade da soja no 

período de 1997/1998 a 2012/2013 no município analisado, não relacionou com a 

variação da temperatura máxima, já que, os valores médios de cada cluster mostrou-

se dentro da faixa adaptável e favorável para a cultura. 

De acordo com o dendrograma de anos-safra formado pela variável 

temperatura mínima mensal de novembro a abril (Figura 10c), observou-se a 

formação de cinco clusters. Conforme a Tabela 8, verificou-se que no cluster 1 foi 

agrupado um total de 2 (dois) anos anos-safra, com uma média de temperatura 

mínima de 19,3°C para média de produtividade de 2.782,5 kg/ha (maior produtividade 

com relação aos outros clusters). O cluster 2 agrupou 3 (três) anos-safra, com uma 

média de temperatura mínima de 18,6°C e produtividade média de 2.504,0 kg/ha. Para 

o cluster 3 verificou-se o agrupamento de 7 (sete) anos-safra, com temperatura 

mínima média de 20,1°C e produtividade média de 2.438,5 Kg/ha. No cluster 4 

observou-se apenas 1 (um) ano-safra (isolado) com média de temperatura mínima de 

17,3°C (menor temperatura) e produtividade média de 2.398,0 Kg/ha. E por fim, o 

cluster 5 formado por 3 (três) anos-safra, com temperatura mínima média de 21,3°C, 

maior temperatura com relação aos outros clusters e com uma produtividade média 

de 1.954,6 Kg/ha (menor). 

Diante desses resultados, acredita-se que a oscilação da produtividade da soja 

durante o período analisado sofreu aparentemente pouca influência da temperatura 

mínima. Segundo Farias et al (2007), temperaturas menores a 10°C são impróprias 

ao desenvolvimento do cultivar de soja. 

A Figura 10d apresentou o resultado dos agrupamentos dos anos-safra quanto 

à variável amplitude térmica diurna, para esse conjunto de dados fixou-se a 

quantidade de cinco clusters. Na Tabela 8 mostrou-se uma análise dos clusters com 

relação à produtividade da soja. Dessa forma no cluster 1 (isolado), a amplitude diurna 

manteve-se uma média dos meses analisados de 16,8°C e produtividade média anual 

de 2.535,0 Kg/ha. O cluster 2 (isolado) apresentou uma média da amplitude térmica 

diurna de 12,5°C e produtividade média de 2.421,0 kg/ha. Para o cluster 3, formando 

por 3 (três) anos-safra a média da distribuição da amplitude térmica diurna entre os 

meses foi de 15,1°C e produtividade média anual de 2.415,3 kg/ha. No cluster 4, 

formado por 6 (seis) anos-safra, indicou uma média da amplitude de 13°C relacionado 

com os anos agrícolas que tiveram produtividade média de 2.376,1. O cluster 5 
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demostrou um agrupamento de 4 (quatro) anos-safra, com média da amplitude de 

14°C e produtividade média de 2.390,0 Kg/ha. 

Observou-se, por meio de uma avaliação da associação entre a variável 

analisada e a variação da produtividade da soja, que as mesmas não se relacionaram 

proporcionalmente. Diante disso, o estudo ressalta que a oscilação presente na 

produtividade da soja no período analisado não sofreu atuação da amplitude térmica 

diurna.  

Tabela 8. Clusters obtidos em função da variabilidade mensal da temperatura máxima, temperatura 
mínima e amplitude térmica diurna para os anos/safra de 1997/1998 a 2012/2013 

Variáveis Cluster Anos-safra agrupados 
Produtividade média* 

(kg/ha) 
Média** 

Temperatura 
Máxima 

1 03/04 2.757,0 35,5 
2 98/99; 99/00; 00/01; 07/08 2.638,0 32,3 
3 05/06 2.421,0 38,6 
4 06/07 2.421,0 33,5 

5 
97/98; 01/02; 02/03; 04/05; 

08/09; 09/10; 10/11; 11/12; 12/13 
2.238,0 33,6 

Temperatura 
Mínima 

1 98/99; 04/05 2.782,5 19,3 
2 00/01; 08/09; 09/10 2.504,0 18,6 

3 
97/98; 01/02; 02/03; 03/04; 

