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INFLUÊNCIA DOS EXTREMOS CLIMÁTICOS E DO BALANÇO HÍDRICO
NA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA

RESUMO

Em cenário de mudanças climáticas, os atuais níveis de produtividade, sob amplas
condições ambientais, a produção por área colhida está intrinsecamente ligada a
questões de disponibilidade hídrica no solo. A compreensão da influência climática e
do balanço hídrico sobre produtividade agrícola pode auxiliar no desempenho de
práticas no campo e políticas para reduzir a vulnerabilidade relacionada ao clima.
Nesta perspectiva objetivo desta tese é analisar o comportamento da produtividade
das culturas: mandioca, milho e feijão face à variabilidade climática e balaço hídrico
na Região Nordeste do Brasil (NEB). Desenvolveram-se dois artigos: o primeiro
identifica padrões espaço-temporais da precipitação diária, verificando associações
com as produtividades das culturas no estado do Rio Grande do Norte, 1980 a 2013; o
segundo, analisa o Balanço Hídrico Normal climatológico e sequencial e sua relação
com a produtividade das culturas na região NEB, 1990 a 2019. Utilizaram-se dados
diários e climáticos disponibilizados por Xavier et al. (2015), no período de 1980 a
2013 e dados do Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications
version 2 (MERRA-2) da Global Modeling and Assimilation Office (GMAO) com o
apoio do programa de modelagem da National Aeronautics and Space Administration
(NASA), para o período de 1990 a 2019. Fez-se uso de vários métodos estatísticos:
análise de correlação, teste de tendência Mann Kendall, análise de Cluster, teste de
Tukey, Análise Fatorial, entre outros. O primeiro estudo observou de moderada a
forte correlações positivas e significativas dos indicadores de precipitação com a
produtividade de culturas agrícolas de subsistência, suas tendências, regiões de maior
aptidão agrícola e melhores períodos indicados para início do plantio, segundo a
climatologia de cada região do estado do Rio Grande do Norte. O segundo estudo
avaliou com base na classificação climática Thornthwaite dos Índice de Umidade seis
tipologias: Árido (28 municípios); Semiárido (746 municípios); Subúmido Seco (536
municípios); Subúmido Úmido (389 municípios), Úmido B1 (73 municípios) e Úmido
B2 (20 municípios). Os resultados apontaram aumento da radiação, temperatura e
evapotranspiração principalmente nas regiões mais úmidas do NEB. Verificou-se,
também, aumento de deficiência hídrica no trimestre em set-out-nov e,
consequentemente, redução no armazenamento em todas as regiões no período de
dez-jan-fev. Constatou-se que nas duas regiões mais úmidas, a evapotranspiração e a
temperatura correlacionaram-se positivamente com as produtividades de feijão e
milho, enquanto que nas menos úmidas o armazenamento e o excedente hídrico
tiveram maiores associações positivas com a produtividades agrícolas. Segundo o
balanço hídrico climatológico mensal os períodos de maior aptidão hídrica para as
regiões foram distintas entre janeiro e abril. Conclui-se portanto, que o entendimento
do comportamento das variáveis do balanço hídrico e sua relação com as
produtividades agrícolas auxiliam em estratégias para o manejo associados às
variações/tendências climáticas, especialmente para fins de planejamento agrícola e
hidrológico e para projetos de irrigação para agricultores e gestores locais do NEB.

Palavras chave: Classificação climática Thornthwaite. Agricultura de Subsistência.
Déficit hídrico. Janela de plantio ideal.



INFLUENCE OF CLIMATE EXTREMS ANDWATER BALANCE ON
AGRICULTURAL PRODUCTIVITY

ABSTRACT
In a scenario of climate change, the current levels of productivity, under broad
environmental conditions, production per harvested area is intrinsically linked to issues
of water availability in the soil. Understanding climate influence and water balance on
agricultural productivity can assist in the performance of practices in the field and
policies to reduce climate-related vulnerability. In this perspective, the objective of this
thesis is to analyze the behavior of the productivity of the crops: cassava, corn and
beans in view of the climatic variability and water balance, in the Northeast Region of
Brazil. Two articles were developed: the first identifies space-time patterns of daily
precipitation, verifying associations with crop yields, in the state of Rio Grande do
Norte, 1980 to 2013; the second analyzes the Climatological Normal Water Balance
and the sequential and its relationship with crop productivity in the Northeast region of
Brazil, 1990 to 2019.Daily and climatic data provided by Xavier et al. (2015), from
1980 to 2013 and data from the Era Retrospective Analysis for Research and
Applications version 2 (MERRA-2) from the Global Modeling and Assimilation Office
(GMAO) with the support of the modeling program of America's Space Agency
(NASA), for the period from 1990 to 2019. Various statistical methods were used:
correlation analysis, Mann Kendall trend test, Cluster analysis, Tukey test, Factor
Analysis, among others. The first study observed from moderate to strong positive and
significant correlations of precipitation indicators with the productivity of subsistence
agriculture, its trends, regions of greater agricultural aptitude and better periods
indicated for the beginning of planting, according to the climatology of each region of
the state of Rio Grande do Norte. The second study evaluated, based on the
Thornthwaite climate classification of the Moisture Index, six typologies: Arid (28
municipalities); Semiarid (746 municipalities); Dry Sub-humid (536 municipalities);
Sub-humid (389 municipalities), Humid B1 (73 municipalities) and Humid B2 (20
municipalities). The results showed an increase in radiation, temperature and
evapotranspiration, mainly in the humid regions of the NEB. There was also an
increase in water deficiency in SON and, consequently, a reduction in storage in all
regions during the DJF period. It was found that in the two most humid regions,
evapotranspiration and temperature correlated positively with the yields of beans and
corn, while in the less humid areas, storage and water surplus had greater positive
associations with agricultural productivity. According to the monthly climatological
water balance, the periods of greatest water capacity for the regions were different
between January and April. It is concluded, therefore, that the understanding of the
behavior of the water balance variables and their relationship with agricultural
productivity help in management strategies associated with climatic variations / trends,
especially for the purposes of agricultural and hydrological planning and for irrigation
projects for farmers and local managers in Northeast Brazil.

Keywords: Thornthwaite climate classification. Subsistence farming. Water deficit.
Optimum planting window
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1

CAPÍTULO 1

1. Introdução

Os efeitos das variações climáticas ao ambiente e à sociedade vêm sendo

amplamente discutidos na literatura (Intergovernamental Panel on Climate Change -

IPCC, 2014, PORTER, HOWDEN e SMITH, 2017) dada a importância de avaliar

seus impactos nas diversas atividades humanas, como na economia e, principalmente,

na agricultura de subsistência. A compreensão da influência climática sobre a

produtividade agrícola pode ajudar no desempenho de práticas no campo e políticas

para reduzir a vulnerabilidade relacionada ao clima. A informação climática é,

portanto, crucial para predizer não somente a produção, mas também a produtividade

das culturas, definir as datas de plantio ótimas e a viabilidade econômica de diferentes

práticas de manejo de cultura e para subsidiar decisões a fim de maximizar a

produtividade.

Segundo o Relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e

Agricultura (FAO, 2015), a agricultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos

do mundo e é a guardiã de aproximadamente 75% de todos os recursos agrícolas do

planeta. Com taxa média de crescimento mundial em 1,2% a ONU (2020) estima uma

população de 9,7 bilhões em 2050, isso deve ser uma grande preocupação exigindo

aumento na produção de alimentos (PORTER; HOWDEN; SMITH, 2017, FAO,

2011; 2013; 2014).

Ao longo dos cinco relatórios de avaliação do Intergovernmental Panel on

Climate Change (IPCC), entre 2013–2014, a produção agrícola tem destaque com

ênfase em ecossistemas (Terceiro) e silvicultura (TAR e AR4). O relatório AR5 e

AR6 fizeram capítulos relevantes sobre segurança alimentar e sistemas de produção

alimentar, produção de alimentos, sistemas de cultivo, degradação do solo e a

desertificação (IPCC, 2013). Esses documentos mostraram que existe uma mudança

preocupante no que diz respeito a produção de alimentos para uma série de cenários

de mudanças climáticas, locais, safras e níveis de adaptação.

O indicador da produtividade agrícola que, de acordo com o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reflete a produção (kg) por área colhida

(hectare), está intrinsecamente ligada a vários fatores, um dos mais importante é a

disponibilidade hídrica no solo. Neste contexto, a região Nordeste do Brasil (NEB)
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torna-se um desafio ainda maior devido a sua grande variabilidade climática no tempo

e no espaço (MOLION e BERNARDO, 2002).

A economia do NEB apresenta um complexo de pecuárias extensivas e

agricultura de baixo custo que estão apoiadas em consórcios entre culturas agrícolas

de milho, feijão e mandioca, entre outras culturas, segundo o Censo Agropecuário

(IBGE, 2019). O NEB apresentou, em sua última contagem censitária,

aproximadamente 45,7% (2,322.495) dos estabelecimentos agropecuários e 49,5%

(7,699.138) do pessoal ocupado, em relação aos agregados nacionais. Corresponde

uma parcela importante da oferta local de alimentos e contribui diretamente para o

dinamismo da economia regional, movimentando mais de R$ 32 bilhões em 2017

(CENSO AGROPECUÁRIO 2017- IBGE, 2019).

Em termos regionais, dentre todas as culturas agrícolas cultivadas no NEB, os

cultivos que apresentaram maiores quantitativos de estabelecimentos foram: o cultivo

de feijão, com 67,25% (1.106.099) das unidades rurais; a mandioca, com 23%

(378.360) dos estabelecimentos regionais e o milho, com 58,42% (960.765). Estas são

consideradas as mais expressivas no contexto regional das lavouras temporárias do

NEB (CENSO AGROPECUÁRIO 2017- IBGE, 2019). Apesar do empenho no

cultivo do feijão e milho, a produção do NEB apresenta somente 8,1% da participação

da produção de grãos no País (CONAB, 2020).

Uma vez que os cultivos, nesta região, são utilizados para a subsistência das

famílias de pequenos agricultores e para a alimentação animal, há uma forte relação

entre produtividade agrícola e insegurança alimentar em áreas rurais. O NEB

apresenta a situação mais crítica do país em termos de segurança alimentar, sendo que

68,9 milhões de domicílios no Brasil, 36,7% (o equivalente a 25,3 milhões) presentam

sinais de restrição alimentar na dieta básica (SEGURANÇA ALIMENTAR - POF,

IBGE, 2014).

Esse tipo de agricultura de subsistência é altamente vulnerável ao fenômeno

das estiagens e secas (ASSAD et al, 2008, MARENGO 2008, 2016). Estatisticamente,

no NEB ocorrem de 18 a 20 secas severas a cada 100 anos, tendo sido registradas, no

século XX, 27 secas severas na região (MARENGO, 2008). As consequências de

secas prolongadas na porção do Semiárido do NEB são as mais variadas, desde a

desestruturação da frágil economia da região, por se basear principalmente na

exploração agropecuária; rompimento das relações familiares e sociais, em parte pela

migração forçada para outras áreas (dentro ou fora do Semiárido) na busca por
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oportunidades de trabalho remunerado; escassez de alimentos; e até pelos impactos

ambientais produzidos, que vão desde a perda da biodiversidade até o processo de

desertificação (MARENGO, 2008, MEDEIROS et al., 2013)

Estudar a climatologia, a ocorrência de extremos climáticos e o balanço

hídrico associados às fases fenológicas de culturas agrícolas e, consequentemente, de

seu rendimento transforma-se em instrumento elucidativo ao comportamento da

produtividade agrícola na região (LOPES et al., 2019). Com base neste entendimento

pode-se evidenciar a configuração de diferentes níveis de fragilidade espacial, face às

suscetibilidades à ocorrência de eventos climáticos extremos (SUN et al., 2007,

SKANKI et al., 2013, SPNONI et al, 2015, Da SILVA et al., 2019, VALE et al.,

2020).

Este trabalho justifica-se pelo perfil e aptidão agrícola do Brasil e pela

diversidade no território brasileiro, especificamente no NEB, onde há necessidade de

incremento de tecnologia para a agricultura. Segundo o quinto relatório do Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (AR5, IPCC) apresentam resultados

sobre aumento da temperatura terrestre pode variar entre 0,3 °C e 1,7 °C, para cenário

menos pessimista,com menos emissão de gases, ou variar entre 2,6 °C e 4,8 °C, até

2100 . Implicando no aumentando de tendência de secas e enchentes em todo todo

planeta, diante das condições climáticas futuras, em especial o aumento gradual da

temperatura do ar e de diminuição da precipitação, poderão acarretar impactos

substanciais em diferentes atividades agrícolas, tais como a fruticultura e o plantio de

grãos (FIELD; BARROS, 2014, DOMINGUES, 2008, KANGALAWE et al., 2017,

PORTER; HOWDEN e SMITH, 2017).

Neste contexto, a importância deste estudo é contribuir para a compreensão do

enfrentamento da agricultura familiar diante das adversidades climáticas,

compreendendo que este é fundamental para sustentabilidade ecológica e

socioeconômica de uma região, a fim de que os resultados venham a elucidar os

agricultores quanto ao planejamento de ações de mitigação. Em razão dessa

complexidade, esta tese sintetiza resultados de uma série de análises que combinam

dados agrícolas em nível regional com dados climáticos e de balanço hídrico do solo

para melhorar a compreensão às mudanças climáticas na região do NEB.

O presente estudo teve como propósito responder às questões: (i) Os

elementos meteorológicos apresentam tendências e sazonalidade ao longo do tempo?

(ii) As produtividades das culturas de feijão, mandioca e milho sofrem a influência da
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variabilidade climática de regiões homogêneas caracterizadas pela distribuição de

precipitação no Rio Grande do Norte (RN)? (iii) A região NEB apresenta

características espaciais diferentes com base nos índices e indicadores de balanço

hídrico? (iv) A produtividade agrícola apresenta diferenças significativas entre as

áreas com distintas classificações de balanço hídrico? (v) Houve, no período de 1990

a 2019, tendências crescentes ou decrescente nas produtividades destas três culturas

de subsistência na Região? (vi) Quais as variáveis climáticas e hídricas que mais

contribuem para o desenvolvimento do cultivo? (vii) Quais os períodos mais

adequados para o plantio em cada uma das áreas definidas pelos índices de aridez e

umidade?

Tais questionamentos deram origem às hipóteses estabelecidas, que,

respectivamente, são: (i) Em decorrência das mudanças climáticas e do aquecimento

global, que pode estar associadas a fatores locais de origem antrópica e/ou alterações

naturais, espera-se que as variáveis meteorológicas dos municípios do estado do RN

possam apresentar tendências significativas; (ii) Entende-se que tanto o excesso

quanto a escassez da precipitação são determinantes no plantio, desenvolvimento e

colheita da produção agrícola, o que poderá levar a variações na produtividade de

culturas (milho, feijão e mandioca); (iii) Devido a localização geográfica do NEB,

influenciado por vários sistemas atmosféricos e oceânicos, espera-se que haja uma

diversidade de grupos com diferenciais no balanço hídrico, podendo a Região ser

caracterizada por áreas mais secas a mais úmidas; (iv) Espera-se que áreas com maior

excedente hídrico apresente maior produtividade dependendo da cultura; (v) A

produtividade das culturas dependem de diversos fatores não apenas das condições

climáticas e de balanço hídrico e podem variar de cultura para cultura em função, por

exemplo, dos investimentos em melhoria genética e inovações tecnológicas, além de

outros fatores como tipo de solo e pragas; (vi) Supõe-se que as variáveis de

precipitação, bem como por outro lado a evapotranspiração possam refletir em

variações na produtividade de culturas positivamente e/ou negativamente dependendo

das condições de umidade das regiões; (vii) Entende-se que o melhor mês para o

plantio depende da sazonalidade climática, do déficit ou excedente hídrico e da

necessidade hídrica de cada cultura.

Uma das propostas desta tese era o desenvolvimento de uma pesquisa de campo

com o intuito de identificar as percepções dos agricultores sobre as mudanças

climáticas e seus impactos nos aspectos sociais, econômicos da produção, além de
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identificar ações relacionadas à produtividade agrícola, a fim de compreender a

dinâmica da produtividade agrícola e eventos climáticos no estado do Rio Grande do

Norte. Esta pesquisa de campo permitiria identificar e caracterizar populações em

risco climático (baixas precipitações) e em situação de vulnerabilidade

socioeconômica dessas famílias agricultoras, numa perspectiva que são estas que

contribuem para fortalecer a economia rural local, pois é na comunidade onde

compram, gastam e participam de outras atividades econômicas, contribuindo

localmente na conservação, melhoria de práticas agrícolas em cenários de mudanças

climáticas globais. No entanto, após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética, o

mundo começou a vivenciar a pandemia pelo COVID-19, obrigando a interromper a

pesquisa. Mesmo na impossibilidade de executá-la no momento, o Capítulo 5

apresenta o Projeto no. 23709419.0.0000.5537, aprovado pelo Comitê de Ética, em 30

de Abril de 2020, bem como o questionário elaborado para tal fim.

O questionário aborda a visão das relações entre o clima e o agricultor,

compreendendo como função de atributos como: percepção, exposição e capacidade

adaptativa das famílias frente às dificuldades relacionadas ao clima,

preponderantemente, a falta de água. Ao mesmo tempo, a pesquisa irá utilizar o

conceito de percepção e memórias de situações vivenciadas de momentos climáticos

difíceis e produtividade das culturas agrícolas, tanto quanto as práticas adaptativas a

este cenário, sugerindo que a noção é mais adequada para compreender processos

adaptativos em escalas de tempo menores e localizados.

Neste contexto, a justificativa para a realização desta pesquisa junto às famílias

de agricultores é conhecer dificuldades que enfrentam em diversas frentes como:

perspectiva de início de estações chuvosas e sua duração, frequência de anos secos,

mudança de atividade principal relacionada ao clima e mudança de culturas para

melhor adaptação com o clima, enfim, fatores que podem influenciar: na adaptação,

na coexistência e na prosperidade através de apoio de políticas de mitigação. Esta

parte que não pode ser concluída teve como motivação a necessidade de conhecer as

ligações e as relações espaço-temporais entre a climatologia da precipitação e as

diferentes culturas e suas produtividades, levando em consideração a sua importância

estratégica para o NEB. Esta pesquisa será desenvolvida em momento posterior.
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1.1 Objetivos

Analisar as influências da variabilidade climática e do balaço hídrico na

produtividade das culturas agrícolas da mandioca, milho e feijão, na Região Nordeste

do Brasil, no período de 1990 a 2019.

Objetivos específicos:

i) Analisar a relação entre a produtividade da agricultura de subsistência e o

comportamento dos índices de extremos climáticos de precipitação no estado do Rio

Grande do Norte, 1980 a 2013 - (Artigo 1);

ii) Verificar a existência de tendência e sazonalidade dos indicadores de

extremos climáticos e das produtividades agrícolas (mandioca, milho, feijão), nos

municípios do estado do Rio Grande do Norte, 1980 a 2013 – (Artigo 1);

iii) Classificar as regiões pelos tipos climáticos de Thornthwaite e Mather (1955),

segundo os Índices de Umidade (Iu), a partir dos Índices de Aridez (Ia) e o Índice

Hídrico (Ih), dos municípios da região NEB, janeiro de 1990 e dezembro de 2019 –

(Artigo 2);

iv) Analisar o Balanço Hídrico Normal climatológico e o sequencial observados

sob influência da atuação de sistemas atmosféricos de cada grupo do NEB, janeiro de

1990 e dezembro de 2019 – (Artigo 2);

v) Analisar a relação da produtividade das culturas e as variáveis meteorológicas

e de balanço hídrico segundo as tipologias de umidade, NEB, janeiro de 1990 e

dezembro de 2019 – (Artigo 2);

iii) Identificar as percepções dos agricultores sobre as mudanças climáticas e seus

impactos nos aspectos sociais, econômicos da produção, além de identificar ações

relacionadas a produtividade agrícola, a fim de compreender a dinâmica da

produtividade agrícola e eventos climáticos no estado do Rio Grande do Norte. Este

item diz respeito à aplicação de pesquisa de campo que será realizada em regiões

(Estudo 1) do estado do RN. A fim identificar três principais eixos: perfil do

proprietário e do estabelecimento rural, a sua relação e práticas de adaptação às

adversidades climáticas, e sua percepção da mudança climática em sua região.

1.3 Estrutura da Tese

A estrutura da tese está dividida em cinco capítulos. Além deste Capítulo 1,

correspondendo a Introdução, Capítulo 2 a Revisão de literatura, o Capítulo 3
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apresenta o artigo publicado na revista ATMOSPHERE, cujo título é “Subsistence

Agriculture Productivity and Climate Extreme Events”

(https://www.mdpi.com/2073-4433/11/12/1287). O Capítulo 4 apresenta o artigo

intitulado “Influências do Clima e do Balanço Hídrico na Produtividade Agrícola da

Região Nordeste do Brasil” que será submetido a revista AGRICULTURAL WATER

MANAGEMENT. O Capítulo 5 apresenta o projeto da pesquisa de campo, intitulado:

"PRÁTICAS DE ADAPTAÇÃO E PERCEPÇÕES SOBRE A MUDANÇA

CLIMÁTICA", aprovado pelo Comitê de Ética sob o Número de Parecer Plataforma

Brasil: 3.999.986 - 30 de Abril de 2020. Entretanto, o parecer recomenda que o

desenvolvimento de etapas com participantes só deverá ocorrer após o fim do

distanciamento social e da redução dos riscos relacionados ao Corona vírus

(COVID-19), a fim de priorizar a saúde da comunidade, mediante a redução da

propagação do vírus e da disseminação da doença. Nesse sentido, por se tratar de

levantamento de dados em comunidades rurais no Rio Grande do Norte, o

desenvolvimento ficou temporariamente inviabilizado devido o atual estágio da

epidemia do CONVID19. E, por fim, o Capítulo 6 que contempla as Considerações

Finais da tese.

Espera-se que os resultados encontrados possam ajudar a esclarecer as possíveis

dinâmicas futuras da produtividade agrícola na região do NEB, bem como, no estado

do Rio Grande do Norte em um cenário em que a variabilidade climática e eventos

extremos irão se tornar ainda mais frequentes. O mapeamento dos impactos destes

eventos e do balanço hídrico proposto poderá, também, ser utilizado como ferramenta

na identificação de quais regiões e quais tipos de medidas de mitigação e adaptação às

mudanças climáticas são prioritárias.

https://www.mdpi.com/2073-4433/11/12/1287
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CAPÍTULO 2

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Agricultura e Clima

A agropecuária brasileira é reconhecida por sua importante contribuição para a

economia do país, representando, de forma direta, aproximadamente 26,6% do PIB

nacional em 2020. Em valores monetários, o Produto Interno Brito (PIB) do País

totalizou R$ 7,45 trilhões em 2020, e o PIB do agronegócio chegou a quase R$ 2

trilhões (CEPEA, 2021). Além disso, também por sua presença notória no

mercado global. No entanto, apesar de muitas regiões do país apresentarem alta

produtividade agrícola, tal padrão não é observado em todo o território brasileiro, em

especial na extensa área conhecida como a região Semiárida (Ministério da Integração

Nacional, MI - BRASIL, 2005) localizada na parte NEB.

O NEB apresenta déficit hídrico, ocasionado pela demanda de água para a

atmosfera (evapotranspiração potencial, ETP) ser maior que a incidência de

precipitação (CABRAL JÚNIOR; BEZERRA, 2018; CABRAL JÚNIOR et al., 2019),

decorrente de eventos de secas que ocorrem com maior grau de severidade nessa

região (BRITO et al., 2018; MARENGO et al., 2018; MEDEIROS et al., 2020;

MEDEIROS et al., 2021).

Dentre os setores da economia, a agricultura é de suma importância e de maior

vulnerabilidade às condições climáticas, visto que variações climáticas podem afetar

todas as etapas da produção agrícola, desde o preparo do solo para semeadura, o

plantio, e até a colheita, como também transporte, o preparo e o armazenamento dos

produtos. Nesse sentido, vários estudos como Sun et al. (2007), Da Silva et al. (2019),

Castro (2012), Porter, Howden e Smith (2017) e Vale et al, (2020) têm indicado que

esses sistemas poderiam ser afetados significativamente no caso de uma adversidade

climática.

Segundo Assad e Pinto (2008), o papel da geração de riquezas pode ficar

comprometida, no futuro próximo e pode mudar significativamente nos próximos

anos em decorrência do aquecimento global, se nada for feito para mitigar os efeitos

das mudanças climáticas e para adaptar as culturas à nova situação. Sob riscos

climáticos e riscos naturais do sistema biótico das culturas, os agricultores de baixa
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renda cultivam sob regime de sequeiro, com uso de baixa tecnologia e praticamente

sem acesso aos recursos financeiros (ROCKSTRÖM, 2010).

A agricultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos do mundo e é a

guardiã de aproximadamente 75% de todos os recursos agrícolas do planeta (FAO,

2013). Segundo o Censo Agropecuário 2017 (IBGE), no NEB 79,8% (1.838.846) do

quantitativo de estabelecimentos agrícolas são de agricultura familiar e no RN (59.010)

93%. A agricultura de subsistência e a pecuária são as atividades econômicas mais

importantes nesta região e a disponibilidade de água é o principal obstáculo para a

produção agrícola (VALE et al., 2019).

Neste contexto regional, no qual se concentra ainda uma sociedade

marcadamente agrária, com o uso de práticas tradicionais de cultivo e pecuária, a

disponibilidade de água é o fator mais limitante à obtenção de elevada produtividade

agrícola (REDDY, 1983, PELLEGRINO; ASSAD; MARIN, 2007, LOBELL; FIELD,

2007, MARENGO, 2014). Essa limitação hídrica, em alguns anos, compromete o

suprimento de água, além do qual pode ter reflexos significativos nas diversas

atividades humanas (ORIMOLOYE et al., 2019), às plantas para atingirem altas

produtividades, enquanto em outros anos pode levar à perda total das colheitas

(BRABO ALVES et al., 2010, LAWRENCE e VANDECAR, 2015, ANDERSON et

al., 2016).

A agricultura é o ponto central dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS), estabelecida sob a coordenação da Organização das Nações Unidas (ONU).

Dessa agenda mundial, o Brasil prepara-se para desempenhar um papel central no

alcance das metas estabelecidas pelos países membros da ONU, com o projeto

“Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”

(ONU-MUNDO, 2016). Nas últimas cinco décadas, o país passou de importador de

alimentos para um dos mais importantes produtores e exportadores mundiais,

alimentando aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo, como mostra o

relatório “Visão 2030 - o futuro da agricultura brasileira” (EMBRAPA, 2018).

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.
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Para melhor compreender as implicações do clima sobre a agricultura, faz-se

necessário descrever as necessidades agrometeorológicas das culturas agrícolas de

subsistência no NEB e sua relação com o solo e seu balanço hídrico, além dos

sistemas meteorológicos que atuam no Nordeste.

2.2 Requerimentos agrícolas e meteorolóogicos das culturas agrícolas de
subsistência no NEB

Segundo o Censo Agropecuário 2017 (IBGE), no NEB dentre todas as culturas

temporárias plantadas as culturas de milho, feijão e mandioca são as que apresentam

maior empenho entre os estabelecimentos agropecuários com lavoura temporária para

agricultura familiar. Na ordem dos mais plantados tem-se: o Milho em grão (42,5%),

Feijão fradinho em grão (38,54%), Mandioca-aipim ou macaxeira (17,75%), Feijão de

cor em grão (8,79%), Feijão verde (7,93%) (Censo Agropecuário-IBGE, 2019).

O potencial produtivo destas culturas tem vários aspectos a serem

considerados para um melhor rendimento, dentre estes, a adaptação climática à região

(tolerância ao estresse hídrico), ciclo de crescimento e desenvolvimento (número de

dias entre as fases fenológicas vegetativas e reprodutivas que vão desde a semeadura

até a maturação fisiológica), tolerância a pragas, espaçamento (adensamento) entre os

cultivos, tipo de solo, entre outros. Além de aspectos diferenciados e específicos de

cada cultura com relação à necessidade de disponibilidade hídrica e temperatura a

cada fase de desenvolvimento. A temperatura do ar também é um fator ambiental

primário que afeta o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das lavouras.

Na Tabela 2.1 são apresentadas as principais temperaturas cardinais das culturas

estudadas.

Tabela 2.1: Fases fenológicas (germinação, desenvolvimento, florescimento e de
formação de vagens espigas e raízes e a fase final) para feijão, milho e mandioca e
Temperatura cardinal (em °C).

Fonte: FAO-56 (Irrigation and drainage paper 56), Luo (2011), Ramirez-Villegas et al. (2013)
TB é a temperatura de base abaixo da qual cessa o desenvolvimento, TO é a temperatura na qual
ocorre o desenvolvimento máximo e Tmax são os limites típicos acima dos quais nenhuma
reprodução ocorrerá.

O milho (Zea Mays) tem vários aspectos a serem considerados: a adaptação

climática à região (tolerância ao estresse hídrico). A variação do ciclo da cultura no

Lini
Ldev Lmid Llate Total

(dias)
TB
(°C)

To
(°C)

Tmax
(°C)

Milho 20 30 50/30 10 90/140 8 30 >35
Mandioca 2 40 90 60 210/360 15 30 >35
Feijão 20 30 40 20 110 5 24 >32
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NEB corresponde a 90 a 140 dias, a depender do tipo do cultivar (CRUZ et al., 2002).

Para seu bom desenvolvimento, as precipitações médias devem ser acima de 250 mm,

isso quer dizer de 100 mm mensais, aproximadamente, para garantir uma produção

satisfatória sem necessidade de irrigação (CRUZ et al., 2002; BORGES et al., 2014;

CARVALHO et al., 2016).

A mandioca (Manihot esculenta), após o plantio, pode ser colhida entre 12 a

18 meses e é uma cultura que vegeta por vários anos, é arbustiva e pode chegar até 5

m de altura, dependendo da variedade. As características que contribuem para baixo

rendimento da cultura são: i) solos pobres e de elevada acidez (deficiências de zinco e

manganês, denominados de “chapéu-de-palha” e/ou “amarelão”), ii) baixo potencial

genético das variedades disponíveis, iii) baixa tolerância às doenças de solo, controle

ineficiente de plantas daninhas e iv) problemas hídricos (deficiência e excesso) nos

primeiros cinco meses de cultivo, quando as plantas estão em formação de suas raízes

tuberosas (DA SOUZA et al., 2009; JUNIOR e ALVES, 2014).

Os principais sistemas de produção do feijão (Vigna Unguiculata e Phaseolus

vulgaris) no NEB são de cultivo sequeiro, cultivo de vazante e cultivo irrigado. A

precipitação média anual necessária para um bom desenvolvimento da planta é no

mínimo de 300 mm a 400 mm de chuva, sem a necessidade de utilização da prática da

irrigação. Esta cultura é adaptada à colheita direta e apresenta ciclo normal de 75 a

110 dias, da emergência à maturação fisiológica, os resultados evidenciam uma

máxima produtividade de grãos verdes obtidas com precipitação média acima de 100

mm mensais (RIBEIRO et al., 2011 ; MELO et al., 2009). Alguns outros fatores

também determinam o sucesso do seu desempenho no campo, podendo reduzir a

produtividade do feijoeiro, são estes: o manejo de plantas daninhas, doenças/pragas,

densidade/espaçamento, acidez no solo, entre outros (JÚNIOR et al., 2002).

2.3 O solo do NEB

No contexto de produção agrícola das culturas de subsistência no NEB, o solo

e suas características gerais implicam, principalmente, na fertilidade e na capacidade

de reter água no solo e sua permeabilidade. Nesta região, as principais áreas

apresentam solos do tipo cristalino, bacias sedimentares, áreas de recobrimento do

cristalino por sedimentos, apresentando solos arenosos e profundos próximos a solos

argilosos e rasos (Manual Técnico de Pedologia- IBGE, 2007). No NEB destaca-se a

presença de quatro principais tipos: i) Os solos considerados Latossolos ocupam
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29,5% da área do NEB e são passíveis de utilização com culturas anuais, perenes,

pastagens e reflorestamento com potencial e fertilidade natural baixa, porém boa

capacidade de armazenamento de água; ii) Os Neossolos (24%) apresentam

características de solo raso e, geralmente, pedregoso com fertilidade natural alta

quando derivados de rochas básicas e/ou de calcários; iii) Os Argissolos (16,7%)

apresentam boa capacidade de armazenamento de água e efluentes, bom potencial

para mecanização agrícola e agricultura irrigada. Após a chuva, os terrenos de solos

argilosos, que absorvem bastante água, ficam encharcados. Por outro lado, na época

de seca, esse tipo de solo tende a formar uma camada dura e pouco arejada do terreno,

prejudicando o desenvolvimento da vegetação. Como fator limitante, uma baixa

fertilidade natural, alta suscetibilidade à erosão. De modo geral, em sua maioria

encontram-se na região próxima ao litoral do NEB; iv) O tipo de Luvissolos (8,7%)

apresenta boa capacidade produtiva, pois é derivado de sedimentos fluviais ricos em

teor de carbono, cálcio, magnésio e potássio e proporcionam característica para boa

adaptação e rendimento para a cultura anuais e de sequeiro. A importância para

agricultura de sequeiro em que a maioria do plantio é feito em solo de várzea ou áreas

de margem de lagos, riachos e rios (MARQUES et al., 2014).

O feijão e o milho podem ser cultivado em solos do tipos: Latossolos

Amarelos, Latossolos Vermelho-Amarelos, Argissolos Vermelho-Amarelos e

Neossolos Flúvicos. Entretanto, outros solos como Latossolos e Neossolos

Quartzarenicos com baixa fertilidade podem ser utilizados mediante aplicações de

fertilizantes químicos e/ou orgânicos (JÚNIOR et al., 2002, CRUZ et al., 2002). De

um modo geral, a mandioca desenvolve-se em solos arenosos ou de textura média, por

possibilitarem fácil crescimento das raízes, pela boa drenagem e pela facilidade de

colheita com regular teor de matéria orgânica, soltos, leves e profundos, arejados e

dotados de média a alta fertilidade (DA SOUZA et al, 2009; JUNIOR e ALVES,

2014).

2.4 Balanço Hídrico Climatológico (BHC)

A precipitação e a evapotranspiração são componentes importantes do balanço

hídrico climatológico e correspondem ao incremento e as perdas de água,

respectivamente, numa superfície cultivada. O modelo de BHC é unidimensional, pois

estima a recarga de área gerada pela precipitação a partir das comumente disponíveis

características do solo e dados climáticos.
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Para limitar as necessidades de dados de entrada e simplificar os cálculos, o

modelo assume que a água flui verticalmente para baixo sob um gradiente unitário;

infiltração e evapotranspiração são separadas, processos sequenciais;

evapotranspiração é alocada para evaporação e transpiração em função do índice de

área foliar e é limitado pelo teor de umidade do solo; e evaporação e transpiração são

distribuídas através do perfil do solo como funções exponenciais do solo e

profundidade da raiz, respectivamente. Em condições naturais um ecossistema

cultivado apresenta um balanço hídrico que pode ser expresso da seguinte forma:

P + I – ETP – R ± D ± ΔA = 0 (1)

sendo P a precipitação, I a irrigação, ETP a evapotranspiração, R o escoamento

superficial da água, D a drenagem profunda e ΔA a variação da água armazenada no

solo.

Os valores de ETP podem ser estimados a partir de elementos medidos na

estação agrometeorológica, existindo vários métodos para tal estimativa como:

Método de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948), Método de Camargo Camargo (1971),

Método do Tanque Classe A, Método de Hargreaves & Samani - Hargreaves &

Samani (1985), Método de Priestley-Taylor. Se no local houver medida do saldo de

radiação (Rn), pode-se utilizar a fórmula de Priestley & Taylor (1972) e o Método de

Penman-Monteith (Padrão FAO - 1991).

O critério para escolha de método de estimativa da ETP foi pela

Evapotranspiração Potencial padrão diária (ETP, mm/dia). Portanto, optou-se por

uma estimativa da evapotranspiração potencial por método micrometeorológico,

descrito por Monteith (1965) e adaptado por Allen et al. (1989) para estimativa da

evapotranspiração de referência na escala diária. Quando se deseja calcular o balanço

hídrico climatológico, deve-se levar em conta a metodologia pela evapotranspiração

de referência (ETo) do método de Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998), tido como

procedimento padrão para a estimativa da evapotranspiração de referência, por ser o

método preconizado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e

Alimentação (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO).

Atualmente, este é o método padrão da FAO (Allen et al., 1994), denominado ETP.

2.4 Balanço Hídrico Thornthwaite e Mather

Existem diversos métodos para o cálculo do balanço hídrico, sendo que cada

um tem uma finalidade diferente: trecho de rio, camada de solo, bacia hidrográfica ou
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sistema de abastecimento de água. Um dos modelos mais conhecidos denominado

como Balanço Hídrico, foi proposta por Charles Warren Thornthwaite (1948) e,

posteriormente, modificado por John Russ Mather (1955) - chamado de Thornthwaite

Mather's Water Balance. Este balanço hídrico climatológico avalia a disponibilidade

hídrica no solo e pode ser quantificado no espaço do solo ocupado pelas raízes das

plantas, evidenciando as flutuações temporais de períodos com excedente e com

deficiência hídrica. Estimando esse valor por meio de modelos que relacionam as

propriedades físico-hídricas do solo com os componentes de entrada (precipitação) e

saída (evapotranspiração) de água no solo.

Esta técnica avalia, indiretamente, se a quantidade de água presente no solo é

capaz de suprir as necessidades hídricas da planta. Contabiliza a precipitação perante

a evapotranspiração potencial, levando em consideração a capacidade de

armazenamento de água no solo regulada por um dos importantes processos para a

agrometeorologia - a evapotranspiração (ET). A ET mede a transferência de água para

a atmosfera por evaporação da água do solo e por transpiração das plantas.

Para aplicação do método do balanço hídrico climático, segundo Thornthwaite

& Mather, levou-se em conta a variável de capacidade de água disponível (CAD) no

solo como padrão geral de 100 mm, pois se considerou a profundidade efetiva média

do sistema radicular (Z) tanto para um solo arenoso quanto um argiloso de maneira

que há uma compensação, tornando a CAD aproximadamente igual para os dois tipos

de solos. A execução desse tipo de balanço hídrico climático exige, na sua estimativa

mais simples, tão somente a temperatura do ar e a altura pluviométrica. A fórmula de

Thornthwaite estima ETP para uma condição padrão de 12 horas de brilho solar e mês

com 30 dias (PEREIRA, VILLA NOVA & SEDIYAMA). O método fornece

informações da disponibilidade hídrica ao longo do ano, considerando as seguintes

variáveis: deficiência hídrica (DEF - Water Defcit) que é a diferença entre

evapotranspiração potencial e real, devido à indisponibilidade de água no solo;

Excedente Hídrico (EXC - Water Surplus) que é o excedente de água no solo,

encaminhado para escoamento; o Armazenamento de Água no Solo (ARM - Water

Stored in Soil); estimativas da Evapotranspiração Real (ETR); e a Retirada e

Reposição (ALT) que é a alteração do balanço hídrico. Além disso, tem-se também

uma visão da disponibilidade térmica, pela Evapotranspiração Potencial ou de

Referência (ETP). Por esse motivo, esse método tem ampla aplicação em

agroclimatologia e em estudos geográficos considerando que a taxa de perda de água
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por evapotranspiração varia linearmente com o armazenamento de água no solo

(TOMASELLA & ROSSATO, 2005).

O emprego do Balanço Hídrico sequencial mostra de forma mensal a definição

da aptidão agrícola da região estudada, quando empregado de maneira sequencial,

ainda possibilita quantificar as necessidades de irrigação em uma cultura

(SENTELHAS, 2008; CAMARGO & PEREIRA, 1990) e a relacionar o rendimento

das culturas com o déficit hídrico (JENSEN, 1968; DOORENBOS & KASSAM,

1994).

2.3.1 Classificação Climática Thornthwaite

Utilizaram-se as categorias dos Tipos Climáticos segundo Thornthwaite

(1948), que utiliza a abordagem de uma classificação racional dos Tipos climáticos

construída a partir do índice de umidade e índice de aridez. O método do balanço

hídrico de Thornthwaite considera a evapotranspiração potencial, a precipitação

pluvial, o armazenamento de água no solo e seu subsequente uso. Este método

também apresenta os períodos de excesso e deficiência hídrica. Sendo um instrumento

agrometeorológico útil e prático para caracterizar o fator umidade do clima, sendo sua

utilização indispensável na caracterização climática (VIANELLO & ALVES, 1991).

A partir do cálculo do índice de aridez para todas as estações selecionadas

classifica-se quanto à susceptibilidade ao déficit e excesso hídrico municipal, assim

como a classificação climática (PEREIRA, ANGELOCCI E SENTELHAS, 2007).

Tabela 2.2: Subtipos climáticos em função dos valores do índice de aridez (Ia), de
umidade (Iu) e em função da distribuição estacional das precipitações pluviométricas.

Climas úmidos (A, B,
C2)

Índice de Aridez
(IA)

Climas secos (C1, D e E) Índice
Hídrico (Ih)

r Sem ou com pequena
deficiência hídrica

0 ≤ Ia < 16,7 d Pequeno ou nenhum
excesso hídrico

0 < Iu ≤ 10

s Deficiência hídrica
moderada no verão

16,7 ≤ Ia < 33,3 s Moderado excesso hídrico
no inverno

10 < Iu ≤ 20

w Deficiência hídrica
moderada no inverno

16,7 ≤ Ia < 33,3 w Moderado excesso hídrico
no verão

10 < Iu ≤ 20

S2 Grande deficiência
hídrica no verão

Ia ≥ 33,3 S2 Grande excesso hídrico no
inverno

> 20

W2 Grande deficiência
hídrica no inverno

Ia ≥ 33,3 W2 Moderado excesso hídrico
no verão

> 20

Fonte: Pereira, Angelocci e Sentelhas, 2007
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A tipologia de Thornthwaite admite 9 tipologias para o Índice de Umidade

(Árido, Semiárido, Subúmido Seco, Subúmido Úmido, Úmido B1, Úmido B2, Úmido

B3, Úmido B4 e Super Úmido), como descrito na Tabela 2.3, obtidas por meio do

cálculo dos Índices de Aridez (Ia) e pelo Índice Hídrico (Ih). Esta tipologia baseia-se

na análise da razão entre o déficit hídrico do solo e a ETP (Equação 2) e a razão entre

o excesso hídrico do solo e a ETP (Equação 3). Sendo que DEF corresponde à

deficiência hídrica do solo, EXC é o excesso hídrico do solo e ETP. Já o Índice de

Umidade (Iu) equivale à diferença do índice hídrico (Ih) e sessenta por cento do

índice de aridez (Ia) (Equação 4).

Ih= EXC/(ETPx100) (2)

Ia= DEF/(ETPx100) (3)

Iu = Ih – 0,6 Ia (4)

Tabela 2.3: Tipos climáticos, segundo Thornthwaite, com base em índice de
umidade.

Categorias Tipo de Clima Iu
A Super úmido Iu ≥ 100
B4 Úmido 80 ≤ Iu < 100
B3 Úmido 60 ≤ Iu < 80
B2 Úmido 40 ≤ Iu < 60
B1 Úmido 20 ≤ Iu < 40
C2 Subúmido 0 ≤ Iu < 20
C1 Subúmido Seco -20 ≤ Iu < 0
D Semiárido -40 ≤ Iu < -20
E Árido -60 ≤ Iu < -40

Fonte: Rational classification of climate, Thornthwaite (1948).