07/08; 10/11; 11/12 
2.438,5 20,1 

4 99/00 2.398,0 17,3 
5 05/06; 06/07; 12/13 1.954,6 21,3 

Amplitude 
térmica 
diurna  

1 05/06 2.535,0 16,8 
2 06/07 2.421,0 12,5 
3 00/01; 03/04; 09/10 2.415,3 15,1 

4 
97/98; 98/99; 02/03; 07/08; 

10/11; 12/13 
2.376,1 13,0 

5 01/02; 04/05; 08/09; 11/12 2.390,0 14,0 
*Após a formação dos clusters, foi incluído a coluna da produtividade média da soja referente aos anos-safra agrupados 
** Média da variáveis com base nas médias mensais de novembro a abril para cada cluster 

 

Partindo do pressuposto que a associação entre os clusters dos anos-safra 

quanto às variáveis agrometeorológicas mensais e a variabilidade da produtividade 

da soja demostrou uma análise intangível, o estudo adotou-se, a partir do teste de 

correlação de Spearman, um diagnóstico detalhado da correlação entre essas 

variáveis. 

Para a aplicação da análise de correlação de Spearman, o estudo utilizou 

valores mensais das variáveis agrometeorológicas (precipitação, temperatura máxima 

e mínima e amplitude térmica diurna) referente aos meses de novembro a abril do 

período de 1997/98 a 2012/13 e os dados de produtividade da soja pertencente a cada 

ano-safra.  
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Com relação à precipitação verificou-se uma correlação positiva com 

significância estatística, no mês de março (Tabela 9), no qual se observou coeficiente 

de correlação (rs) igual a 0,6676 e valor-p igual a 0,0047. Portanto, pode-se esperar 

que, à medida que haja aumento na precipitação neste mês, a produtividade de soja 

tenderá a seguir o mesmo comportamento. Berlato et al. (1992) ressaltaram que o 

fator hídrico é o maior responsável pelas variações de produtividade em lavouras de 

soja. Nesse mesmo contexto, vale mencionar novamente que estudos da Embrapa 

Soja (2008) apontaram que a demanda hídrica pela cultura vai aumentando com o 

desenvolvimento do vegetal, sendo que a fase máxima de necessidade de água 

exigida pela cultura é o período reprodutivo (estágio médio), comprovado pelo estudo.  

Isso reforça o resultado obtido para a correlação entre o mês de março e 

produtividade, ou seja, este mês compreende o estágio em que a planta encontra-se 

na fase fenológica crítica em relação à necessidade de água. 

Quanto a correlação entre as variáveis (temperatura máxima, mínima e 

amplitude térmica diurna), e a variabilidade anual da produtividade da soja (Tabela 9), 

o resultado do teste não mostrou correlação com significância estatística para o 

período analisado, visto que a variação ocorrida nos elementos climáticos não 

excedeu a faixa considerada favorável para o desenvolvimento do cultivo no município 

de Bom Jesus (PI). 

 

Tabela 9. Correlação de Spearman entre a produtividade de soja e as variáveis agrometeorológicas 
dos anos-safra de 1997/1998 a 2012/2013 no município de Bom Jesus-PI 

*Coeficiente de correlação 
**Valores menores que 0,05 apresentam correlação significativa ao nível de 0,05 (5%) de significância 
 
 

 

Precipitação Temperatura máxima Temperatura mínima 
Amplitude térmica 

diurna 

Mês rs* valor-p** rs* valor-p** rs* valor-p** rs* valor-p** 

Nov -0,3061 0,2489 0.1592 0.5557 -0.0176 0.9482 0.2899 0.2761 

Dez 0,1823 0,4991 0.0103 0.9698 -0.0295 0.9136 -0.0449 0.8687 

Jan 0,0294 0,9139 0.1383 0.6094 0.0176 0.9482 0.0603 0.8242 

Fev 0,3282 0,2146 -0.3136 0.2367 -0.2783 0.2965 -0.0648 0.8115 

Mar 0,6676 0,0047** -0.1979 0.4625 -0.2617 0.3274 0.0176 0.9482 

Abr 0,2941 0,2688 0.0235 0.931 -0.0795 0.7695 0.0941 0.7286 
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5. CONCLUSÕES 

 

Estudos sobre variabilidade climática e suas influências na agricultura ocupam 

um espaço importante nas discussões científicas. Apesar do vasto conhecimento 

sobre a cultura da soja, da intensificação do uso de máquinas agrícolas, da utilização 

de material genético resistente, considera-se, ainda, que o padrão climático constitui 

a principal limitação do potencial da produtividade da cultura. 