2.5 Sistemas meteorológicos que atuam sobre a região do NEB

A interação oceano-atmosfera modifica toda a configuração de circulação em

altos e baixos níveis ao longo do globo. Sobre o norte da América do Sul, a célula de

Walker é modificada. Em anos de El Niño, anomalamente, é observado o ramo de ar

descendente da célula de Walker sobre a Região do NEB, levando a condições de

baixa pluviometria. Em condições de La Niña, em que o núcleo de águas mais quentes

se concentra na região oeste do Pacífico Central, é observado que o ramo ascendente

da célula de Walker é localizado, em média, sobre o norte da América do Sul,

proporcionando período com anomalias positivas de precipitação no NEB e leste da

Amazônia.
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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, por

outro lado, as ações humanas são capazes de influir sobre alguns dos fatores externos.

Ao observar a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) nos Oceanos Pacífico

e Atlântico, é possível compreender o modelo que impulsiona a variação espacial e as

flutuações nos acumulados de precipitação. Estas forçantes tem seus efeitos

associados à interação oceano-atmosfera no Pacífico Equatorial denominada El Niño

Oscilação Sul (Enos) (KOUSKY; CAVALCANTE, 1984) têm configurações

especificas e modificam a dinâmica atmosférica e oceânica sendo considerada a

principal na escala interanual em âmbito global.

A região NEB está situada na América do Sul (AS), entre as latitudes de 2°S e

18°S e entre as longitudes de 34°W e 48°W, sua extensão territorial possui uma área

de aproximadamente 1.558.196 km², equivalente a 18% do território nacional em

extremo nordeste da AS. O regime de chuvas é modulado pela ocorrência de sistemas

atmosféricos em diferentes escalas, além de um conjunto de fatores que influenciam a

variabilidade de precipitação na região influenciada, principalmente, pela

variabilidade interanual do Pacífico. Evidenciados por períodos de seca durante

condições de El Niño e de chuva durante condições de La Niña (CAVALCANTI,

2012; MARENGO; ALVES, 2016).

Outro sistema atuante na região do NEB é o gradiente (dipolo), no campo de

TSM, que pode favorecer a intensidade da atividade convectiva associada à Zona de

Convergência Intertropical (ZCIT) que não deslocada para a posição mais ao sul,

torna-se um fator que contribui para as irregularidades de chuvas e favorece os

períodos de estiagem e seca (REBOITA et al., 2010; REBOITA, 2012). A variação

espaço-temporal da chuva no NEB tem na parte central em média 500 mm de

acumulado anual, enquanto a áreas litorâneas apresentam precipitação anual média
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acima de 1.500 mm (HASTENRATH, 2012; REBOITA et al., 2010; 2012;

ALVARES et al., 2013).

O regime de estiagem está ligado principalmente à região semiárida, embora

outras áreas da região também sejam frequentemente afetadas por escassez de chuva.

Historicamente, o NEB tem registrado eventos extremos de seca. Os anos de seca

recentes foram: 1992–1993, 1997–1998, 2001–2002, 2005, 2007, 2010, 2013 e

2012–2015. Sendo a seca mais recente que se desencadeou no ano de 2012 foi

considerada a mais severa dos últimos 100 anos em termos de disponibilidade de água

para o consumo humano e para as atividades agrícolas e pecuárias (MARENGO, 2008,

MARENGO et al., 2016). As comunidades que habitam esta região dependem

fortemente dos serviços ecossistêmicos oriundos dos recursos naturais deste ambiente

devido à alta taxa de pobreza dessas comunidades e a economia voltada,

principalmente, para atividades de agricultura e de pecuária (CARVALHO, 2002). No

contexto de região Semiárida, o NEB apresenta alta vulnerabilidade às mudanças

climáticas, porque em condições de aumento de temperatura do ar e mudanças na

precipitação, podem se tornar regiões áridas (MARENGO, 2016).

A Figura 2.1 destaca quatro grandes áreas semiáridas: a região de Guajira, na

Venezuela e Colômbia, a diagonal seca do Cone Sul ao longo de Argentina, Chile e

Equador, o corredor seco Centro-Americano entre os países da Guatemala, El

Salvador, Honduras, Nicarágua e parte da Costa Rica e a região NEB caracterizada

por temperaturas médias anuais elevadas e alta variabilidade espaço temporal da

precipitação, com predomínio do bioma caatinga. As regiões semiáridas representam

30% da área terrestre global e são distribuídos em oito estados da região NEB,

excluindo o estado do Maranhão, e incluindo parte da região Sudeste (parte do estado

de Minas Gerais).
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Figura 2.1: Distribuição do Semiárido na região tropical do mundo.
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), apud KRISHNAMURTH
(2011)- http://www.FAO.org/sd/EIdirect/climate/EIsp0002.htm ). Acesso: dez 2019.

O relevo da região NEB é composto por planícies com baixadas litorâneas,

vales baixos inferiores a 500 m de altura, a região da Serra da Borborema com 800 m,

e a Chapada Diamantina, com 1.200 m (NIMER, 1989). Um reflexo da localização da

Região reflete-se na má distribuição espacial e temporal da precipitação. Um dos

primeiros autores a verificar essas características climáticas associadas a precipitação

no NEB foi Strang (1972) por meio do uso de dados pluviométricos para o período de

1931 a 1960. O autor encontrou registros de máximos e mínimos de precipitação em

diferentes áreas do NEB, constatou-se que uma alta porcentagem da precipitação

anual ocorria em apenas três meses do ano: 60% de novembro a janeiro para a região

do Alto e Médio São Francisco; mais de 60% de fevereiro a abril em áreas que

incluíam os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, e toda a região semiárida a oeste do

Planalto da Borborema até o extremo norte da Bahia; e 50% de maio a julho na costa

leste do NEB.

Kousky (1979), posteriormente a Strang (1972), avaliou a distribuição das

chuvas sobre o NEB com um maior enfoque sobre os sistemas atmosféricos que eram

responsáveis pela heterogeneidade no regime de chuvas da região. Na Figura 2,

Kousky (1979) esquematizou como as características de alguns sistemas

meteorológicos influenciavam no regime pluviométrico do NEB. Na parte Norte do

NEB, os meses mais chuvosos compreendem os meses entre fevereiro e maio. Os

principais mecanismos de produção de chuva é a ZCIT, a convergência de umidade

(brisas e perturbações nos ventos alísios) e a convecção local. Na parte sul do NEB,

os meses mais chuvosos ocorriam entre dezembro e março, devido à incursão dos
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sistemas frontais alimentados pela umidade proveniente do Atlântico Sul. Sobre a

faixa litorânea, os meses mais chuvosos aconteciam entre abril e julho. Os sistemas

responsáveis seriam a convecção alimentada pela convergência dos distúrbios

ondulatórios de leste, brisas marítima e terrestre, associadas a topografia e a

convergência de umidade.

Sendo assim, a precipitação no NEB pode ser modulada pela justaposição

simultânea de dois ou mais sistemas de escala sinótica, como representado na Figura

2.2 que mostra esquema adaptado da distribuição dos regimes de precipitação sobre o

NEB (KOUSKY, 1979) e representação dos principais sistemas causadores de

precipitação na região do NEB: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT),

Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), a Zona de Convergência do Atlântico Sul

(ZCAS) e os Sistema Frontais (SF).

Figura 2.2: Principais sistemas causadores de precipitação na região do NEB: Zona
de Convergência Intertropical (ZCIT), Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), a
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis
(VCAN) e os Sistema Frontais (SF) (a); e Distribuição dos regimes de precipitação
sobre o NEB segundo Kousky (1979): i) Norte (Maio); ii) Sul (Dezembro) e iii) Faixa
litorânea (Março) de acordo com a máxima precipitação média mensal (b).
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Kousky (1979).
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a) El Niño Oscilação-Sul (ENOS)

No que se refere às teleconexões por meio de circulação meridional sobre o

Pacífico Tropical, Walker (1928) em um estudo pioneiro documentou a coincidência

entre o aquecimento anormal do Pacífico Leste e as secas no NEB. Posteriormente,

outros estudos indicaram que os sinais do ENOS eram notáveis sobre o NEB. Os

efeitos desse mecanismo de teleconexão refletem-se nas anomalias negativas

(positivas) associadas a episódios de El Niño (La Niña).

A região NEB possui uma variabilidade interanual da precipitação, e isso também

pode ser atribuído às variações da TSM no Pacífico tropical, manifestadas como

extremos de ENOS. As variações das anomalias TSM caracterizam-se como fase

quente à ocorrência de El Niño e a fase fria à ocorrência de La Niña (KOUSKY et al.

1984; MARENGO et al., 2013; BRITO et al., 2017).

As condições de seca sobre o NEB em anos de El Niño são explicadas pelo

deslocamento em grande escala do ramo descendente da célula meridional de Walker.

Em situações de La Niña quando há uma situação de anomalias positivas sobre o

Pacífico Leste, o ramo ascendente da Célula de Walker favorece a convecção sobre

parte do NEB, dessa forma existe uma tendência de chuvas acima da média sobre

parte da região (KAYANO e CASPITRANO, 2014). No entanto, Marengo et al.

(2013) mostraram que os impactos de um forte evento de La Niña, ocorrido em 2012,

não surtiram os efeitos que eram esperados para a chuva no NEB, enquanto a região

Amazônica passava por um modo de forte convecção associada ao sistema,

simultaneamente o NEB passou por um período de forte seca.

b) Oscilação Madden-Julian

A Oscilação de Madden-Julian (OMJ) é uma célula de circulação zonal direta

que se desloca de oeste para leste na região equatorial em um período de 30 a 60 dias

(MADDEN e JULIAN, 1971). Esse sistema é o modo equatorial de oscilação de baixa

frequência planetária mais importante na escala intrassazonal e que pode trazer

impactos na distribuição das anomalias de precipitação nos trópicos e subtrópicos

(KAYANO e KOUSKY, 1999; CAVALCANTI et al., 2009).

Carvalho, Jones e Liebmam (2004) verificaram que as modulações na

circulação da OMJ podem influenciar o regime de precipitação na América do Sul

(AS) dentro da escala intrassazonal. Os autores mostraram que a fase em que a OMJ

se apresenta é caracterizada por uma supressão da convecção em sua região de origem
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(região da Indonésia e Oceano Índico) e, de modo simultâneo, há um aumento da

convecção sobre a AS, particularmente sobre o NEB.

c) Zona de Convergência Intertropical

A ZCIT é uma banda de nuvens convectivas, que se estende em uma faixa ao

longo da região equatorial (MOURA e SHUKLA, 1981). Devido à sua estrutura física,

a ZCIT é um sistema decisivo para a caracterização das diferentes condições de tempo

e de clima em algumas áreas do planeta, como no continente africano, americano,

asiático e, particularmente, na região NEB (MARQUES et al., 1983).

Os aspectos relacionados ao posicionamento da ZCIT sobre o Atlântico

Equatorial mostraram que o seu regime migratório anual toma um posicionamento

mais ao norte (em torno de 14°N), durante o período de agosto e setembro, e durante

o período de março e abril toma um movimento migratório mais ao sul (em torno de

2°S) que coincide com o período de outono no Hemisfério Sul (HS) (PHILANDER et

al., 1996). Essa migração da ZCIT, associada a fatores que podem causar o

enfraquecimento ou fortalecimento dos ventos alísios de nordeste e de sudeste, tem

um papel importante na determinação da qualidade da estação chuvosa na região NEB,

sendo que algumas características, sob o ponto de vista da variabilidade interanual da

ZCIT. É dito que em anos mais chuvosos do que o normal sobre o NEB, o

deslocamento mais ao sul do sistema pode ser responsável por altos índices

pluviométricos sobre a região.

Carvalho et al. (2013) dissertaram sobre alguns estudos que mostraram que

anomalias de TSM sobre o Oceano Atlântico tropical pode afetar o posicionamento

latitudinal da ZCIT (SOUZA et al., 2005; GU e ADLER, 2009). Carvalho et al. (2013)

mostraram ainda que esse posicionamento estaria seguindo o sentido do gradiente

meridional inter-hemisférico de anomalias de TSM no Atlântico, conhecido na

literatura como Dipolo do Atlântico.

Moura e Shukla (1981) descrevem em seu trabalho sobre o Dipolo do

Atlântico como sendo um dos modos de variabilidade do Oceano Atlântico Tropical.

Essa variabilidade interna mostra que há um modo de anomalias assimétricas de TSM

de sinais opostos sobre a parte norte e a parte sul do Atlântico. Esse padrão acaba por

gerar um gradiente de TSM inter-hemisférico sobre o Oceano Atlântico Tropical, o

qual pode exercer influência no deslocamento norte/sul da ZCIT. Para um caso de

Dipolo Positivo, as TSM mais frias são encontradas sobre o Atlântico sul tropical,
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juntamente com TSM mais quentes no Atlântico norte tropical. Como consequência,

parte da região NEB pode passar por um período de estiagem no período em que se

espera que haja forte precipitação. E para um caso de Dipolo Negativo, as TSM mais

quentes são encontradas sobre o Atlântico sul tropical, juntamente com TSM mais

frias no Atlântico norte tropical. Como consequência, parte da região NEB pode

passar por um período de grandes acumulados de precipitação acima do normal.

d) Vórtice Ciclônico de Altos Níveis

O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) pode ser definido como um

sistema de baixa pressão, em escala sinótica, formado na alta troposfera, em que há

uma circulação ciclônica fechada, e que possui o centro mais frio que sua periferia

(KOUSKY e GAN, 1981). Para região NEB, esse sistema é de grande importância,

pois pode contribuir para o aumento da subsidência em alguns locais ou pode

contribuir para a ocorrência de chuvas no início da estação chuvosa da região

(FERREIRA, 2017).

Kousky e Gan (1981) mostraram que a maior atividade convectiva associada

com um VCAN é encontrada na direção do seu movimento e, quando o sistema se

desloca para o continente ou percorre águas quentes, há a formação de nuvens do tipo

cumulunimbus na sua periferia oeste. Os efeitos da atuação desses sistemas transientes

sobre o regime de precipitação do NEB são evidentes, principalmente quando os

VCAN se formam sobre a costa litorânea da região, pois desse modo o núcleo do

vórtice que é caracterizado por forte subsidência fica situado sobre o oceano e a sua

borda, que é a região onde a convecção é ativa, ocorre a formação de nuvens nos

baixos níveis (GAN e DAL PIVA, 2013; COSTA et al., 2014).

Os VCAN que se formam sobre a vizinhança da região NEB são classificados

como sendo do tipo Palmer (PALMER, 1951) e estão associados ao escoamento

anticiclônico da Alta da Bolívia, sendo mais comuns durante primavera e verão na AS.

Calbete, Gan e Satyamurty (1996) mostraram que a maior frequência de ocorrência

desses vórtices sobre o NEB ocorre no período de verão sobre o NEB, sendo o mês de

janeiro dito como o mês de maior atuação do sistema. O tempo de vida de atuação

desses vórtices pode variar de acordo com a sazonalidade, sendo que nos meses de

inverno os VCAN geralmente são mais curtos (até 3 dias de duração), enquanto que

durante os meses de verão os vórtices tendem a ser mais duradouros (de 7 a 11 dias de

duração) (BARRETO, 2015; COUTINHO et al., 2016).
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e) Distúrbio Ondulatório de Leste

Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) são perturbações de escala sinótica

observadas nos campos do vento e pressão atmosférica que se deslocam desde o

continente africano na direção de leste a oeste e modulam a convecção na região da

costa leste do NEB durante o inverno no Hemisfério Sul (HS) (ESPINOZA, 1996).

Esses distúrbios podem atuar entre as latitudes de 0° a 10°S, apresentam velocidade

média de propagação de 10m/s e comprimento de onda de aproximadamente 4.000

Km, com período de 4 dias (ESPINOZA, 1999).

Apesar da sua pequena amplitude que existe nas perturbações que dão origem

ao DOL, esse sistema tem a capacidade de produzir chuvas intensas, particularmente

em áreas costeiras, e é importante para a variabilidade das chuvas na costa leste do

NEB, por conta dos grandes acumulados de precipitação que são registrados durante o

período de maio a agosto (CHAN, 1990).

f) Sistemas de Brisa

O fenômeno de circulação da brisa tipifica um sistema atmosférico de

mesoescala e de regiões costeiras (ROTUNNO et al., 1992). Representa um sistema

de vento local ou um regime específico de vento, de escala local, decorrente das

diferenças térmicas entre as superfícies terrestres e marítimas que levam a diferenças

de pressão do ar em baixos níveis, sobre essas superfícies, também podem depender

da atuação de outros sistemas, tais como sistemas frontais e até mesmo outros

fenômenos de mesoescala. As brisas são uma circulação de ar (vento) de fraca a

moderada intensidade próxima à superfície sendo denominadas de acordo com seu

surgimento e dissipação, são denominadas como: de vale, montanha, terrestre e

marítima (VIANELLO e ALVES, 1991).

Na costa do NEB, Kousky (1981) foi um dos primeiros a mostrar que o ciclo

diário de precipitação poderia ser explicado por meio do sistema de brisa. O autor

mostrou que, no ciclo diário de precipitação na costa norte do NEB, ocorre um

máximo noturno de janeiro a abril e um máximo diurno (15-21 hora local) de maio a

setembro. Essas características poderiam ser explicadas pela interação entre o

escoamento médio em baixos níveis (850 hPa) e a circulação de brisa. Na costa leste

em todo o ano e na costa norte de janeiro a abril, o escoamento médio é onshore (do

oceano para o interior do continente) e, portanto, oposto à brisa terrestre. Assim,

durante a madrugada, com a intensificação da brisa terrestre, ocorreria a formação de
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uma zona de convergência sobre o mar e próximo à costa, e as nuvens sobre essa zona

seriam advectadas pelo escoamento médio (onshore) para o litoral, produzindo o

máximo de precipitação no final da madrugada ou início da manhã (KOUSKY, 1981).

Na costa norte, de maio a setembro, o máximo diurno seria explicado pela

brisa marítima. No litoral, a brisa marítima forma-se durante a tarde e as nuvens

convectivas intensificam-se durante a propagação desde o litoral ao interior do

continente. Como, no litoral, a maior parte das nuvens teria menor extensão vertical, o

máximo de precipitação ocorreria no interior do continente, no final da tarde ou início

da noite, quando as nuvens atingiriam o estágio maduro (BARRETO et al., 2012;

SOUZA, 2005).

A maturação e evolução para o continente das nuvens associadas ao sistema de

brisa estão agregadas a gênese de outro sistema de mesoescala denominado de Linhas

de Instabilidade (GAMACHE e HOUZE, 1982). Esse tipo de sistema consiste de um

conjunto de nuvens convectivas alinhadas que se deslocam de maneira uniforme e

mantém uma certa identidade durante seu tempo de vida, que pode variar entre poucas

horas até um dia (COHEN, SILVA DIAS, 1995).

g) Sistemas Frontais

Um Sistema Frontal (SF) é dito como o encontro de massas de ar com

propriedades e características distintas. Sua estrutura é composta por uma frente fria,

uma frente quente e um centro de baixa pressão (CAVALCANTI et al., 2009). No

Brasil, os SF atuam praticamente durante todo o ano e afetam mais significativamente

as regiões Sul e Sudeste, sendo responsáveis pelas chuvas e pelas ondas de frio que se

intensificam principalmente durante o inverno no sul do país (QUADRO, 1994).

Kousky (1979) mostrou que a penetração de sistemas frontais e seus

remanescentes têm um papel importante também na precipitação no sul da região

NEB. Em relação ao NEB, Kousky (1979) identificou uma associação entre a

ocorrência de SF e a convecção, discutindo sobre uma maior frequência de ocorrência

de nebulosidade associada aos SF no sul da Bahia, nos meses de março a dezembro

para o período de 1961 a 1970. Kousky (1979) notou que havia uma tendência de

anos com maiores totais de precipitações correspondendo a anos com maior número

de passagem de SF. Oliveira (1986) mostrou que a máxima precipitação sobre a

região, que tem um pico máximo em dezembro na parte sul do NEB, pode ser

ocasionada pela incursão de SF intensos que interagem com a convecção local.
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Durante o verão e primavera, os SF apresentam uma ampla penetração continental e

isso acaba sendo um fator considerável para a condição de chuvas associadas a esse

sistema transiente.

Não é possível saber ao certo como população, padrões de demanda de água,

condições ambientais, clima e muitos outros fatores que afetam o uso da água e o

suprimento hídrico podem mudar em um dado horizonte. Assim, o planejamento deve

considerar as incertezas inerentes a este sistema e considerar que as mudanças

continuarão a ocorrer. Cenários futuros podem nos ajudar a melhor a entender as

implicações das condições futuras sobre o gerenciamento dos recursos hídricos.
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Subsistence Agriculture Productivity and Climate Extreme Events

Abstract: The occurrence of rainfall extreme events leads to several environmental,

social, cultural, and economic consequences, heavily impacting agriculture. The

analysis of climate extreme indices at the municipal level is of the uttermost

importance to the overall study of climate variability and regional food security. Corn,

bean, and cassava are among the most cultivated temporary subsistence crops. Thus, the

objective of this study was to analyze the relationship between subsistence agriculture

productivity and the behavior of rainfall extreme indices in the Rio Grande do Norte state

in the period from 1980 to 2013. We used the dataset provided by Xavier (2016) and

the climate extreme indices obtained through the Expert Team on Climate Change

Detection and Indices. Crop productivity data were retrieved from the Municipal

Agriculture Survey from the Brazilian Institute of Geography and Statistics system.

The methodology evaluated the behavior and the relationship between agricultural

productivity time series and extreme precipitation indicators. We applied the following

statistical techniques: descriptive analysis, time series trend analysis by the

Mann-Kendall test, cluster analysis, and analysis of variance to check for equal means

between identified groups. Cluster analysis was considered an adequate tool for the

comprehension of data spatial distribution, allowing the identification of five

homogenous subregions with different precipitation patterns. Rainfall extreme indices

allowed the analysis of regional conditions regarding consecutive dry days, annual

precipitation in wet days, and heavy rainfall. Trends were identified in these indices

and they were significantly correlated with dryland crops productivity, indicating a

direct relationship between water availability and regional agroclimatic stress.

Keywords: rainfall extremes; subsistence farming; agroclimatic aptitude; water stress;

trend analysis; ETCCDI

3.1 Introduction

Scientific discussions on global climate variability and its environmental impacts have

driven the need to better understand the effects of climate extreme events on food

http://www.mdpi.com/journal/atmosphere
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production systems [1–3]. Indeed, research and actions towards water security and the

environmental pressure caused by climate extreme events should be emphasized [4–6].

Periods of drought or heavy rainfall have immediate and long-term consequences

for agriculture, leading to socioeconomic impacts due to these climate-related stresses

[7,8]. At the regional scale, risk to extreme rainfall events is critical and investments in

agriculture are demanded in order to assuresustainable food security in the long term.

Thus, several studies reported that adversities caused by climate extreme events

significantly impact agriculture production over a given a region [7,9,10].

Future climate scenarios projected by the Panel Climate Chance–IPCC report [11]

showed that the increasing trend in the frequency of climate extreme events is a reality

and agriculture in developing countries will face further water conflicts because

sustainable food security is heavily dependent on natural resources [1]. Changes in

climate extreme events such as: fewer cold days, longer heat waves, more frequent

heavy rainfall, and drought episodes, severely impact the relationship between man

and agriculture [12–14].

Subsistence agriculture productivity, which is usually developed under dryland

conditions (rainfed agriculture), is directly related to water availability. Dryland farming

in regions with irregular rainfall patterns is considered a high-risk activity [15]. In

this context, approximately 60.4% of the 31,879.3 km2 of the Rio Grande do Norte (RN)

state are classified as rural areas [16], featuring environmental, cultural, social, and

economic aspects that are determinant in the characterization of its society and territory

[17].

Rainfall extreme events in northeast Brazil (NEB) were documented in recent

studies [6,18–20]. The occurrence of these events is usually associated with the

variability of atmospheric circulation patterns. The RN state region is influenced by

climate systems and phenomena that modulated the occurrence of dry or wet years in

the entire NEB. Among them, it is worth mentioning the variability of sea surface

temperature in the Tropical Atlantic and the El Niño Southern Oscillation [21,22], which

are usually associated with extended drought periods or heavy rainfall events.

In RN state, temporary and permanent crops are culturally and historically related

to local economy and subsistence agriculture, as reported by Alves (2010) [7] and

Domingues et al. (2016) [23]. Among those, the most successful crops were corn,
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beans, and cassava [24]. According to the last agriculture and livestock survey in

Brazil, RN state accounted for 62,751 agricultural units, of which 93% (59,010) were

classified as subsistence farms [16]. The National Institute for Colonization and

Agrarian Reform (INCRA) and the Food and Agriculture Organization (FAO), in

1998–99, carried out a study to characterize subsistence agriculture in Brazil. The

criteria used was not the extension of cultivated lands, but producers that used more

familiar labor than hired labor, as reported in the manuscript New portrait of Brazilian

subsistence agriculture) [25]. It is worth noting that this production modality is usually

associated with sustainability, employment and income generation, food security, and

local development [26,27].

Irrigation is an alternative agricultural practice adopted to deal with irregular rainfall

distribution. However, during most of the time and in most of the region it is

unpractical since the dams and reservoirs used to store irrigation water also dependent

on the occurrence of rainfall and usually find themselves at low storage capacities.

Another concern for irrigation is the high atmospheric demand for water in the region

[28], which is likely to further increase due to expected climate change [29].

Given these specificities, in a climate change context, decision makers need

in-depth information when designing strategies for climate-dependent sectors such as

agriculture [23,30]. Thus, statistical analysis of climate variability and extreme events

may contribute to the characterization of present and future behavior of climate

variables and their relationship with agriculture in a climate change scenario [10,31].

According to Mainali and Pricope (2018) [32] and Marengo et al. (2016) [33],

agricultural vulnerability in the semiarid region of the NEB is characterized by the

heterogeneous amount and distribution of rainfall, high temperatures throughout the

year, low temperature range, strong insolation, and high evaporation rates.

The objective of this study is to analyze the relationship between productivity of

the main subsistence crops (corn, bean, and cassava) and the behavior of rainfall

extreme events indices for the RN state in the period between 1980 and 2013. Thus,

the present study aims to identify groups of municipalities in the RN state that are

similar regarding the incidence of climate extreme events, verifying the behavior and

trends in productivity of the main subsistence crops in each group.
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3.2 Material and Methods

3.2.1 Study Area

The study area is RN state, located in NEB (Figure 1). RN state is under the

influence of two different climate types according to Köppen’s classification [34]: type

As, tropical zone with dry summer (eastern coast, southwestern mountainous regions

and part of the Chapada do Apodi, in the northwestern portion); and type Bsh, low

altitude low latitude semiarid (central portion). Mean annual rainfall in the eastern coast

is higher than 1000 mm, while in the southwestern mountainous regions and the

northwestern portion it ranges from 700 to 1000mm [34]. In the central portion, however,

rainfall is lower than 700 mm. Mean annual temperature in the RN is predominantly

higher than 24 ◦C during the entire year [34]. In fact, 93% of the state is located within

the semiarid (The Brazilian semiarid boundaries are defined by the Superintendence

for the Development of the Northeast (SUDENE) based on semiarid climate conditions,

particularly low pluviometry. Criteria include: mean annual rainfall equal to or lower

than 800 mm; Thornthwaite’s aridity index equal to or lower than 0.5; daily percentage

of water deficit equal to or higher than 60%, considering all days of the year) region,

which encompasses the northern coast and the entire central portion of the territory. The

main biome in the RN state is the Caatinga (95%) and, in the coast, the Atlantic Forest

(5%) [35]. Regarding altitude, the state has mountainous regions with elevation ranging

from 580 to 830 m, mostly at its southwestern portion, with predominance of shallow

rocky soils with low water retention capacity. Main topography includes river and

coastal plains, depressions, coastal cliffs, plateaus, and high plains [17,35].



32

Figure 3.1: Geographical location of the Rio Grande do Norte (RN) state.

3.2.2. Data

3.2.2.1 Agricultural Data

Agricultural data used in the present study were obtained from official data

gathered by the Municipal Agricultural Survey (PAM–Pesquisa Agrícola Municipal)

[36] and comprise production, sowed area, and annual yield of corn, bean, and cassava

crops. We used information on annual production (kg), harvested area (ha), and mean

annual yield (kg/ha) at the municipality level for each of the 34 years beginning in

January 1980 and ending in December 2013. The definition of mean yield or

productivity used in this study refers to the amount in kilograms produced by hectare of

harvested area. This is considered the best agriculture indicator representing crop

performance under specific conditions of climate, soil, management, and availability of

resources.

Agricultural Requirements

The potential productivity of corn (Zea Mays) depends on several factors:

adaptation to climate (tolerance to water stress), plant growth and development cycle

(number of days between the vegetative and reproductive stages, comprising sowing
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until physiological maturation), tolerance to pests and diseases (Spodoptera frugiperda

and Helicoverpa zea), quality of maize grain yield (kg/ha), crop density, and others.

Maize agricultural cycle in the RN state varies from 120 to 140 days, depending on the

type of cultivar [37]. To assure its adequate development without the need to irrigate,

mean annual rainfall should vary between 250 mm and 600 mm [37–39]. In RN, corn

is harvested once a year and the mean production between 1980 and 2013 was of 41.6

tons/year, according to the National Company for Food Supply [40,41].

The main bean (Phaseolus vulgaris) production systems in the RN are: rainfed

crops (intercropped with corn, manioc or corn and manioc), riverbank farming, and

irrigated crops. Mean annual rainfall should be of 300~400 mm minimum in order to

avoid irrigation. This crop can be directly harvested and presents a normal cycle of 75

to 110 days from emergence to physiological maturation [42,43]. Other factors that

might also reduce bean productivity are weeds, pests and diseases, crop density, soil

acidity, among others. In RN state, average bean production between 1980 and 2013

was approximately 37.0 tons/year [40,41].

Cassava (Manihot esculenta) is an arboreous plant, which grows for several years,

reaching up to 5 m in height depending on the variety, soil fertility, and age. Cassava is

harvested 12 to 18 months after sowing, preferably at the onset of the wet season. Factors

that contribute to a low cassava yield are poor soils with high acidity (zinc and

manganese deficiency, also called “chapéu-de-palha” or “amarelão”), low genetic

potential of varieties and low tolerance to soil diseases, inefficient weed control, and

water stress [44]. Water stress is one of the main limitations for crop development during

the first five months, when plants are still developing their tuberous roots. Furthermore,

excessive rainfall may cause root rotting, favoring the incidence of diseases (bacterial

diseases and witch’s broom) and pests (spider mites, whiteflies, lace bugs). Persistence

of intense rainfall for 2 to 3 months usually leads to yield losses of more than 50%

[37,44,45]. Brazilian average manioc production is of approximately 15 tons per

hectare but might reach 30 tons per year. The RN state produced 444.3 tons/year during

the period between 1980 and 2013 [16].

Besides rainfall, air temperature is also a primary environmental factor affecting

growth, development and yields of crops. Table 3.1 shows the main cardinal

temperatures of the studied crops. One can notice that the temperature in which optimal

crop development occurs in ranges from 24 ◦C (bean) to 30 ◦C (corn and cassava), while
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the maximum temperature above which there is no crop reproduction is higher than 32
◦C for bean and 35 ◦C for corn and cassava. Based on the climatological air temperature

values in the region, the growth, development, and yield of the crops currently face no

apparent threat, since mean annual temperature in the Rio Grande do Norte state is

predominantly lower than 26 ◦C, except in the northern coast and the northwestern

region, where values range from 28 ◦C to 30 ◦C [46,47]. Still according to the INMET

(2020) [47], the frequency of days with temperature higher than 35 ◦C during the wet

season is lower than 20%. However, a gradual increase in temperature of 1.5 ◦C to 2.5 ◦C

in the region is projected for the period between 2041 and 2070 [29]. Thus, it is

possible that the growth, development, and yield of these crops might be impacted in

the Rio Grande do Norte state, hampering their cultivation. This is a relevant issue that

needs to be further addressed in detail in future studies.

Table 3.1: Cardinals temperature (in ◦C) for bean, corn, and cassava.
Crop Cardinals Temperature (°C) Source

TB To Tmax

Bean 5 24 >32 Luo (2011), Ramirez-Villegas et al. (2013)

Corn 8 30 >35 Luo (2011), Ramirez-Villegas et al. (2013)

Cassava 15 30 >35 Ramirez-Villegas et al. (2013)

TB is the base temperature belowwhich development ceases, TO is the temperature atwhich
maximumdevelopment occurs, and Tmax is typical thresholds above which no reproduction will
occur.

3.2.2.2 Meteorological Data

Rainfall data used in this study originated from a joint project between the Texas

University (USA) and the Federal University of Espírito Santo (Brazil). Data are freely

available at the website: https://utexas.box.com/Xavier-etal-IJOC-DATA. The

methodology used to obtain this dataset was fully described in Xavier et al. (2016) [49].

Data on the following meteorological variables are available: precipitation, wind,

minimum and maximum temperature, relative humidity of the air, and potential

evapotranspiration. They refer to interpolated data using the inverse distance weighting

method and submitted to cross-validation. Furthermore, they are disposed in a regular

grid of 0.25◦× 0.25◦ comprising the entire Brazilian territory.

In this research we used rainfall data over the Rio Grande do Norte state. Daily

data were retrieved for the period from 1 January 1980 until 31 December 2013. The

studies by Da Silva et al. (2019) [6] and Silveira Marinho et al. (2020) [50] were
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previously developed in the region using the same dataset. We used information from

167 grid points corresponding to the geographical centroid of each municipal unit in the

RN state. We opted for this approach since more than 90% of the municipalities have

centroids which are separated by less than 25 km. Furthermore, other studies in the Rio

Grande do Norte state previously reported a consistent homogeneity regarding annual

rainfall distribution in the studied region [6,51].

The climate extreme indices derived by the Expert Team on Climate Change

Detection Monitoring and Indices (ETCCDMI) comprise 11 rainfall indices. In the

present study, we selected three of these indicators (Table 3.2) that represent rainfall

deficit and excess in the region. These three indices are: consecutive dry days (CDD),

very wet days (R95p), and annual total wet-day precipitation (PRCPTOT). These are

considered factors that can potentially reduce crop yield, as previously reported by

Huang et al. (2018) [52] in a regional scale study on the decrease of rice productivity

due to an increase in the R95p extreme index.

Table 3.2: Expert Team on Climate Change Detection Monitoring and Indices
(ETCCDMI) precipitation-related extreme indices used in this study.

No. Acronym Name of the index Description Unit

1 CDD Consecutive dry days
Maximum number of consecutive days with precipitation < 1

mm (consecutive dry days)
days

2 R95p Very wet days
Annual rainfall exceeding the 95th percentile (wet days

percentile).
mm

3 PRCPTOT
Annual total wet-day

precipitation
Total annual rainfall in wet days mm

Source: Indices for monitoring changes in extremes based on daily precipitation data [53].

In a study in South America, Skansi et al. (2013) reported significant increasing

trends in the occurrence of intense rainfall (R95p) and significant decreasing trends in

the number of consecutive dry days in northeast Brazil. This pattern is much more

evident when considering temperature indices, since rainfall presents a remarkable

temporal and spatial variability in the region. RN state is influenced by both drought

and flooding events [6,18], and therefore climate extreme indices aid in the monitoring

and detection of changes in climate and in the occurrence of such events, which will

probably impact agriculture production. According to Wilcox et al. (2016) [53], in a

review of 83 case studies, agriculture production is more sensitive to excessive rainfall

than to drought, especially in dry ecosystems. Water stress strongly affects crop yield

during different phenological stages of the plant [54]. Thus, the indices selected in this
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study were the ones that best corresponded to the characterization of RN state regarding

homogeneous rainfall extreme events occurrence.

3.2.3 Methods

Different statistical techniques were used in order to better understand how subsistence

agriculture productivity is exposed to climate variability and extreme events.

(a) Cluster analysis

In order to subdivide the RN state in homogeneous regions, we used cluster analysis

[55] to classify each municipality according to rainfall extreme indices. Subsequently,

subsistence agriculture productivity in each subregion was related to rainfall extreme

events, which usually lead to prompt negative effects on agriculture [3,20,52,53].

Two RClimdex indices that characterize consecutive dry days and excessive rainfall

were used: CDD and R95p. Thus, cluster analysis allowed the identification of

municipalities with similar characteristics regarding the CDD and R95p extreme indices.

The mean Euclidean distance dissimilarity measure was used to define the position of

each municipality in each created subregion. Ward’s hierarchical method was used

between clusters, measuring the increase in the error sum of squares [56].

(b) Trend analysis

The Mann-Kendall test was used to detect trends in climate extreme indices and

agriculture productivity time series and is recommended by the World Meteorological

Organisation [56]. The Mann-Kendall test is non-parametric [57], and therefore data

are not supposed to meet the normality assumption. Sen’s slope estimator (τ) was

applied to estimate the intensity of the trends. The main strength of the Sen slope

estimator is its robustness in terms of sensitivity to the presence of outliers [58]. The

mk.test command from the ‘TREND’ package of the R software (v 3.5.0) was used [59].

(c) Classification of years based on annual rainfall

Each year was characterized through rainfall confidence intervals, namely: wet,

normal, dry; according to confidence intervals of mean rainfall over the RN state (x =

884.5; s = 219.5). Dry years presented annual rainfall below 665 mm; normal years
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presented annual rainfall between 665 and 1104 mm; and wet years presented annual

rainfall above 1104 mm.

(d) Pearson’s correlation analysis

The Pearson correlation coefficient [60,61] was computed in order to describe the

degree of association between productivity and rainfall extreme indices [14]. This

association can be positive (if both variables increase in the same direction) or negative

(if both variables increase in opposite directions). Since it refers to an observational

study, the occurrence of correlation does not necessarily imply causality. The causal

effect can only be confirmed in experimental studies in which the effect of other factors

that may affect crop productivity can be controlled, such as: temperature stress, diseases,

poor soil nutrients availability, and poor crop management practices. In the R software,

this calculation was carried out through the cor. test function.

(e) Classification of productivity based on quartiles

Productivity was categorized by using quartiles [62]. Corn, bean, and cassava

productivity were presented in maps, by quartile, in order to better describe agriculture

yield in RNstate.

(f) Analysis of variance (ANOVA)

We used analysis of variance [57,63,64] to compare the means of each of the five

subregions defined with cluster analysis in order to identify differences in mean

productivity between groups. Subsequently, Tukey’s test for multiple comparisons was

used in order to identify significant differences between agriculture productivity in the

defined clusters. The results of the Tukey test are presented as letters in which groups

with different letters (A, B, C) have statistically significant differences at the 5% level,

while groups with similar letters are statistically equal. When necessary, outliers were

excluded from the analysis. In the R software [62], we used the lm function for the

ANOVA and the TukeyHSD function for the calculation of the Tukey test.
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3.3 Results

3.3.1 Municipal Classification Regarding Rainfall Extreme Events

Results obtained with cluster analysis revealed five homogeneous groups named I to

V (Figure 3.2) that presented descriptive statistics and trends in climate extreme indices

as shown in Table2.

Figure 3.2:Municipal classification regarding clusters of occurrences of rainfall
extremes based on the CDD and R95p indicators in the Rio Grande do Norte state in
the period from 1980 to 2013.

Group I was characterized by the lowest amount of consecutive dry days with

rainfall below 1 mm (35 days/year), while 5% of the rainfall registers exceed 313.8

mm. This group encompassed 24 municipal units in the southern coast of the state

(Figure 3.2) and comprises the wettest municipalities in RN with no significant trend in

climate extreme indices (Table 3.3).

Group II presents an annual average of 40.3 consecutive dry days and 5% of the

registers exceed 287.6 mm with a significant increasing trend. The average behavior

was statistically similar to Group I. This group encompassed 19 municipalities located

in the northern coast of RN and is the second wettest region of the state (Table 3.3).



39

Group III presented the second largest average number of consecutive dry days with

precipitation below 1 mm, corresponding to 79.6 days/year, and being statistically

similar to Group V. However,5% of the rainfall registers exceeded 190.1 mm. This

region comprised 19 municipal units in the southwestern portion of the RN state (Table

3.3).

Table 3.3: Descriptive statistics, slope of the annual linear trends (τ) of rainfall
extreme indices (CDD and R95p), and results of the Tukey’s test in the Rio Grande do
Norte state in the period from 1980 to 2013 according to each cluster.
Clus

ter
n

CDD R95p PRCPTOT

Average sd τ Average sd τ Average sd τ

I 24 35.0 C 1.6 37500 313.8 A 35.0 69500 1165.9 A 341.7 0.101

II 19 40.3 C 3.7 0.178 287.6 A 38.9 0.251 ** 1067.2 A 348.0 62388

III 19 79.6 A 3.6 83928 190.1 B 5.9 55300 826.9 B 277.4 76648

IV 32 60.0 B 13.2 0.266 ** 179.8 B 40.4 8910 717.8 B 268.8 0.119

V 73 95.1 A 9.9 0.163 150.9 B 16.0 0.198 * 644.3 B 283.8 76648

Significance level: *** 1%, ** 5% e * 10%. sd = standard deviation and τ = Sen’s slope estimator. A, B,
and C–different letters indicate statistically significant differences at the 5% level according to the Tukey
test.

Group IV presented 60 consecutive dry days on average, with an increasing trend.

Regarding rainfall, 5% of registered values exceeded 179.8 mm, which was one of the

lowest rates in the state. The behavior of rainfall extreme indices was statistically

similar to groups III and V. This group comprised 32 municipal units located inland of

the two aforementioned coastal regions (I and II), as shown in Figure 3.2.

Group V was characterized as the most arid region of the state, with the highest

amount of consecutive dry days–95.1 days/year on average–and the lowest 95th

percentile of accumulated rainfall: 150.9 mm. Despite registering the lowest rainfall

extremes, an increasing trend was identified between 1980 and 2013, with a minimum

R95p of 125.9 mm and a maximum of 178.6 mm. It comprised 73 municipal units

located in the central-western portions of the state, mostly situated in the semiarid

region of Brazil (Table 3.3).

Trend analysis for the CDD index indicated a significant increase only in Group

IV (τ = 0,266 and p-value = 0,028) for the period between 1980 and 2013 (Table 3). On

the other hand, statistically significant positive trends for the R95p index were found in
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Groups II (τ = 0,251 and p-value = 0,038) and V (τ = 0,198 and p-value = 0,093)

(Figure 3. 3A,B).

(A)

(B)
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Figure 3.3. Cont.

(C)

Figure 3.3: Historical series for indicators of extreme: CDD (days) (A), R95p (mm)
(B) and (PRCPTOT) (mm) (C) in the Rio Grande do Norte state from 1980 to 2013,
according to each cluster.

The year 1983 and 1993 stood out with the lowest accumulated rainfall and R95p

values (485.6 mm and 323.9 mm, respectively). It is also worth mentioning that

rainfall decreased in all groups since 1985 (1458.1 mm), an anomalously wet year,

until the 1993 drought. The same behavior can also be observed after the wet year

1994 (1211.2 mm) until 1999 (593.9 mm). In these two periods, a sharp decrease in

accumulated rainfall was observed, which could have affected agriculture in the RN

state. The RN state presents a remarkable interannual variability of rainfall in the

different clusters (Figure 3.3C). Several authors reported the relationship between

positive anomalies in events over the Pacific Ocean and the occurrence of severe

drought in the NEB region [7,34,63]. In the studied region, the driest years which

were probably associated with El Niño anomalies were: 1981–1983 and 1991–1993;

while in the years of 1998 and 2010 both El Niño and La Niña anomalies were

observed. Regarding wet years, which are usually associated with La Niña anomalies,

the most representative years were 1998 and 2010. However, the method used by the

CEPTEC/INPE (http://enos.cptec.inpe.br/) classified the occurrence of events as: El

Niño (1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1997, 2002, 2003, 2006,

2007, 2009, and 2010), Mixed (1988, 1998, 2007, and 2010), La Niña (1988, 1989,

http://enos.cptec.inpe.br/
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1999, 2000, 2008, and 2011), and Neutral (1984, 1985, 1990, 1995–1996, 2001, 2004,

2005, 2012, and 2013).