Para a sojicultura desenvolvida no cerrado bom-jesuense, os dados do IBGE 

mostraram variações na produtividade no decorrer dos anos, ainda que esteja 

ocorrendo a expansão de áreas plantadas. As consequências de tais situações 

poderão ser diversas, não somente aos produtores, mas toda a esfera social poderá 

ser prejudicada, visto que a dinâmica do local depende das demandas da atividade 

agrícola, em especial da cultura da soja. 

Assim, de todas as categorias inerentes para se ter a otimização dos 

rendimentos da cultura, o comportamento das variáveis meteorológicas é o de mais 

difícil controle, em razão de que as mesmas apresentam periodicidades relacionadas 

à variabilidade natural do clima. Dessa forma, a realização deste estudo visou analisar 

a climatologia recente, bem como as possíveis tendências climáticas com a finalidade 

de gerar um cenário de riscos agrícolas associados às adversidades climáticas. 

Constatou-se, por meio da aplicação do teste de Wilcoxon pareado, que a 

climatologia do município em estudo sofreu modificações com significâncias 

estatísticas entre os períodos de 1961-1990 (passado) e 1984-2014 (recente) em 

todas as variáveis analisadas, com exceção da insolação e precipitação. Assim, 

enquanto o regime pluvial e a insolação manteve-se sem alteração, a umidade 

relativa, a temperatura mínima e a velocidade do vento sofreram reduções e por outro 

lado, a evaporação de Piché, a pressão atmosférica, a temperatura máxima, a 

temperatura média compensada e a amplitude apresentaram aumentos. As normais 

climatológicas são referências em inúmeras aplicações para o desenvolvimento de 

diversas atividades humanas, dentre estas a agricultura. Dessa forma, o estudo expôs 

uma atualização da climatologia recente para o município de Bom Jesus (PI). 

Certamente, novas atualizações serão elaboradas pelo INMET. 

Conforme a análise sobre as tendências nas variáveis agrometeorológicas, os 

resultados do Teste de Mann-Kendall apontaram para uma tendência negativa com 



81 
 

 
 

significância estatística nos valores acumulados mensais de precipitação nos meses 

de junho e outubro e tendência positiva no mês de dezembro (se considerar nível de 

10%). Em tal situação, verificou-se tendência de queda no regime pluvial no período 

seco e no período de transição (seco-chuvoso). Por outro lado, constatou-se 

tendência positiva na precipitação do período chuvoso. Esses aspectos indicam um 

atraso do início da estação chuvosa na região, o que poderá ser considerado na 

condução de medidas de planejamento para a definição da época de semeadura para 

cultivo da soja. 

Ressalta-se que a precipitação é a principal fonte de água para os cultivos de 

soja no município de Bom Jesus (PI), visto que o cultivo é do tipo sequeiro. Desse 

modo, considerando os danos decorrentes das adversidades climáticas, poucas são 

as medidas corretivas que possam ser apontadas, como saídas, aos produtores, sem 

agregar valores sobre seu custo de produção. Para reduzir os prejuízos acarretados 

pelo déficit hídrico, sugere-se plantar em época recomendada e de menor risco 

climático para a cultura, atendendo as exigências da cultura em relação à 

disponibilidade hídrica, conforme Zoneamento Agrícola do MAPA. 

A série da variável temperatura máxima apresentou fortes indícios de 

variações, a partir da ocorrência de tendências positivas com significância estatística 

em todos os meses, exceto em agosto e setembro e, para o mês de outubro que 

apresentou aumento significativo apenas a 10% (valor-p = 0,0673). Dessa forma o 

cultivo da soja está cada vez mais exposto à condição de temperaturas mais elevadas, 

que tenderá a provocar danos fisiológicos ao vegetal, afetando o rendimento final. 