Between the different ENSO phases, La Niña was the event that most positively

contributed to the occurrence of rainfall in the clusters of the RN state (Group I:

1318.71 mm, Group II: 1263.38 mm, Group III: 1051.86 mm, Group VI: 896.25 mm,

Group V: 818.75 mm). Contrarily, El Niño and mixed El Niño and La Niña events were

associated with the lowest rainfall amounts, corroborating with the CPTEC/INPE

(2020) bulletin. In years of El Niño, lower rainfall amounts were registered in all regions

(Group I: 1058.57, Group II: 948.23 mm, Group III: 770.88 mm, Group IV: 657.79 mm,

Group V: 588.89 mm), while even lower values were observed in years of mixed El

Niño and La Niña events (Group I: 1112.72 mm, Group II: 979.56 mm, Group III:

673.9 mm, Group IV: 583.46 mm, Group V: 532.14 mm). Given the importance of

climate seasonality for agriculture, we analyzed the seasonal behavior of rainfall and its

relationship with subsistence agriculture production (Figure 3.4). One can notice that

rainfall events in Groups I, II, and IV were more sparsely distributed throughout the

year while in Groups III and V they were concentrated in four wet months. April was

the month with the most variable rainfall in all groups. In Groups I, II, and IV, the wet

season began in March and ended in July, which characterized a longer wet period (five

months), with accumulated rainfall of 70.9%, 72.3%, and 70.2%, respectively. The wet

season in Groups III and V was established between February and May, with amounts

accounting for 71.4% and 73.1% of total annual rainfall.
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Figure 3.4: Monthly observational rainfall (mm) boxplot in the Rio Grande do Norte
state from 1980 to 2013, according to each cluster (Gruoup I, II, III, IV and V). Red
dots (means) and black dots (outliers).

3.3.2 Subsistence Agriculture Productivity

Mean productivity in RN in the period from January 1980 to December 2013 was:

388.93 kg/ha for corn, 327.95 kg/ha for bean, and 5719.61 kg/ha for cassava. Results

(Table 3.4 and Figure 3.5) show that corn productivity in Groups III and I–568.8 kg/ha

and 435.4 kg/ha, respectively, was higher than in other groups. Although Group III

presented one of the highest productivities, it varied considerably around the mean

(Figure 3.6). The lowest corn productivity was observed in Groups V and IV. No

significant differences (p-value = 0.249) were found for bean productivity between

groups (Table 3.4). Cassava productivity was higher in Group I (Table 3.4), with an

average yield of 9879.7 kg/ha significantly differing from other groups; followed by

Groups II and IV. The least productive groups were III and V, which correspond to the

westernmost regions of the RN state.
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Table 3.4: Descriptive statistics of corn, bean, and cassava productivity (kg/ha) and
the results of the ANOVA and Tukey’s test, in the period from 1980 to 2013
according to each cluster.

Groups
Corn Bean Cassava

average mean sd average mean sd average mean sd

I 435.4AB 463.9 206.8 366.5 355.7 155.9 9,879.7A 9,798.5 1,304.9

II 358.6B 367.4 188.8 349.0 346.9 178.7 7,704.7B 7,536.5 1,191.7

III 568.8A 620.8 355.6 336.0 348.8 164.9 4,117.7C 4,147.3 1,063.3

IV 300.4B 331.4 190.2 282.3 313.1 153.9 6,877.5B 6,566.7 1,586.7

V 362.9B 390.6 203.7 320.6 336.8 143.1 3,883.8C 3,779.6 1,367.7

Mean 405.2 330.9 6,492.7

ANOVA

p-value
<0.001 0.249 <0.001

Sd = standard deviation. A, B, and C–different letters indicate statistically significant differences at the
5% level according to the Tukey test.

Figure 3.5: Mean corn (A), bean (B), and cassava (C) productivity boxplot in the Rio
Grande do Norte state from 1980 to 2013 according to each cluster. Red dots (means)
and black dots (outliers).

By analyzing the historical series of crop productivity (Figure 3.6) in the period

from 1980 to 2013 according to each cluster, one can notice an increasing trend in corn

productivity for Group I (τ = 0.611; p-value < 0.001) and Group II (τ = 0.308; p-value

= 0.010) (Figure 3.6A). Regarding bean productivity, increasing trends were identified

for Group I (τ = 0.615; p-value < 0.001), II (τ = 0.418; p-value < 0.001), and V (τ =

0.226; p-value = 0.061) (Figure 3.6B). Finally, significant negative trends were found

in cassava productivity for Group I (τ = − 0.222; p-value = 0.066) and V (τ = − 0.361;
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p-value = 0.002), while positive trends were found for Group III (τ = 0.516; p-value =

0.019) and IV (τ = 0.229; p-value =0.057) (Figure 3.6C).

The dry year 1993 and the wet year 2000 represented rupture points in the

productivity time series (Figure 3.3C). The years 1983, 1993, and 2012 presented the

highest amount of consecutive dry days and the lowest accumulated rainfall.

Productivity recovers in 1994, followed by another decline lasting until 1999, as well as

from 2008 until 2012 in some groups. This confirmed that the decline in rainfall series

observed between the years 1994 and 1999 indeed affected subsistence agriculture in the

RN state.

After the critical drought of 1993, productivity in some groups seems to recover,

such as corn in Group I (τ = 0.499 and p-value = 0.043) between 1994 and 2011, and in

Group II between 2000 and 2011, while productivity of other crops presented

significant decreasing trends. Since Groups I and II comprise wetter regions, producers

probably managed to maintain increasing yields. Cassava productivity also increased

between 1994 and 2009 in Groups I and II, while for the other groups yield increased

between 2000 and 2011.

(A)
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Figure 3.6. Cont.

(B)

(C)

Figure 3.6: Corn (A), bean (B), and cassava (C) productivity in the Rio Grande do
Norte state from 1980 to 2013 according to each cluster.

A positive correlation was found between rainfall and corn, bean, and cassava

productivity (Table 3.5), indicating that the higher the annual accumulated rainfall, the
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higher the crop productivity. Correlation with the R95p index was significant only for

bean and cassava. No significant correlation was found between the CDD index and

the analyzed crops.

Table 3.5: Pearson’s correlation coefficient between corn, bean, and cassava
productivity and rainfall extreme indices in the Rio Grande do Norte State from 1980
to 2013 according to each cluster.
Groups Corn Bean Cassava

Index Correlation p-value Correlation p-value Correlation p-value

RN

CDD 0.057 0.747 0.093 0.602 -0.140 0.428

R95p 0.624 0.080 0.564 0.001 0.345 0.046

PRCPTOT 0.720 0.002 0.643 0.000 0.590 0.000

Group I

CDD -0.076 0.670 -0.112 0.527 -0.171 0.333

R95p 0.417 0.014 0.330 0.057 0.370 0.031

PRCPTOT 0.426 0.012 0.407 0.017 0.280 0.109

Group II

CDD 0.198 0.262 0.173 0.329 -0.030 0.866

R95p 0.519 0.002 0.507 0.002 0.084 0.637

PRCPTOT 0.526 0.001 0.543 0.001 0.546 0.001

Group III

CDD -0.130 0.462 -0.136 0.445 0.005 0.978

R95p 0.350 0.043 0.265 0.130 0.098 0.581

PRCPTOT 0.758 0.000 0.656 0.000 0.298 0.087

Group IV

CDD 0.162 0.360 0.194 0.272 0.165 0.353

R95p 0.461 0.006 0.425 0.012 0.183 0.301

PRCPTOT 0.595 0.000 0.553 0.001 0.354 0.040

Group V

CDD 0.115 0.517 0.167 0.345 -0.300 0.085

R95p 0.549 0.001 0.467 0.005 0.000 0.999

PRCPTOT 0.600 0.000 0.463 0.006 0.195 0.268

In all groups, both the R95p index and accumulated rainfall were strongly and

positively correlated with corn productivity, indicating that more rainfall leads to higher

yields. In the case of bean, the same behavior was observed except for Group III, where

no statistical significance was found for correlation with the R95p index at the 5% level.

Cassava productivity was positively correlated with total precipitation (PRCPTOT)

only for Groups II and IV, and with R95p for Group III.
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Years were classified as wet, normal, and dry in order to determine how

productivity is affected by the occurrence of dry or wet conditions. Therefore, nine dry

years, 17 normal years, and eight wet years were identified in the time series (Table

3.6).

Table 3.6: Mean productivity by wet, normal, or dry year in the Rio Grande do Norte
State from 1980 to 2013 according to each cluster.

Group and

Condition

Mean Corn

Productivity(kg/ha)

Mean Bean

Productivity(kg/ha)

Mean Cassava Productivity(kg/ha)

GroupI

Wet 570.88 A 458.83 A 10,548.04 A

Normal 433.58 B 367.83 A,B 9797.32 A

Dry 318.44 C 281.92 B 9441.27 A

GroupII

Wet 491.75 A 489.47 A 8450.19 A

Normal 366.59 A,B 348.69 A,B 7853.46 A

Dry 225.30 B 224.85 B 6760.88 B

GroupIII

Wet 860.79 A 437.80 A 4478.77 A

Normal 643.71 A 376.19 A 4198.98 A

Dry 167.90 B 169.68 B 3643.08 A

GroupIV

Wet 467.91 A 373.39 A 7579.18 A

Normal 328.34 A 317.27 A 7221.22 A

Dry 98.81 B 135.38 B 5604.36 B

GroupV

Wet 534.31 A 410.23 A 3712.66 A

Normal 391.88 A 355.13 A 4359.03 A

Dry 155.86 B 175.60 B 3138.19 A

A, B, and C–different letters indicate statistically significant differences at the 5% level according
to the Tukey test.

Overall, according to subSection 3.2.3, point-c, mean productivity in dry years

was significantly different from normal and wet years in all groups and for all crops,

except cassava in Groups I, III, and V. Bean productivity presented statistically

significant differences between wet and dry years, but no difference was found between

normal years and dry or wet years in Groups I and II. According to yield quartiles, the

maps in Figure 7 show the spatial distribution of crop productivity in the RN state at the

municipal level. Southern (Group I) and western (Group III) municipalities present
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above-median corn productivity (Figure 3.7A). Bean productivity (Figure 3.7B) was

higher in the southern coast (Group I), northern coast (Group II), and central RN

(Group V). Finally, cassava productivity (Figure 3.7C) was higher in the southern coast

(Group I), northern coast (Group II), and their inlands (Group IV).

(A)
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Figure 3.7 Cont.

(B)

(C)

Figure 3.7: Spatial distribution of corn (A), bean (B), and cassava (C) productivity by
quartiles in the Rio Grande do Norte State from 1980 to 2013.
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3.4 Discussion

Rainfall regime is modulated by the occurrence of atmospheric systems at

different scales, which influence the variability of precipitation over a given region.

Rainfall extreme events in the NEB were documented in recent studies [6,18,20]. These

events are usually associated with the variability of atmospheric circulation patterns.

Rainfall over RN state is influenced by climate systems and phenomena that modulate

the occurrence of dry or wet years over the entire NEB.

The present study identified five homogeneous groups based on the occurrence of

rainfall extreme events in the RN state. In the coastal region encompassed by Groups I

and II, land breezes may favor the occurrence of extreme rainfall (R95p), which

generally occur at dawn or early morning. In the region encompassed by Groups III, IV,

and V, easterly wave disturbances (EWD) associated with sea breezes may propagate

over 300 km towards the inlands of RN state [19]. These events usually occur

associated with the variability of atmospheric circulation patterns such as the

displacement of the ITCZ to a southernmost position, favoring the occurrence of

rainfall between March and April over the RN region [65–69]. This shift in the ITCZ

position can be explained by the negative dipole in sea surface temperature fields over

the Tropical Atlantic (negative anomalies with colder temperatures in the North Atlantic

and positive anomalies with warmer temperatures in the SouthAtlantic).

Results highlighted the need to differentiate municipal characteristics regarding the

occurrence of rainfall extreme events in order to assess water-related risk in the RN state.

Furthermore, the exposure of agriculture to these climate events might influence

productivity depending on the characteristics of the crops. Low subsistence agriculture

productivity in the state is related to the particular characteristics of family farming.

Exposure to water risk, such as water shortage or excess, can be managed by applying a

variety of adaptation strategies regarding the adversities caused by climate extreme

events [23,26,27]. In global warming scenarios projected by the IPCC, inter-regional

models estimate losses of up to −7.2% to the RN economy considering the A2

scenario and the period between 2010 and 2050 [70].

The lowest mean crop yields (corn, bean, and cassava) in RN state were registered

during dry years. Furthermore, the increasing trend in the frequency of occurrence of
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dry years, driven mostly by the reduction in rainfall amount during transition months,

was also identified in several previous studies in the NEB [20,71,72].

The present study shows that the highest mean productivities (good aptitude) of bean

and cassava were found in Groups I and II, while corn productivity was higher in

Group III. Positive correlations were found between productivity and PRCPTOT and

R95p. The ideal conditions for corn sowing took place in February for Group III, and in

March for Groups I, II, IV, and V. The region encompassed by Group IV was marked

by water shortage, moderate aptitude for corn and bean, and increasing trends in cassava

productivity. Sowing in Group V is limited to the months from March to April, marked

by severe water scarcity.

Regarding phenological stages, corn crops demand more water during several

stages of plant development, with seasonal rainfall preferably above 250mmaccording to

Cakir (2004) [57]. This author carried out a field experiment in order to determine the

effect of irrigation and water stress on productivity by varying rainfall from the

beginning of the sowing cycle until flowering and the formation of corn ears. In this

sense, mean temperature in the region encompassed by Group III was of 30.1 ◦C,

while rainfall in the months from December to February accounted for 31.4% of total

annual precipitation. Group III presented the earliest conditions for reaching field

capacity, therefore creating optimal settings for germination and sprouting according to

the observed agroclimatic characteristics [37,39]. Results from a seven-year

experiment conducted by Silva et al. (2011) [15] in a neighboring state to RN

(Alagoinha-PB) indicated that rainfall was the most impactful factor on corn

productivity in conventional dryland systems.

Water-use during the vegetative cycle of bean depends on the stage of

development, soil type, sowing period, and climate conditions. According to Ribeiro et

al. (2011) [40], bean demands more water in the critical moments of germination,

flowering, and stalk formation, ranging from 300 to 400 mm in order to obtain high

yields. In the RN state, no significant differences were identified in bean productivity

between groups. However, crops were more productive in wet and normal years if

compared to dry years, with increasing yield trends observed in Groups I, II, andV.

Agricultural aptitude for bean crops in the regions comprised by Groups III and V

was observed since the first half of March, while for Groups I, II and IV it was observed
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in the second half of March. Furthermore, the extended wet period between March and

May observed in Groups I, II, and IV favor the adoption of better crop management

practices. Climate adversities become more relevant when bean sowing takes place

later than the aforementioned periods, increasing the risk of crop failure. Bean

productivity was significantly positively correlated with the PRCPTOT and R95p

indices. The only exception was the region encompassed by Group III, where bean

yields were not correlated with the R95p index, but only PRCPTOT.

Cassava productivity in Groups III and IV presented significant increasing trends,

portraying a certain tolerance to consecutive dry days (CDD), which reached values up to

60 days/year, althoughCDD in Group IV also revealed increasing trends. In this group,

62.54% of the municipalities presented above-median cassava productivity (8638.50

kg/ha). Rainfall characteristics in this region favored sowing beginning early April,

with accumulated rainfall above 400 mm [73]. These results indicate the potential use of

crop managements practices for water control, since irrigation water restrictions may

increase average cassava yield in regions suffering from water scarcity.

Throughout the studied period, groups showed a decrease in productivity between

1994 and 2000. Through an agrometeorological perspective, it is worth mentioning

that alterations in climate may negatively affect subsistence agriculture productivity in

dry years or even in subsequent years. According to Ray et al. (2015) [74], the

influence of interannual climate variability on agriculture worldwide explains one third

of overall global agricultural productivity. In these global hotspot regions, such as

drylands and steppes, yield gaps were large not due to the lack of water per say, but to

inefficient water, soil, and crop management.

Agroecological and management practices maximize biological activity,

preserving soil fertility and productivity even with the lack of rainfall. Among these, it

is worth mentioning: relocation of wild species, agroforestry systems, polyculture and

organic soil management, using rock micro-dams in association with soil cover, and

using cactus pear plants in the contour of cultivated areas [26,27].

At the regional scale, the expansion of corn-, bean-, and cassava-cultivated lands is

recommended for regions I and II, by using consortiums with high density planting and

the use of hybrid seeds in order to boost productivity. Expanding cassava cultivation in

regions III, IV, and V is also recommended using irrigation systems to favor water
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distribution during development stages. Investments in practices that increase the

efficiency of dryland systems, favoring infiltration and contributing to the optimization

of water-use should also be encouraged.

Dryland farming in RN state is carried out in regions that suffer from rainfall

excess or shortage; however, water restrictions are not always associated with the

absolute lack of water, but rather to its distribution. Water management is therefore the

main strategy to be used in order to overcome dry periods and reduce water risk,

mitigating the effects of climate extreme events on subsistence agriculture

productivity.

3.5 Conclusions

Productivity of subsistence agriculture, such as corn, bean, and cassava, in RN state

was positively correlated with wet days and extreme rainfall indices, and higher yields

were strongly associated with wetter years. These indices were influenced by

atmospheric systems characterized by different extreme patterns, which allowed the

identification of areas with better or worse agricultural aptitude regarding those crops.

Results indicated better conditions for higher corn yields in the western region (Group III)

and the northern coast (Group II) of RN state; for higher bean yields in southern and

northern coasts (Groups I and II); and for higher cassava yields in the northern and

southern coast and their inlands (Group IV). Increasing trends were observed for corn

productivity in the southern and northern coasts; for bean productivity in the southern

and northern coasts and the central portion of the RN state and for cassava

productivity in the western regions and the inlands of the eastern coast. Regarding

seasonality, the following periods were found for optimal water availability: early

March until 15th April for the southern and northern coasts; February and March for the

western region; and the second half of March and the second-half of April for the

central portion and the inlands of the eastern coast.

This study provides crucial information regarding the understanding of seasonality

and trends in rainfall extreme events in the RN state. This information can be used as

tools by rural producers in order to better plan their crops and increase productivity.

Thus, new scientific researches aiming to better explain and understand regional

dynamics of atmospheric systems and how they relate to the main local crops is of the



55

uttermost importance for the development of incentive policies that assure the

agricultural success of subsistence farming.
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Resumo

Para que ocorram intervenções efetivas de desenvolvimento e adaptação em regiões

carentes de recursos, é essencial identificar, na escala espacial, regiões de maior

aptidão agrícola com base nas necessidades e vulnerabilidades climáticas atuais. A

região Nordeste Brasileira (NEB) apresenta grande variabilidade climática sazonal,

interanual e espacial, exposta frequentemente a longos períodos de estiagens (seca). O

objetivo deste estudo foi analisar a influência da tipologia do balanço hídrico na

produtividade das culturas agrícolas de subsistência: milho, feijão e mandioca no

período de 1990 e 2019. Neste sentido, buscou-se caracterizar a região NEB quanto à

variabilidade do índice de umidade, com base nas condições atmosféricas e

meteorológicas locais (precipitação, temperatura, umidade relativa e radiação) e o

comportamento global do balanço hídrico (evapotranspiração de referência,

armazenamento, déficit e excesso hídrico no solo) com o intuito de determinar o

melhor período de plantio destas culturas de subsistência. Os dados climáticos foram

provenientes de reanálise do Era Retrospective Analysis for Research and

Applications version 2 e a produtividade agrícola de culturas de subsistência provém

do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística. Utilizaram-se métodos estatísticos, tais como: teste de

tendência de Mann Kendall, Análise de Variância, Componentes Principais e gráfico
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de calor. Com base na classificação climática Thornthwaite dos Índice de Umidade

identificarm-se seis tipologias: Árido (28 municípios); Semiárido (746 municípios);

Subúmido Seco (536 municípios); Subúmido Úmido (389 municípios), Úmido B1 (73

municípios) e Úmido B2 (20 municípios). Os resultados apontaram crescimento da

radiação, temperatura e evapotranspiração principalmente nas regiões mais úmidas do

NEB. Verificou-se, também, aumento de deficiência hídrica em SON (set-out-nov) e,

consequentemente, redução no armazenamento em todas as regiões no período de DJF

(dez-jan-fev). Constatou-se que nas duas regiões mais úmidas, a evapotranspiração e a

temperatura correlacionaram-se positivamente com as produtividades de feijão e

milho, enquanto que nas menos úmidas o armazenamento e o excedente hídrico

tiveram maiores associações positivas com a produtividades agrícolas. Além disso, os

períodos de maior aptidão hídrica, segundo o balanço hídrico climatológico normal,

para a região Árida não tem período ideal, requerendo investimentos continuados em

técnicas de irrigação; na Semiárida entre janeiro e abril, Subúmida Seca entre março e

junho, Subúmida Úmida entre abril e julho, Úmida B1 entre março e julho e Úmida

B2 entre janeiro e junho. Conclui-se portanto, que o entendimento do comportamento

das variáveis do balanço hídrico e sua relação com as produtividades agrícolas

auxiliam em estratégias para o manejo associados às variações/tendências climáticas,

especialmente para fins de planejamento agrícola e hidrológico e para projetos de

irrigação para agricultores e gestores locais do NEB.

Palavras chave: Índice de umidade. Agricultura de sequeiro. Balanço hídrico

sequencial. Planejamento Agrícola. Meera-2. Séries Temporais. Seca.

4.1 Introdução

O Nordeste do Brasil (NEB) é a região que possui a maior diversidade

climática do país com tipos climáticos que variam de árido ao úmido, apresentando

elevada irregularidade espacial e temporal da precipitação (ALVARES et al., 2013;

BECK et al., 2018). Tais características repercutem na disponibilidade hídrica no solo,

que por sua vez, impactam na produtividade agrícola (quantitativo produzido por área

colhida), resultando em danos materiais e perda socioeconômica (ALVALA et al.,

2019, SILVA et al., 2020; VALE et al., 2020). Estas perdas devem-se, principalmente,

ao déficit hídrico, ocasionado pela demanda de água para a atmosfera
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(evapotranspiração potencial, ETP) ser maior que a incidência de precipitação na

maior parte da referida região (CABRAL JÚNIOR; BEZERRA, 2018; CABRAL

JÚNIOR et al., 2019). Essas condições têm culminado ao NEB recentes e recorrentes

eventos de secas, com maior grau de severidade na região semiárida (BRITO et al.,

2018; MARENGO et al., 2018; MEDEIROS et al., 2020; MEDEIROS et al., 2021).

Nesse sentido, as variáveis do balanço hídrico podem proporcionar análises de

efeitos do sistema solo-planta-atmosfera que são imprescindíveis para o planejamento

agrícola eficiente (SCHILLING et al, 2008). Esse conhecimento também é importante

para o manejo e produtividade agrícola associados às variações/tendências climáticas.

As projeções dos cenários de clima futuro, divulgados pelos relatórios de

Intergovernmental Panel on Climate Chance - IPCC (PORTER, HOWDEN e SMITH,

2017), mostraram que a tendência de aumento de secas é uma realidade que deverá

afetar a produção agrícola. Essa tendência para o NEB foi analisada por Marengo e

Bernasconi (2015) que alertaram sobre reduções de chuva, déficits de água e secas

mais prolongadas, com condições áridas para a região a partir da segunda metade do

século 21, tornando o NEB uma das áreas mais vulneráveis do mundo frente aos

impactos das mudanças climáticas (MARENGO et al., 2017; CUNHA et al., 2018).

Para a agricultura, de países ainda em desenvolvimento, a segurança alimentar

sustentável é fortemente dependente da base de recursos naturais, segundo a Food and

Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2011; 2013). Esforços para

manter ou potencializar a produtividade agrícola no NEB, de intrínseca dependência

ao clima têm importância valiosa para todos os agentes envolvidos em políticas de

gestão dos recursos hídricos. Sendo assim, a disponibilização do conhecimento de

padrões espaciais do Balanço Hídrico é um recurso importante que pode ser usado

como ferramenta para ajudar na diminuição da vulnerabilidade social e econômica na

região, especialmente em regiões tropicais e regiões subtropicais (ANDERSON et al.,

2016, ROSATO et al., 2017, MARTINS et al., 2019).

Ainda de acordo com a FAO, o Brasil está entre os cinco maiores produtores

de milho, feijão e mandioca do mundo e ocupou a quarta posição de maior produtor

mundial, com mais de 82 milhões de toneladas para produção do milho no último ano

de referência (FAOSTATS, 2019). O Brasil produziu aproximadamente 3 milhões de

toneladas (2.915.030 t) de feijão, no ano de 2018, e mais de 17,5 milhões de toneladas

de mandioca por ano (FAOSTATS, 2019). A maioria do plantio e produção de

culturas agrícolas de subsistência no NEB dependem fortemente da precipitação como
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fonte da umidade para o solo e tem relação direta com a disponibilidade hídrica da

região, sendo a agricultura de sequeiro em áreas com precipitação irregular a que

constitui uma produtividade de alto risco (SILVA et al., 2011).

Neste contexto, esse estudo tem como objetivo principal analisar a influência

da tipologia do balanço hídrico e índice de umidade na produtividade das culturas

agrícolas de subsistência: milho, feijão e mandioca considerando o período de janeiro

de 1990 e dezembro de 2019. Caracterizou-se a região NEB quanto à variabilidade de

índice de umidade, com base nas condições atmosféricas e meteorológicas locais

(precipitação, temperatura, umidade relativa e radiação) e o comportamento global do

balanço hídrico (evapotranspiração de referência e armazenamento, déficit e excesso

hídrico no solo) com o intuito de determinar o melhor período de plantio destas

culturas de subsistência.

De forma mais detalhada, o presente estudo foi dividido em três partes. A

primeira parte consiste em calcular o Índice de Umidade (Iu), a partir dos Índices de

Aridez (Ia) e o Índice Hídrico (Ih) e classificar as regiões pelos tipos climáticos,

segundo Thornthwaite e Mather (1955). A segunda parte é caracterizar as regiões pelo

Balanço Hídrico Normal climatológico e o sequencial observados sob influência da

atuação de sistemas atmosféricos. E a terceira parte é verificar a relação entre os tipos

climáticos e a produtividade agrícola das principais culturas de subsistência.

4.2. Material e Métodos

4.2.1 Área de Estudo

O NEB está situado no extremo nordeste da América do Sul (AS), entre as

latitudes de 2°S e 18°S e entre as longitudes de 34°W e 48°W, com extensão

territorial em uma área de aproximadamente 1.558.196 km², equivalente a 18% do

território nacional. A divisão geográfica e política-administrativa subdivide o NEB

em nove (9) estados regionais: Maranhão (MA), Piauí (PI), Ceará (CE), Rio Grande

do Norte (RN), Paraíba (PB), Alagoas (AL), Pernambuco (PE), Sergipe (SE) e Bahia

(BA) (Figura 1), compreendendo mil setecentos e noventa e dois (1.792) municípios

do NEB.

A água, principalmente no NEB, é o principal fator de produção

agrosilvopastoril. Dentro da região, os biomas representam áreas de grande extensão

que são constituídas por um complexo conjunto de ecossistemas, apresentando
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características diversificadas como: vegetação, fauna, solo, clima. Apresenta em sua

maior extensão o bioma da Caatinga, seguido pelo Cerrado, Mata Atlântica e

Amazônia (Figura 1).

Figura 4.1: Localização geográfica, biomas e corpos de água na região de estudo.
Fonte: Elaborado pela autora.

O regime de chuvas é modulado pela ocorrência de sistemas atmosféricos em

diferentes escalas com um conjunto de fatores que influenciam a variabilidade de

precipitação na região, principalmente pela variabilidade interanual dos oceanos

Atlântico e Pacífico. A região sofre períodos de seca, mais frequentemente durante

condições de El Niño, e o oposto é mais comum durante condições de La Niña

(CAVALCANTI, 2012, MARENGO; ALVES, 2016). Por outro lado, quando o sul do

Atlântico obtém maiores Temperaturas de Superfície do Mar (TSM), favorece maior

intensidade da atividade convectiva e deslocamento da Zona de Convergência

Intertropical (ZCIT) para a posição mais ao sul da faixa equatorial. Esse deslocamento

modula a quantidade e frequência das chuvas na maior parte do NEB (REBOITA et

al., 2010; REBOITA, 2012; CABRAL JÚNIOR; LUCENA, 2020). A região central

do NEB recebe em média 500 mm de precipitação acumulada anual, enquanto há
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áreas de costa apresentando precipitação anual média de 1.500 mm (HASTENRATH,

2006; 2012; REBOITA et al., 2010; 2012; ALVARES et al., 2013).

4.2.2 Dados

Neste estudo, as informações utilizadas foram provenientes de duas fontes de

dados: a primeira os dados climáticos do Modern-Era Retrospective Analysis for

Research and Applications version 2 (MERRA-2). A resolução espacial de 50 km na

direção latitudinal; a segunda fonte foram os dados agrícolas das produtividades de

culturas de subsistência: milho, feijão e mandioca, oriunda do Levantamento

Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). Estas variáveis foram obtidas para cada uma das unidades de

observação, que consistiram nos mil setecentos e noventa e dois (1.792) municípios

do NEB.

Utilizou-se dados meteorológicos diários pertencentes a base de dados de

reanálise MERRA-2 que tem especial atenção ao incremento da análise de vapor de

água e aos efeitos das mudanças nos sistemas atmosféricos (GELARO et al, 2017,

LUO et al., 2020). Segundo Bosilovich et al. (2017), o MERRA-2 é avaliado como

consistente nos termos do ciclo da água, ou seja, no transporte da água do oceano para

a terra. Apresentam melhores ajustes com menores variações de evaporação e

precipitação, quando comparados com bases de reanálise como: MERRA,

ERA-Interim (ECWMF reanalysis), JRA-55 (Japanese 55-year Reanalysis), Climate

Forecast System Reanalysis (CFSR)-, 20CR, ERA-20 (National Oceanic and

Atmospheric Administration - NOAA Twentieth Century Reanalysis) e quando

comparadas às observações do Global Precipitation Climatology Project (GPCP)

(BOSILOVICH et al., 2017, GELARO et al., 2017). A base de dados do MERRA-2 é

resultado de desenvolvimento feito pelo Global Modeling and Assimilation Office

(GMAO) com o apoio do programa de modelagem da National Aeronautics and

Space Administration (NASA). No presente estudo, utilizou-se o levantamento diário

para a precipitação (mm/dia), umidade relativa (%), temperatura do ar (°C) e radiação

(MJ/m2dia). As variáveis que compõem o balanço hídrico foram obtidas através de

cálculos matemáticos utilizando o método de Thornthwaite Mather's (1955),

estimando diariamente a evapotranspiração potencial (ETP- estimada a partir de dados
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de temperatura média), o armazenamento, o deficit e o excesso de água no solo, no

período de 01 de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 2019.

O rendimento médio ou produtividade refere-se à quantidade produzida em

quilogramas (kg) por hectare (ha) de área colhida. Os dados agrícolas utilizados no

estudo foram os provenientes das estatísticas oficiais da Pesquisa da Agricultura

Municipal–PAM (IBGE, 2020) e compreende a produção, área plantada e rendimento

anual das culturas do milho, feijão e a mandioca. Utilizaram-se informações a nível

municipal referente a cada um dos 30 anos, iniciando em 1990 e terminando em 2019.

O conceito de produtividade é considerado o melhor indicador agrícola que representa

o desempenho da cultura sobre as condições climáticas, de solo, de manejo e

disponibilidade de insumos dos setores produtivos.

4.2.3 Métodos

Inicialmente, calculou-se a climatologia trimestral (referente ao período de

1990 a 2019), para identificar as variabilidades espacial e temporal climáticas no NEB.

De posse dos dados, analisaram-se as séries temporais aplicando o teste

não-paramétrico de tendência de Mann-Kendall. Para identificar as possíveis relações

entre a produtividade agrícola com as variáveis climáticas e hídricas, calculou-se o

Coeficiente de Correlação de Pearson. Além disso, a análise do balanço hídrico

climatológico e sequencial, que associados com sistemas atmosféricos e padrões de

teleconexões atuantes no NEB, propiciaram a identificação das condições favoráveis

de água para o preparo e início do plantio no solo.

4.2.3.1. Balanço Hídrico de Thornthwaite Mather

Para aplicação do método do balanço hídrico climátológico (Balanço Hídrico),

segundo Thornthwaite e Mather, levou-se em conta a variável de capacidade de água

disponível (CAD) no solo como padrão geral de 100 mm, pois considerou-se a

profundidade efetiva média do sistema radicular (Z) tanto para um solo arenoso

quanto um argiloso. O valor de CAD foi adotado em estudos anteriores do balanço

hídrico no NEB (LOPES et al., 2017) e está de acordo com recomendações de

Angelocci, Sentelhas e Pereira (2002).

A execução desse tipo de balanço hídrico climatológico (Balanço Hídrico)

baseia-se na relação entre a Precipitação (P) e a Evapotranspiração de Referência

(ETP), considerando, então, tanto os fluxos de entrada de água como também a
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demanda atmosférica e efeitos da temperatura. A fórmula de Thornthwaite estima

ETP para uma condição padrão de 12 horas de brilho solar e mês com 30 dias

(THORNTHWAITE, 1955). O Balanço Hídrico pode ser elaborado desde a escala

diária até a mensal (PEREIRA et al., 1997). O método fornece informações da

disponibilidade hídrica ao longo do ano, considerando as seguintes variáveis:

deficiência hídrica (DEF - Water Defcit) que é a diferença entre evapotranspiração

potencial e real, devido à indisponibilidade de água no solo; Excedente Hídrico (EXC

- Water Surplus) que é o excedente de água no solo, encaminhado para escoamento; o

Armazenamento de Água no Solo (ARM - Water Stored in Soil); e a Retirada e

Reposição (ALT) que é a alteração do balanço hídrico. Além disso, tem-se também

uma visão da disponibilidade térmica, pela Evapotranspiração Potencial (ETP) ou de

Referência (THORNTHWAITE, 1957). Por esse motivo, esse método tem ampla

aplicação em agroclimatologia e em estudos geográficos considerando que a taxa de

perda de água por evapotranspiração varia linearmente com o armazenamento de água

no solo (TOMASELLA; ROSSATO, 2005).

Neste contexto, com o intuito de identificar a disponibilidade hídrica regional

no NEB, zoneamento agroclimático e determinação das melhores épocas de

semeadura, calculou-se o Balanço Hídrico sequencial que apresenta as séries

temporais mensais do Balanço Hídrico. O cálculo foi realizado de forma sequencial a

partir do último dia do mês da primeira estação chuvosa de cada série (ano 1990)

quando se considera que a água disponível no solo para evaporação é plena (ARM =

CAD). Segundo Angelocci, Sentelhas e Pereira (2002), a metodologia ainda

possibilita quantificar as necessidades de irrigação em uma cultura e analisar o

armazenamento relativo observando condições favoráveis para preparo ou semeadura

no solo e relacionar o rendimento das culturas com o déficit hídrico (DOORENBOS;

KASSAM, 1994; ANDERSON et al., 2016). Do ponto de vista climatológico

inferem-se que: i) em escala mensal se P é maior que ETP, então o DEF = 0, ou seja a

precipitação média supera as demandas atmosféricas, de forma que contribui para a

recuperação das reservas hídricas do solo (ARM) e/ou geração de excedentes hídricos

(EXC) ii) em meses em que a ETP é maior P e o DEF > 0, ou seja, sai água do solo

(ARM) e quando acaba só resta o DEF, há deficiência hídrica no solo que tem

impacto na disponibilidade de água para as plantas; iii) em meses em que há

demandas acima do ARM ocorre ALT negativo que pode ser maior que ETP. Quando

a evapotranspiração é alta e as chuvas escassas, o solo apresenta déficit de água
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resultando em seca, o armazenado de água no solo fica aquém da demanda pela

vegetação que culmina em estresse hídrico e, consequentemente, afeta o

desenvolvimento vegetativo, inclusive à produtividade (MUTTI et al., 2020).

4.2.3.2 Classificação Climática Thornthwaite

As categorias dos Tipos Climáticos, segundo Thornthwaite (1948), utilizam

abordagem construída a partir do Índice Hídrico (Ih) e do Índice de Aridez (Ia).

Levando em consideração os períodos de excesso e deficiência hídrica no solo para os

períodos de verão e inverno (VIANELLO; ALVES, 1991). Embora esse método

represente um passo à frente no sentido de que as fronteiras climáticas não são

arbitrárias, este ainda é empírico sendo um instrumento agrometeorológico útil e

prático para caracterizar o fator umidade do clima, sendo sua utilização importante na

caracterização climática.

Esta tipologia baseia-se na análise da razão entre o déficit hídrico do solo e a

ETP (Equação 2) e a razão entre o excesso hídrico do solo e a ETP (Equação 3).

Sendo que DEF corresponde à deficiência hídrica do solo, EXC é o excesso hídrico

do solo e ETP. Já o Índice de Umidade (Iu) equivale à diferença do índice hídrico (Ih)

e sessenta por cento do índice de aridez (Ia) (Equação 4).

Ih= EXC/(ETPx100) (2)

Ia= DEF/(ETPx100) (3)

Iu = Ih – 0,6 Ia (4)

As tipologias resultantes da caracterização climática estão descritas na Tabela 3.1.

Os tipos climáticos, segundo Thornthwaite, com base em índice de umidade são

classificados a partir do Íu e tem as seguintes tipologias, segundo Rational

classification of climate, Thornthwaite (1948).

Tabela 3.1: Tipos climáticos, segundo Thornthwaite, com base em índice de umidade
Tipo de Clima Categorias Iu

Árido E -60 ≤ Iu < -40
Semiárido D -40 ≤ Iu < -20

Subúmido Seco C1 -20 ≤ Iu < 0
Subúmido C2 0 ≤ Iu < 20
Úmido B1 20 ≤ Iu < 40
Úmido B2 40 ≤ Iu < 60
Úmido B3 60 ≤ Iu < 80
Úmido B4 80 ≤ Iu < 100

Super úmido A Iu ≥ 100
Fonte: Rational classification of climate, Thornthwaite (1948).
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4.2.3.3 Métodos Estatísticos de análise de tendências

O teste de Mann-Kendall foi aplicado para detectar tendências nos índices de

balanço hídrico e produtividade das culturas agrícolas. O teste de Mann-Kendall

(MANN, 1945; KENDALL, 1975; SEN; HILL, 2016) é não paramétrico e, portanto,

sem a exigência de que os dados atendam pressupostos de normalidade. O estimador

de declive de Sen (τ) foi aplicado para estimar a magnitude da tendência. Utilizou-se a

biblioteca TREND do software R (3.5.0), com o comando mk.teste (DALGAARD,

2008).

4.2.3.4 Análise de Correlação de Pearson

Calcularam-se os coeficientes de correlação de Pearson (HEUMANN,

SCHOMAKER, 2016) para medir a associação entre as variáveis de produtividade

anual e os indicadores climáticos e de balanço hídrico (ANDERSON et al., 2016). As

correlações são representadas através de gráfico de calor que relaciona o valor de

correlação com o escalonado gradiente de cor. Podendo ser positiva (se ambas as

variáveis possuem relação direta) ou negativa (se as variáveis possuem relação

inversa).

4.2.3.5 Análise de Variância (ANOVA)

Aplicou-se a Análise de Variância (DALGAARD, 2008) para comparar as

médias entre os seis agrupamentos da classificação climática de Thornthwaite (1948),

a fim de identificar, se existe ou não diferenças entre variáveis climatológicas de cada

classificação. A mesma análise foi realizada para a produtividade agrícola.

Posteriormente, aplicou-se um teste de Tukey para comparações múltiplas com

finalidade de identificar diferenças significativas entre as médias de produtividade

agrícola entre os grupos de municípios formados pela tipologia climática. Tanto para

ANOVA quanto para o teste de Tukey adotou-se um nível de significância de 5%.

4.3. Resultados e Discussão

4.3.1 – Climatologia do NEB

Observa-se, na Figura 4.2a-e, as oscilações espacial e temporal das variáveis

climáticas (precipitação e evapotranspiração) e dos resultados para o balanço hídrico

no solo (armazenamento, excedente e déficit) para a região do NEB. Destaca-se que a
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precipitação apresentou seus maiores quantitativos nos meses MAM (Figura 4.2a.2),

ou seja, no período do outono, especialmente no norte do NEB e com maior

concentração no noroeste da região. Esses resultados corraboram com os descritos por

Rodrigues et al. (2019). Nesse trimestre e predominantemente na parte norte do NEB

choveu, em média, entre 33% a 55% dos totais anuais e a evapotranspiração oscilou

entre 200 e 400 mm/trimestre (Figura 4.2b.2), contudo, verifica-se que a

evapotranspiração foi inferior à precipitação. Por isso, culminou em área do NEB com

um período de potencial armazenamento (Figura 4.2e.2) e excedente hídrico (Figura

4.2c.2), calculado pelo BHC. Consequentemente, os déficits tenderam, em média, a

inexistir ou acumular valores inferiores a 100 mm.trimestre-1- (Figura 4.2d.2).

Em grande parte do NEB, o segundo trimestre mais chuvoso ocorreu em DJF

(dez-jan-fev), meses do verão, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no

sul do PI e no MA e especialmente no sul e oeste da BA; além do Vórtice Ciclônico

de Altos Níveis (VCAN) com ar seco em seu centro causando formação de nuvens de

chuva na periferia do vórtice apresentando precipitação maior na área entre o noroeste

e sudeste do NEB, com acumulado entre 600 – 1.000 mm.trimestre-1 (Figura 4.2a.1).

Devido aos acumulados da evapotranspiração serem na faixa entre 300– 600

mm.trimestre-1 (Figura 4.2b.1) culminou na maioria das localidades, baixo

quantitativo de armazenamento de água (Figura 2c.1), com valores predominantes

abaixo dos 100 mm.trimestre-1, o que equivale a 100 litros de água por m2 ao longo de

todo primeiro semestre. A exceção é a área do noroeste do NEB, com precipitação um

pouco mais intensa que a evapotranspiração, também nesse trimestre, ocasionou

maior armazenamento de água que as demais áreas, com média entre 100–150

mm.trimestre-1 (Figura 4.2c.2). Embora nessa porção do NEB algumas localidades

superaram excedente hídrico de 100 a 300 mm.trimestre-1 (Figura 4.2c.1), outras

apresentaram déficit (Figura 4.2d.1).

A precipitação acumulada em MAM está associada à Zona de Convergência

Intertropical (ZCIT), que modula a quantidade e qualidade das chuvas no norte do

NEB. Quando esse sistema meteorológico se desloca mais ao sul do Oceano Atlântico,

favorece a convergência de ar, aumento do transporte de umidade e,

consequentemente, a ocorrência de precipitação na região (HASTENRATH, 2006).

Além desse há também as Linhas de Instabilidade (LI) (fevereiro a maio) que são

bandas de nuvens causadoras de chuva, normalmente do tipo cumulus, organizadas
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em forma de linha, sofrem incremento da proximidade da Brisa e atingem um pico à

tarde e início da noite, quando a convecção é máxima, com consequentes chuvas nos

meses de março que atingem o litoral do estado do MA até o estado do RN.

Para a precipitação de JJA (Figura 4.2a.3) a influência nas condições de tempo

ocorreu pela atuação de sistema de Ondas de Leste (DOL) que provocam chuvas entre

o RN e CE e, associados com a brisa marítima, podem alcançar até 300 km para o

interior da região, este escoamento é conhecido como de mesoescala confluente com

as brisas terra-mar. Além dos Sistemas Frontais (SF) com atuação no Sul da BA

(MACHADO et al., 2009, BEZERRA et al., 2019, VALE et al, 2020). As médias

climáticas dos totais anuais de precipitação revelam a seguinte ordem decrescente de

precipitação por estados do NEB: MA (1.398,1mm), AL (965,0 mm), PE (910,3 mm),

PI (904,7 mm), SE (898,7 mm), CE (836,9 mm), PB (825,5 mm), BA (809,2 mm),

RN (787,4 mm).