Além disso, ressalta-se que o aumento da temperatura máxima proporciona o 

acúmulo mais rápido de graus-dia, tendo como resultado menor duração do ciclo 

produtivo da cultura.  

Os valores de temperatura mínima apresentaram tendências de redução 

significativa nos meses de dezembro, fevereiro (verão), março, abril (outono), 

setembro, outubro e novembro (primavera). As significâncias das alterações nesta 

variável apontam uma redução na temperatura noturna nos meses mais quentes do 

município em estudo, que podem ser esclarecidos em termos da diminuição da 

umidade do ar, visto que em uma atmosfera mais seca, menor a capacidade da 

atmosfera em reter radiação de onda longa. No enfoque agrometeorológico, espera-
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se que esse decréscimo não traga efeitos adversos à cultura da soja, em razão de 

que a mesma encontra-se na faixa recomenda para o desenvolvimento do cultivo. 

Para a variável amplitude térmica diurna, o teste de Mann-Kendall detectou 

tendências positivas com significância estatística em todos os meses analisados, com 

exceção de julho e agosto, cujas tendências foram significativas a 10%. Essa 

tendência de aumento foi influenciada pelo aumento da temperatura máxima e ao 

mesmo tempo redução na mínima. Observou-se que, sob o ponto de vista 

agrometeorológico, a ocorrência de aumento na amplitude térmica diurna implica na 

necessidade de menos tempo para a cultura acumular a exigência térmica necessária 

para completar seu ciclo.   

Evidenciou-se, por meio do teste de correlação de Spearman que o mês de 

março é o período mais crítico em relação à disponibilidade de água para o 

desenvolvimento da cultura no município de Bom jesus (PI), o qual corresponde ao 

estágio médio da cultura. Identificou-se que o regime de distribuição desigual entre os 

meses, torna-se uma condição restritiva para a obtenção de elevadas produtividades, 

principalmente nos estágios de maior demanda por água. 

Em virtude disso faz-se necessário obter medidas agronômicas mensais a fim 

de se obter melhores correlações com o fator hídrico. Dessa forma, garantir que se 

possa fazer correções hídricas em momentos (meses) específicos do cultivo, já que 

normalmente as plantações de soja de Bom Jesus dependem exclusivamente de 

irrigação natural (chuva). 

Para as variáveis temperatura máxima, mínima e amplitude térmica diurna, os 

resultados mostraram que não houve correlação significativa com a variabilidade 

anual da produtividade da soja no período analisado, o que mostra que essas variáveis 

não são fatores limitantes do rendimento final da cultura no município em estudo. A 

explicação mais provável para esse fato é que o cultivo da soja encontra-se em uma 

região com condições de temperatura na faixa recomendável para seu 

desenvolvimento. A Embrapa tem tido participação fundamental nisto, a partir do 

desenvolvimento de germoplasma adaptados às condições térmicas de baixas 

latitudes.  

Finalmente, espera-se que o presente estudo possa auxiliar os produtores do 

município de Bom jesus (PI) na proposição de medidas que possibilitem diminuir a 

vulnerabilidade desses sistemas agrícolas face aos riscos climáticos, bem como como 
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o planejamento de estratégias que considerem o papel do clima como limitador das 

altas produtividades. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 
 

Os conhecimentos obtidos por meio deste estudo poderão ser ampliados a 

partir do desenvolvimento de outras pesquisas como: 

• Análise a partir de um recorte temporal (1984-1998 e 1998-2014) das possíveis 

influências da expansão do cultivo de soja sobre a variação climática no 

município de Bom Jesus (PI); 

• Caracterizar detalhadamente as respostas fisiológicas e agronômicas da 

cultura da soja mediante às adversidades climáticas; 

• Ampliação da área de estudo para o a região do MATOPIBA; 

• Análise de diferentes fontes de informações meteorológicas sobre a região, por 

exemplo, resultados de modelos regionais, que poderiam prover uma análise 

espaço-temporal das variáveis; 

• Análise de cenários futuros do clima, notadamente os apresentados nos 

relatórios do IPCC para a região do MATOPIBA; 

• Uso de modelos lineares ou não lineares para a previsão sazonal da 

precipitação e outras variáveis meteorológicas sobre a região. 
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