O período mais seco do NEB ocorre no trimestre de SON, com ocorrência de

precipitação mais escassa e irregular, com acumulado que não ultrapassou, em média,

200 mm.trimestre-1 (Figura 4.2a.4). Em contrapartida, a evapotranspiração superou

cerca de 100% esse valor, com 400 a 500 milímetros de potencial de perda de água

para a atmosfera na primavera austral (Figura 3.2b.4). Em consequência dessa

condição hídrica, nota-se que o armazenamento de água para toda a região foi

predominantemente abaixo de 50 mm (Figura 4.2c.4), o excedente hídrico foi nulo

(Figura 4.2e.4) e, portanto, o que prevaleceu foi o déficit de água (Figura 4.2d.4).

Sobre a variabilidade da ETP, são observados valores elevados em

praticamente todos os trimestres, em torno de 400-500 mm/trimestre ou 167 mm/mês.

Esses valores oscilam atingindo seu máximo na primavera (SON) (Figura 4.2b.4),

com mais de 600 mm, apresentando relação direta com a temperatura que variou entre

20°C e 32°C, ou seja, ao aumentar a temperatura do ar a ETP tende a se elevar. Nesse

trimestre os máximos de temperatura média atingem até 31,7°C, especialmente ao

norte do NEB. Essas características corroboram com os resultados encontrados por

Cabral Júnior e Bezerra (2018), ao identificarem maior demanda de água para a

atmosfera na primavera e menor nos meses do inverno (JJA).

Ao analisar o armazenamento da água no solo (Figura 4.2c), nota-se que os

maiores quantitativos ocorreram para os locais cujo período a precipitação supera o

valor de ETP, nos meses de MAM (Figura 4.2c.2), para o setor norte do NEB. Já nos

meses considerados de inverno (JJA), o maior armazenamento aconteceu na região do
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Litoral Leste, especificamente no leste dos estados de Sergipe (SE), Alagoas (AL) e

Pernambuco, também em partes dos estados do Maranhão (MA) e em alguns

municípios do estado da Bahia (BA).

A deficiência hídrica no solo é favorecida quando a ETP supera a precipitação,

principalmente quando essa característica ocorre em períodos mais frequentes e

sequenciados. Destaca-se, na parte central e norte do NEB, o período de SON como a

estação mais deficitária de água no solo, superando o valor de 500 mm/trimestre

(Figura 4.2d.4). Esse resultado é culminado pela combinação da escassez de chuvas,

associada à migração da ZCIT para o norte do equador (HASTENRATH, 1990;

REBOITA et al., 2010; MARENGO et al., 2013; CABRAL JÚNIOR e LUCENA,

2020; MEDEIROS et al., 2021), e do maior potencial de perda de água para a

atmosfera (CABRAL JÚNIOR; BEZERRA, 2018; CABRAL JÚNIOR et al., 2019;

ROCHA JÚNIOR et al., 2020).

O excedente hídrico apresentou maior quantitativo nos meses de MAM

(Figura2e.2), ao oeste do NEB, no estado do Maranhão (MA). Destaca-se também o

trimestre DJF (Figura 4.2e.1) que apresentou início de processo de acúmulo do

excesso de água no solo. Com isso, a medida em que a recarga de água no solo

aumenta, advinda da precipitação, eleva-se o potencial de armazenamento e recarga

hídrica superficial e, também, nos lençóis freáticos e aquíferos subjacentes,

contribuindo para melhorar a eficiência das bacias hidrográficas na região.
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Figura 4.2: Variabilidade espacial e trimestral de Precipitação (a), Evapotranspiração
de referência, estimada pelo método Thornthwaite-ETP (b), Armazenamento de água
(c), Déficit hídrico (d) e Excesso de água no solo (e) para a região Nordeste do Brasil,
período de 1990 a 2019.
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4.3.2 – Classificação climática do Índice de Umidade de Thornthwaite

A classificação climática de Thornthwaite, calculada com base no Índice de

Umidade proveniente dos índice de Aridez e do Índice Hídrico, permitiu identificar a

diversidade de tipos climáticos no NEB (Figura 4.3). Essa expressiva variação ocorre

até mesmo em municípios limítrofes que variam de árido ao úmido. Observaram-se

seis categorias climáticas: Árido (28 municípios - 1,56%); Semiárido (746 municípios

- 41,63%); Subúmido Seco (536 municípios - 29,91%); Subúmido Úmido (389

municípios - 21,71%), Úmido B1 (73 municípios - 4,07%) e Úmido B2 (20

municípios - 1,12%). Como se pode observar, considerando os 30 anos analisados

(janeiro de 1990 a dezembro de 2019), a maioria de municípios (93,25%)

concentrou-se em três principais categorias: Semiárido, Sub-úmido Seco e Sub-úmido

Úmido (Figura 4.3).

Figura 4.3: Classificação climática pelo método de Thornthwaite (1948):Árido,
Semiárido, Subúmido Seco, Subúmido Úmido, Úmido B1, Úmido B2, segundo os
municípios do Nordeste brasileiro (1990-2019).

A região Árida localiza-se na posição central do NEB, enquanto que a

Semiárida é a maior em extensão territorial distribuindo-se espacialmente em toda a

latitude na área central do NEB, leste dos estados da BA, PB e RN. A região

Subúmida Seca estende-se em toda latitude concentrando-se ao noroeste do CE. A

Subúmida Úmida mais presente no MA e litoral dos estados de PE, AL e SE. A
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Úmida B1 e Úmida B2 tem maior representatividade espacial no estado do MA

(Figura 4.3).

Com relação aos sistemas meteorológicos que atuam no NEB, a chuva de cada

região classificada vai depender da atuação de uma condição atmosférica causadora

de convecção. Na área da costa leste e sul do NEB onde houve predomínio de

classificação Árida, Semiárida e Subúmida Seco (Figura 4.3), existe a atuação de

ZCAS e resquícios de Sistemas Frontais que atuam geralmente na parte sul da Bahia

para causar chuvas, além da faixa territorial que vai do Estado do RN até Sergipe,

onde ocorre a atuação de chuvas associadas a formação de DOL e convecção de brisa

(ou linha de instabilidade costeira).

Na área central do NEB que compreende o sul do Estado de Pernambuco e

norte do Estado da Bahia, as chuvas que influenciam na classificação climática árida e

semiárida geralmente são decorrentes da formação de VCAN que causam chuvas

esporádicas nos meses de DJF. No setor norte do NEB houve predomínio de áreas

com classificação climática semiárida e semiárida seca, principalmente nos Estados

do Ceará, Piauí e RN, onde as chuvas desse setor são associadas a atuação da ZCIT

durante o trimestre MAM. No entanto, verificou-se que o Estado do Maranhão

apresentou uma classificação mais úmida com relação aos demais Estados do NEB.

O Maranhão é um Estado que encontra-se mais ao norte no NEB apresentando

as maiores latitudes e detém os tipos climáticos relacionados a formação de

convecção da ZCIT, Linhas de Instabilidade a partir de sistema de brisa e também

existe a contribuição da convecção local devido a fatores ligados a cobertura do solo.

4.3.3 – Caracterização das tipologias climáticas no NEB

Com o intuito de identificar os diferenciais do índice de umidade na região do

NEB, a Tabela 4.2 apresenta os valores médios anuais das variáveis climáticas

(Tabela 4.2). As regiões que apresentaram os comportamentos mais extremos das

variáveis foram a Árida e a Úmida B2. Observa-se (Tabela 4.2) um gradativo

aumento dos valores médios de precipitação, umidade e radiação à medida que

aumenta a classificação do índice de umidade. Por conseguinte, verifica-se um

aumento do armazenamento e excesso de água favorecendo as categorias mais úmidas.

Em contrapartida, nesta direção, constata-se a redução dos valores médios de déficit

de água do solo.
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A região Árida, como esperado, apresentou os menores volumes médios

anuais de chuvas (468,3 mm), umidade relativa (55,5%), armazenamento (67 mm) e

do excesso hídrico (31,0 mm), resultando no maior déficit hídrico (1.260,7 mm)

dentre todas as outras tipologias (Tabela 4.2). Esta região apresentou valores similares

em temperatura média e evapotranspiração as da região classificada como Úmida B2

consideradas as mais elevadas, corroborando com os estudos de Cabral Junior et al.

(2019) e Mutti et al. (2019) que mostraram valores maiores de evapotranspiração do

que chuvas no NEB.

Tabela 4.2:Médias das variáveis meteorológicas e do Balanço Hídrico Climatológico,
por grupos climáticos, para a região Nordeste do Brasil, para a série histórica do
período 1990 a 2019.

Variáveis Árido
Semiári

do

Subúmido

Seco

Subúmido

Úmido

Úmido

B1

Úmido

B2
NEB

no de municípios 28 746 536 389 73 20 1.792

Precipitação 468,3f 695,0e 932,2d 1.187,2c 1.532,4b 2.024,0a 984,5

Temperatura 26,7a 26,2b 25,7c 25,2d 26,0b 26,9a 26,1

Umidade Relativa 55,5f 60,8e 69,3d 73,9c 77,3b 79,4a 69,4

Radiação 34,1b 34,2b 34,5c 34,6c 35,4b 36,0a 34,8

ETP 1.719,5a 1.641,7b 1.541,5c 1.460,2d 1.608,6bc 1.714,5a 1.614,3

Armazenamento 67,0e 223,4d 386,3c 533,0b 587,6b 684,8a 413,7

Déficit 1.260,7a 1.004,8b 757,7c 561,0d 634,8cd 608,3d 804,6

Excesso 31,0e 100,5de 210,8cd 364,2c 642,0b 1.007,4a 392,7

Notas: a, b, c, d, e, f - Letras diferentes significam diferenças significativas a 5% no teste de
Tukey.

No outro extremo da classificação, a Úmida B2 apresentou os valores médios

mais elevados de precipitação (2.040,0 mm), umidade (79,4%) e radiação (36,0

MJ.m-2day-1), favorecendo maior armazenamento e excesso de água, 684,8 mm e

1.007,4 mm, respectivamente, com o menor déficit (608,3 mm), equiparando-se

apenas ao da região Úmida B1 (Tabela 4.2).

O índice de umidade pode, ainda, ser acumulado em diferentes escalas de

tempo, representando a diferença do índice hídrico (Ih) e o índice de aridez (Ia)

acumulado ao longo de um determinado período. Nesse caso, a classificação proposta

pelo mapa da Figura 3 demonstra, o comportamento climático com tipologia climática

bastante heterogênea demonstrando características intrínsecas da umidade climática

da região. No entanto, é importante ressaltar que essas tipologias de umidade não

ocorrem na mesma escala temporal, uma vez que normalmente dependem da duração
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e intensidade do evento precursor e se desenvolvem de forma encadeada, como um

efeito acumulativo na queda da produtividade agrícola. Por esse motivo, o estudo das

séries temporais faz-se necessário para a verificação do comportamento histórico da

produtividade e da condição agrícola do solo.

Observando a série histórica anual entre 1990 e 2019 das variáveis

climatológicas (Figura 4), percebe-se que a região Úmida B1 apresentou tendência

negativa (p-valor = 0,024) da precipitação. As temperaturas apresentaram tendência

positiva significativa nas seguintes regiões: Semiárida (p-valor = 0,019), Subúmida

Seca (p-valor = 0,001), Subúmida Úmida (p-valor = 0,059), Úmida B1 (p-valor =

0,013) e Úmida B2 (p-valor < 0,001). Destacaram-se os anos 1998, 2005, 2010 e

2016 por serem considerados anos de El Nino (MARENGO et al., 2018, CUNHA et

al., 2018).

A umidade relativa apresentou reduções significativas nas regiões: Subúmida

Úmida (p-valor = 0,043) e Úmida B1 (p-valor = 0,014). A radiação solar na superfície

apresentou tendência crescente observada em todas as classificações, com valores

maiores nas regiões Úmidas B1 e B2, o que é esperado devido a posição destas

regiões em latitude mais próximas a Linha do Equador, com valores máximos de até

39,10 MJ.m-2day-1.
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Figura 4.4: Séries históricas anuais da: Precipitação (a), Temperatura do ar (b),
Umidade Relativa (c) e Radiação solar (d) por grupos climáticos Thornthwaite na
região do Nordeste brasileiro, no período 1990 a 2019.

Na Figura 4.5 é possível observar que tanto evapotranspiração como o déficit

(water deficit) apresentaram dois picos (1993 e 1997). Os picos em evapotranspiração

e déficit observados em 1993 está relacionado à seca extrema ocorrida neste ano,

relatada por Rao et al. (1995) como uma entre as dez maiores secas registradas até

então. Esta seca foi comparável às intensas secas de 1915, 1919, 1932 e 1958, como

relataram Hastenrath (2012) e Cabral Júnior e Lucena (2020), ao analisarem séries

seculares de dados de precipitação em locais do NEB. Por outro lado, os respectivos

picos de evapotranspiração e o déficit observado em 1997 estão associados ao forte

episódio de El-Niño 1997-1998 (SLINGO, 1998). Consequentemente, o

armazenamento (Figura 5) apresentou tendência significativa de redução nas regiões:

Árida (p-valor= 0,021) e Úmida B1 (p-valor= 0,055) e redução do excesso de água na

Úmida B2 (p-valor= 0,054). Essas tendências provavelmente estão associadas a

eventos de seca mais persistente registrados na região do NEB, que durou de 2012 a

2016 (CUNHA et al., 2018; MARENGO et al., 2018; MEDEIROS et al., 2021).
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Figura 4.5: Variabilidade anual da: Evapotranspiração- ETP (a),
Armazenamento-ARM (b), Déficit-DEF (c), e Excesso-EXC (d), por grupos
climáticos Thornthwaite na região do Nordeste brasileiro, no período 1990 a 2019.

A compreensão do comportamento e das tendências das variáveis climáticas e do

BH mostram padrões e modelos comportamentais durante a escala de tempo

possibilitando inferir cenários futuros para agricultura no NEB. Analisou-se, portanto,

o comportamento sazonal por meio de séries trimestrais (estações do ano) (Tabela

4.3). Destaca-se o aumento da temperatura de forma significativa em todos os grupos

e trimestres, exceto para o trimestre JJA no grupo Árido e MAM no Semiárido. Com

isso, a ETP também se comportou de forma crescente por trimestre e por grupos,

excetuando o grupo Árido e Semiárido que apresentaram crescimento apenas nos

trimestres DJF e SON, respectivamente. A variável Temperatura foi a que apresentou

maiores estimadores de declive de Sen nos meses de JJA (inverno) nas três regiões

mais úmidas apresentando maiores magnitudes da tendências crescentes desta

variável.
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A radiação também sofreu aumento ao longo do período para os trimestres DJF e

MAM de todos os grupos. No Úmido B2, esta tendência crescente estendeu-se ainda

ao trimestre seguinte JJA. Por outro lado, houve redução nos grupos Subúmido seco e

Subúmido úmido no trimestre de JJA.

Tabela 4.3: Tendências de Mann Kendall trimestrais (DJF, MAM, JJA, SON) das
variáveis meteorológicas e de Balanço Hídrico, segundo grupos climáticos
Thornthwaite, Nordeste Brasileiro, 1990 a 2019.
Variáve

is Trim Arid Semi
Arid

Dry
Subhum

id

Moist
Subhumid Humid B1 Humid B2

Precipit
ação

DJF -0,090 -0,046 -0,015 0,001 -0,085 -0,076
MAM 0,007 -0,028 -0,040 -0,073 -0,143** -0,022
JJA 0,120* 0,059 -0,017 -0,119* -0,145** -0,095
SON -0,015 -0,015 -0,056 -0,126* -0,168*** -0,138***

Temper
atura

DJF 0,127* 0,129* 0,158** 0,203*** 0,149** 0,138*
MAM 0,123* 0,116 0,163** 0,195*** 0,271*** 0,262***
JJA 0,090 0,158** 0,265*** 0,417*** 0,399*** 0,383***
SON 0,119* 0,172*** 0,238*** 0,252*** 0,337*** 0,344***

Umidad
e

DJF -0,055 -0,085 -0,036 -0,029 -0,056 -0,058
MAM -0,045 -0,041 -0,038 -0,042 -0,104 -0,122*
JJA -0,016 0,019 -0,065 -0,164** -0,183*** -0,130*
SON -0,042 -0,025 -0,118 -0,191 -0,234 -0,121

Radiaçã
o

DJF 0,128* 0,266*** 0,240*** 0,216*** 0,423*** 0,420***
MAM 0,256*** 0,210*** 0,218*** 0,318*** 0,427*** 0,437***

JJA 0,017 -0,102 -0,185**
* -0,210*** 0,061 0,314***

SON 0,016 0,035 0,031 0,022 0,254 0,414

ETP

DJF 0,118* 0,115 0,119* 0,153** 0,136* 0,120*
MAM 0,098 0,105 0,132* 0,139* 0,214*** 0,196***
JJA 0,054 0,111 0,224*** 0,372*** 0,298*** 0,335***
SON 0,112 0,174*** 0,248*** 0,273*** 0,365*** 0,332***

Armaze
na-

mento

DJF -0,154* -0,174** -0,166** -0,200*** -0,172** -0,168**
MAM -0,191*** -0,123* -0,047 -0,095 -0,152** -0,063
JJA -0,108 -0,033 -0,056 -0,181** -0,151** -0,100
SON -0,037 -0,004 -0,103 -0,134* -0,148*** -0,185***

Déficit

DJF 0,113 0,068 0,031 0,021 0,063 0,061
MAM 0,081 0,081 0,074 0,086 0,104 0,045
JJA -0,038 0,054 0,083 0,154** 0,129* 0,100
SON 0,129* 0,158*** 0,186*** 0,231*** 0,295*** 0,229***

Excesso

DJF -0,040 -0,143* -0,139* -0,137* -0,100 -0,082
MAM 0,066 -0,069 -0,063 -0,132* -0,151* -0,028

JJA -0,007 -0,075 -0,156 -0,264*** -0,264*** -0,099

SON 0,011 0,009 -0,087 -0,131* -0,097 -0,099
Notas: Nível de significância: ***1%; **5% e *10%

A precipitação apontou crescimento para a região Árida em JJA, no entanto,

para as três classificações mais úmidas houve diminuição significativa em SON,

sendo em Subúmida úmida desde JJA e para Úmida B1 desde MAM. Estas diferenças
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dos fluxos hídricos alteraram o armazenamento de água. O trimestre DJF,

correspondente ao verão, vem sofrendo redução no armazenamento e,

consequentemente, aumento no déficit de água em todos os grupos, sendo que nos

grupos no Subúmido úmido e Úmido B1 este aumento no déficit desde JJA. Além do

verão, o armazenamento de água do Árido e Semiárido mostrou tendência negativa

em MAM, o Subúmido úmido nos trimestres JJA e SON, Úmido B2 desde SON a

DJF e o mais agravante foi a redução em todos os trimestres do armazenamento no

grupo Subúmido úmido. Além disso, destaca-se a queda do EXC em todos os

períodos na região Úmida B1 (Tabela 4.3).

4.3.4– Balanço Hídrico Climatológico Mensal e Sequencial

A caracterização do Balanço Hídrico Climatológico (BHC) Mensal (Figura 4.6)

de cada um dos grupos climáticos é um importante instrumento para identificação de

disponibilidade de água no solo permitindo determinar diferentes períodos (meses)

com época favorável ao plantio agrícola (ANGELOCCI; SENTELHAS; PEREIRA,

2002). A região com tipo climático Árido (Figura 4.6a) apresentou, em média,

deficiência hídrica predominante em todos os meses do ano com maior valor de

déficit em novembro. Apesar do período chuvoso na região Árida, o solo tem maior

deficiência que reposição e excesso. A elevada intensidade da evaporatranspiração

esgota todo o armazenamento não permitindo nem a retirada nem reposição do solo.

Estes representam a alteração negativa e positiva do armazenamento, respectivamente.

A região Semiárida (Figura 4.6b) apresentou grande quantidade de meses com

deficiência hídrica, porém com excedente hídrico acima de 37 mm no final do período

chuvoso em abril, a janela de balanço hídrico positivo está entre entre janeiro e

abril.A região Subúmida Seca apresentou períodos secos (maior déficit)

intensificando-se entre julho e dezembro, porém reposição média de 12 mm mensais e

excedente de 30 mm, em média, entre março e junho. A região Subúmida Úmida

apresentou janela com quantitativo mais distribuído de 85 mm, média mensal, de

reposição e excesso entre abril a julho (Figura 4.6d). Destaca-se nessas duas região

Subúmidas a retirada hídrica do solo na Seca a partir de agosto a dezembro, incidindo

no mês de setembro com maiores retiradas. A região Úmida B1 apresenta uma média

de 20 mm de reposição mensal no período entre março e julho, com maiores excessos

hídricos em junho (91,2 mm). A região Úmida B2 apresentou maior excedente entre
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janeiro e junho, apontando retirada de agosto levado por um período de deficiência a

partir de julho, O maior excedente foi em março (275 mm) (Figura 4.6f).

Figura 4.6: Balanço Hídrico Mensal Climatológico, por grupos climáticos
Thornthwaite nas regiões do Nordeste brasileiro, no período 1990 a 2019.
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A análise do balanço hídrico sequencial para os períodos (meses) nos grupos

climáticos do NEB mostrou maior intensidade de disponibilidade hídrica em Úmidos

B1 e B2. Estes saldos positivos entre a quantidade que entra e a que sai do mesmo

sistema é igual à variação do armazenamento de água no solo e o seu déficit e

classificam essas regiões em saldos positivos ou negativos, avaliando como úmido e

muito úmido o período chuvoso (MOUNIER, 1977).

A região Árida (Figura 4.7a) apresentou maior período em déficit hídrico,

destacando-se maiores intervalos mensais de escassez. Na série histórica destaca-se os

maiores déficits nos seguintes meses: jun/1992 a dez/1993, set/1997 a fev/1999 e

out/2011 a mar/2013, compatíveis com anos de El Niño atuantes com seca no NEB

(MARENGO et al, 2016). Os únicos meses que apresentaram saldo positivo com

maior persistência de excesso que déficit, em sua maioria, foram janeiro de: 2002,

2004 e 2016. Apresentaram média de déficit hídrico mensal de -83,75mm, ou seja,

muito seco (MOUNIER, 1977). A região Semiárida (Figura 4.7b) tem intervalos de

períodos com escassez hídrica semelhante à região Árida, no entanto, apresentou

maior distribuição de excessos hídricos (abr/1996, mar/1997, jan/2002 fev/2008,

abr/2009) associados à variabilidade dos padrões de circulação atmosférica como o

deslocamento da ZCIT para a posição mais ao sul favorecendo precipitações entre os

meses de março a abril em todo NEB (HASTENRATH, 1990, VALE et al., 2020). A

região Subúmida Seca (Figura 4.7c) apresentou média de déficit hídrico -63,1 mm,

classificando os meses como secos. A região Subúmida Úmida (Figura 4.7d)

apresentou maior quantitativo de períodos com excesso em: jun/1994 (174,1mm),

abr/1996 (177,6mm), jan/2004 (170,5mm), mai/2009 (217,2mm) e abr/2011

(158,7mm), demarcado por déficits máximos de -155,1 mm (nov/2015). A região

Úmida B1 (Figura 4.7e) apresentou balanço hídrico sequencial inversamente

proporcional entre o déficit e o excesso com seus pontos máximos variando até 200

mm mensais. A região Úmida B2 (Figura 4.7f) mostrou períodos de excessos hídricos

mais expressivos comparados aos períodos com déficit, permitindo que a capacidade

de armazenamento hídrico seja maior.
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Figura 4.7: Balanço Hídrico Sequencial por grupos climáticos Thornthwaite nas
regiões do Nordeste brasileiro, no período 1990 a 2019.

4.3.5 – Produtividade de culturas agrícolas

A cultura do feijão apresentou médias de produtividade entre 302,6 kg/ha

(Árida) a 449 kg/ha (Subúmida Úmida) por área colhida, havendo grande queda de

rendimento nos anos de déficit hídrico, a citar: 1992, 1993, 1998, 2012 e 2016, para a

maioria das regiões. Em destaque, o ano 2010 apresentou queda em todas as regiões

com exceção da Úmida B2, que apresentou produtividade acima de 500 kg/ha (Figura

8a).

A espécie de planta tuberosa da família das Euphorbiaceae cujo nome dado ao

caule é a mandioca apresentou, no período de estudo, maior produtividade na região

Árida, seguida por Semiárida, Subúmida Seca e Subúmida Úmida. Essa maior

produtividade na região Árida é afetada após o ano de 2017 com drástica queda,

obtendo menor produtividade a partir do ano de 2018. No geral, as seis regiões

apresentaram características de produtividade semelhante na série histórica, dentre

estas destacaram-se os anos de 1993, 1996, 1998, 2012, 2016 como anos de menor
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produtividade em todas as regiões (Figura 8b). Sua maior produtividade é observada

numa mistura de terra roxa (Latossolos) com o solo arenito (Neossolos), as condições

de fertilidade melhoram quanto maior for a participação da terra roxa, geralmente

presentes em leitos de rios e riachos no Úmida B1 e Úmida B2, em solos não

alagados.

A produtividade do milho (Zea mays L.) (Figura 4.8c) variou entre 664,8 kg/ha

e 1.065,3 kg/ha (Tabela 4), demonstrando tendências crescentes significativas da

produtividade em todas as regiões. Destacaram-se os anos com maior produtividade

1991, 2000, 2009, 2011 e 2017, associados a anomalias de La Niña na região do NEB

(INPE, 2020). As regiões que apresentaram maior produtividade do milho foram a

Úmida B1 e B2. Sendo o estado do Maranhão um dos maiores produtores de milho do

NEB, em 2019/20, com 2.215,0 toneladas (dois mil, duzentos e quinze mil toneladas),

segundo o mais recente levantamento da CONAB (2020).

Com estas feições morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, a região

Arid apresentou em sua configuração os tipos: Luvissolos e Latossolos e menor

quantidade Plintossolos e Cambissolos. A região Semi Arid formada, em sua maioria,

por tipos: Neossolos, Argissolos e Luvissolos, Planossolo. A região Dry Subhumid

formada, em sua maioria, por: Argissolos, Luvissolose, Neossolos e Latossolos. A

região Moist Subhumid é formada, na maioria, por: Argissolo, Latossolo e

Plintossolos. E as regiões Humid B1 e B2, por solos: Argissolos, Neossolos e

Latossolos (MARQUES et al., 2014).

No contexto de produção agrícola das culturas de subsistência no NEB o solo e

suas características gerais implicam, principalmente, na fertilidade e na capacidade de

reter água no solo e sua permeabilidade. A maior produtividade do milho (Zea Mays)

e feijão (Vigna Unguiculata e Phaseolus vulgaris) no NEB são de cultivo sequeiro,

cultivo de vazante. Requerendo precipitação média necessária para um bom

desenvolvimento da planta entre 300 mm a 400 mm de chuva, sem a necessidade de

utilização da prática da irrigação. Nas terras contendo Latossolos Amarelos,

Latossolos Vermelho-Amarelos, Argissolos Vermelho-Amarelos e Neossolos Flúvico,

as condições de fertilidade melhoram quanto maior for a participação da terra roxa.

Entretanto, outros solos como Latossolos e Neossolos Quartzarenicos com baixa

fertilidade podem ser utilizados, mediante aplicações de fertilizantes químicos e/ou

orgânicos (JÚNIOR et al., 2002, CRUZ et al., 2002). De um modo geral, a mandioca

(Manihot esculenta) desenvolve-se em solos arenosos ou de textura média, por
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possibilitarem um fácil crescimento das raízes, pela boa drenagem e pela facilidade de

colheita com regular teor de matéria orgânica, soltos, leves e profundos, arejados e

dotados de média a alta fertilidade (DA SOUZA et al., 2009; JUNIOR e ALVES,

2014).

Figura 4.8: Produtividade agrícola (kg/ha) para as culturas: mandioca (a), feijão(b) e
milho (c), por grupos climáticos Thornthwaite na região do Nordeste brasileiro, no
período 1990 a 2019.

O feijão apresentou tendência de crescimento da produtividade nas regiões

Subúmido Úmido, Úmido B1 e Úmido B2, porém tendência altamente significativa

de queda da produtividade na região Árida. A mandioca apresentou tendência de

crescimento na região Úmida B2 e tendências de queda (p-valor<0,001) nas

produtividades das demais regiões exceto na Úmida B1 que não apresentou tendência.

O milho apresentou tendência altamente significativa de aumento em todas as regiões

do NEB (Tabela 3.4).
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Tabela 4.4: Tendências Mann Kendall para produtividade agrícola (kg/ha) das
culturas: mandioca (a), feijão (b) e milho (c) por grupos climáticos Thornthwaite da
região do Nordeste brasileiro, período 1990 a 2019.

Regiões
(a) feijão (b) mandioca (c) milho

Média τ Valor-p Média τ Valor-p Média τ Valor-p

Árida 302,6 -0,480 <0,001 9.983,3 -0,158 0,225 581,0 0,595 <0,001

Semiárida 378,8 -0,140 0,284 9.579,5 -0,306 0,019 664,8 0,375 0,004

Subúmida Seca 376,5 0,085 0,520 9.271,3 -0,205 0,116 680,2 0,485 <0,001

Subúmida Úmida 449,9 0,347 0,007 9.904,5 -0,320 0,014 881,1 0,853 <0,001

Úmida B1 438,7 0,658 <0,001 8.450,8 0,163 0,212 960,9 0,880 <0,001

Úmida B2 440,5 0,664 <0,001 8.061,3 0,479 <0,001 1.065,3 0,862 <0,001

Segundo Vale et al. (2020), as culturas de subsistência: milho, feijão e

mandioca estão fortemente e positivamente correlacionadas com os indicadores de

precipitação e apresentam aptidões hídricas acima de 100 mm mensais de chuvas

distribuídas e temperaturas em média de 25ºC para um bom desenvolvimento das

plantas. O ciclo fenológico destas culturas variam entre 90 a 120 dias para o milho e

feijão e 9 a 18 meses para a mandioca (Segundo o Relatório 56 - FAO, 2008; VALE et

al., 2020).

4.3.6– Relação entre Produtividade e Balanço Hídrico

No mapa de calor (Figura 4.9), pode-se constatar, nas regiões Semiárida e

Subúmida Seca, respectivamente, a correlação positiva da produtividade do feijão

com: a precipitação (ρ=0,75; ρ=0,76), umidade (ρ=0,74; ρ=0,74), armazenamento

(ρ=0,76; ρ=0,74) e excesso de água (ρ=0,61; ρ=0,69). Nestas duas regiões, o feijão

apresentou fortes correlações negativas com a evapotranspiração (ρ= -0,72; ρ= -0,78)

e o déficit hídrico (ρ= -0,58; ρ= -0,72). A região Subúmida Úmida apresentou

associações positivas com a precipitação, radiação e o excesso hídrico. Por outro lado,

nas regiões Úmidas B1 e B2, a radiação, a evapotranspiração e a temperatura

contribuíram positivamente com a produtividade (Figura 4.9). Provavelmente,

buscando um equilíbrio no balanço hídrico do solo.

A mandioca apresentou para as quatro regiões menos úmidas (Árida,

Semiárida, Subúmida Seca e Subúmida Úmida) associações positivas entre moderada

e forte com as variáveis: precipitação, armazenamento, excesso e umidade relativa,

enquanto o déficit, evapotranspiração e a temperatura apresentaram relação inversa
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(Figura 4.9). Com respeito a mandioca, na região Úmida B2 a produtividade desta

cultura apresentou associação positiva com a radiação (Figura 4.8).

A produtividade do milho revelou que nas regiões Semiárida, Subúmida Seca

e Subúmida Úmida as variáveis de precipitação, excesso, armazenamento e umidade

relativa estão associadas positivamente e moderadamente, com a produtividade. Para

a região Árida, bem como nas três regiões mais úmidas (Subúmida Úmida, Úmida B1

e Úmida B2), a radiação, evapotranspiração e a temperatura correlacionaram-se

positivamente com a produtividade do milho (Figura4.9).

Figura 4.9: Mapa de calor das correlações entre Produtividades Agrícolas da
mandioca, feijão e milho e as variáveis: PREC (Precipitação), UR (Umidade Relativa),
ESC (Excesso), ARM (Armazenamento), RAD (Radiação), DEF (Déficit), T
(Temperatura), ETP (Evapotranspiração), por região do Nordeste brasileiro, no
período 1990 a 2019.
Notas: Forte= [1,00;0,65] e Moderado =]0,65;0,45]. A escola de cores representam as
correlações com significância estatística (p-valor<0,05).

4.4 Conclusão

O futuro otimista para o abastecimento interno de produtos agrícolas no NEB

depende de gestão hídrica, tanto para o plantio quanto o desenvolvimento das culturas

agrícolas. Para tanto requer um conjunto de ações que possam subsidiar desde

programas de informação e apoio aos estabelecimentos agrícolas, a fim de garantir a

eficiência no uso da água. O objetivo deste artigo foi analisar a influência das
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variáveis climáticas e do balanço hídrico sobre a produtividade das culturas agrícolas

de subsistência: milho, feijão e mandioca, considerando as séries históricas de 1.792

municípios no NEB, no período de janeiro de 1990 e dezembro de 2019. Avaliou-se

também os melhores períodos para plantio de acordo com as regiões homogêneas pelo

balanço hídrico.

Destaca-se a atuação dos principais sistemas atmosféricos que influenciaram a

variável de entrada no sistema do BH sobre o NEB. A precipitação sofreu atuação nos

trimestres: i) DJF - Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no sul do PI e no

MA e, especialmente, no sul e oeste da BA; além do Vórtice Ciclônico de Altos

Níveis (VCAN) com ar seco em seu centro causando formação de nuvens de chuva na

periferia do vórtice; ii) MAM - Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e Linhas

de Instabilidade (LI) com incremento das Brisas; iii) JJA - Ondas de Leste (DOL)

que provocam chuvas entre o RN e CE e Sistemas Frontais (SF) no Sul da BA.

Por meio da análise das regiões, segundo a caracterização do índice de

umidade de Thornthwaite, o NEB apresentou significativas diferenças,

identificando-se seis tipologias: Árido (28 municípios); Semiárido (746 municípios);

Subúmido Seco (536 municípios); Subúmido Úmido (389 municípios), Úmido B1 (73

municípios) e Úmido B2 (20 municípios). A representatividade das regiões Semiárida

(41,6%) e Subúmida Seca (29,9%) compreendem a maioria das tipologias totalizando

71,5%. As regiões mais secas (Árida, Semiárida e Subúmida Seca), como esperado,

apresentaram maiores volumes médios anuais de evapotranspiração (> 1.541,5 mm),

resultando no maior déficit hídrico (> 757,7 mm), dentre todas as outras tipologias.

Os valores médios mais elevados de precipitação (>1.187,2 mm), umidade (>73,9%) e

armazenamento (> 500 mm) e excesso (>364,2 mm) foram observados nas três

regiões mais úmidas (Sumbúmida Úmida, Úmida B1 e Úmida B2).

Ao observar as tendências na escala sazonal foi possível constatar redução da

precipitação para os trimestre JJA e SON na região Subúmida Úmida e nos trimestres

MAM, JJA e SON na Úmida B1. Houve redução da umidade relativa, no trimestre de

inverno (JJA), nas regiões mais úmidas (Subúmida Úmida, Humida B1 e Úmida B2).

Em contrapartida, a região Árida apresentou tendência crescente de chuvas no

trimestre JJA.

A análise de série temporal anual mostrou que a maioria das regiões, com

exceção da Árida, apresentou elevação das temperatura médias e, consequentemente,

da evapotranspiração. Além disso, verificou-se aumento da radiação, em todas as
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regiões nos dois trimestres (DJF e MAM). Isto levou ao aumento na

evapotranspiração nos trimestres MAM, JJA e SON, nas quatro regiões mais úmidas

(Subúmida Seca, Subúmida Úmida, Úmida B1 e Úmida B2) do NEB.

As regiões mais úmidas (Úmida B1 e Úmida B2) apontaram tendência de

aumento na radiação e na deficiência hídrica e queda no armazenamento e excedente

hídrico. O armazenamento tendeu a cair no verão (DJF) em todas regiões, sendo mais

ainda mais grave na Úmida B1 na qual a queda foi registrada em todos os trimestres.

As regiões Árida e Semiárida também apresentaram diminuição do armazenamento.

O excesso hídrico tendeu a diminuir significativamente em todos os trimestres na

região Subúmida Úmida. Consequentemente a queda do armazenamento em DFJ, o

déficit tendeu a aumentar em todas as regiões na período SON.

As produtividades das culturas foram diretamente influenciada pelas chuvas

decorrentes em cada época do ano, tendo em vista a questão da disponibilidade de

água no solo. A atuação da ZCIT é responsável pela maior parte da chuva em áreas

centrais da região, assim, esse sistema torna-se primordial para a produtividade

agrícola das áreas Árida, Semiárida e Subúmida Seca. As regiões que necessitam de

maior quantitativo de água para se desenvolverem as culturas tiveram correlação

positiva com precipitação, umidade relativa e excesso, que correspondem a

parâmetros associados a disponibilidade de água no ambiente. Na escala interanual da

precipitação, percebeu-se que em anos de La Niña, houve favorecimento da

produtividade nas culturas agrícolas devido ao aumento da umidade disponível tanto

no solo como no ambiente.

A disponibilidade hídrica para início do plantio na região Árida apresentou

maior deficiência hídrica, ou seja, maior déficit que reposição. O plantio nessa região

enfrenta grande impacto do balanço hídrico negativo, necessitando de gestão hídrica

para garantir a produtividade e qualidade da produção agrícola.

A região Semiárida apresentou período propício com maior disponibilidade

hídrica no solo entre janeiro e abril. A região Subúmida Seca apresenta período de

disponibilidade hídrica entre março e junho A região Subúmida Úmida tem sua maior

disponibilidade hídrica com reposição e excesso entre os meses de abril e junlho. A

região Úmida B1 apresenta médias mensais 83 mm de reposição e excesso entre

março e julho e apresentou maiores valores de reposição e excesso neste mesmo

período. A região Úmida B2 com maiores médias mensais de precipitação
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disponibiliza recursos hídrico no solo entre janeiro e junho. Essas janelas de

disponibilidade hídrica indicam períodos que favorecem o plantio das culturas.

Deve-se ressaltar que as variáveis climáticas e hidrológicas não constituem os

únicos fatores que determinam a melhoria da produtividade agrícola das culturas. Esta

melhoria na qualidade da produção requer desafios como a qualificação da mão de

obra, melhoramento genético e o desenvolvimento de tecnologias agrícolas

inovadoras, como técnicas de irrigação e uso de fertilizantes e defensivos agrícolas

que possam minimizar os efeitos do clima no desenvolvimento das culturas.
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CAPÍTULO 5

PROJETO PARA PESQUISA DE CAMPO

Análise da percepção e práticas de adaptação relacionadas às mudança climática

em agricultores rurais

Resumo

A compreensão da influência climática sobre o rendimento

(produtividade) agrícola de famílias com atividade econômica na agricultura

familiar pode ajudar no desempenho de práticas no campo e políticas para

reduzir a vulnerabilidade relacionada ao clima. É objetivo desta pesquisa:

identificar as percepções e práticas dos agricultores familiares sobre impactos de

adaptação a vulnerabilidade climática, nos aspectos sociais e econômicos, e sobre a

mudança climática. Este trabalho será realizado em quatro municípios do Rio Grande

do Norte, aleatoriamente selecionados, representantes de regiões pluviometricamente

homogêneas e, reconhecidamente com produtividade agrícola das culturas do milho,

do feijão e da mandioca. A pesquisa de campo de variáveis qualitativas e quantitativas,

a fim de identificar a percepção dos agricultores rurais sobre o clima e suas práticas

agrícolas adaptativas em cenários de mudança climática no estado do Rio Grande do

Norte. As informações serão coletadas por meio da aplicação de questionários em

agricultores filiados a associações agrícolas do estado. Além disso, estes agricultores

familiares serão caracterizados nos aspectos da percepção do clima (baixas

precipitações, altas amplitudes térmicas, acesso a fontes de água, entre outros) e em

sua vulnerabilidade e capacidade adaptativa aos extremos climáticos, levando-se em

conta os dados socioeconômicos e demográficos dos mesmos. Para aporte dessas

análises serão empregados métodos estatísticos da estatística descritiva, tais como,

medidas de posição, medidas de variabilidade e correlação. Além disso, também serão

utilizados a análise de variância e o teste F, que consiste em fazer comparações

simultâneas de médias entre as quatro regiões climaticamente homogêneas no Rio

Grande do Norte.
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5.1 Introdução

As adversidades climáticas de uma região, são um importante indicador para

predizer, não somente a produção, mas também a produtividade das culturas agrícolas

(SUGUITANI, 2006). Sendo assim, a agricultura familiar é uma atividade altamente

dependente da caracterização do clima de uma região, e relaciona-se diretamente com

a produtividade de cultura de subsistência como o milho, feijão e mandioca

(LINDOSO, 2013). Neste sentido, os agricultores familiares inseridos em contexto de

mudança climática, necessitam de dados técnicos para recomendação de épocas de

plantio ótimas associadas diretamente com a viabilidade econômica das atividades, de

diferentes técnicas de manejo cultural e para subsidiar decisões, objetivando a

maximização da produtividade de seus cultivos. Logo, em nível regional, o clima e

sua percepção pelos agricultores, tanto numa perspectiva de variabilidade climática

quanto em estudos de projeções futuras, pode contribuir através da previsão da

vulnerabilidade do setor agrícola às mudanças globais futuras (SUN et al., 2006).

A mudança climática prevista pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças

Climáticas (IPCC) já é realidade, e afeta a produção agrícola de várias culturas de

subsistência (FAO, 2011; FAO, 2014). Saber da percepção climática e das principais

dificuldades sobre as práticas agrícolas utilizadas para o enfrentamento destes

desafios podem influenciar na adaptação do agricultor rural, na coexistência e na

prosperidade através de apoio de políticas de mitigação.

No estado do Rio Grande do Norte (RN) o número de estabelecimentos

agropecuários, em sua grande maioria (85,7%) é do tipo agricultores familiares,

segundo o último Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2017). Por conseguinte, há uma

justificativa para a escolha desse público que mostra demograficamente, segundo o

Censo (IBGE, 2017) possuir 60,36% de sua área considerada rural (31.879,28 km2 de

52.811,1 km2). Neste cenário, e diante das previsões de condições climáticas futuras,

em especial o aumento gradual da temperatura do ar e de diminuição da precipitação,

é de fundamental importância entender as questões que poderão acarretar impactos

substanciais em diferentes atividades agrícolas, tais como a fruticultura e o plantio de

grãos (DESCHÊNES e GREENSTONE, 2007).

Para tanto, a fim de fazer pesquisa de campo para entender melhor e mais

detalhadamente a relação desse perfil demográfico dos agricultores rurais do Rio

Grande do Norte e como eles percebem e se relacionam com as adversidades
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climáticas, no que diz respeitos a sua produção agrícola, serão utilizadas instrumentos

de pesquisa (questionários) das variáveis qualitativas e quantitativas em regiões

climaticamente homogêneas no estado do Rio Grande do Norte. Pretende portanto,

identificar a sobreposição espacial entre grupos populacionais com vulnerabilidade

social associados à climatologia e o rendimento da produtividade agrícola, com o

intuito de fortalecer a economia rural local, contribuindo localmente para conservação

e melhoria de práticas agrícolas em cenários de mudanças climáticas globais.

No presente estudo, tem-se como perspectiva responder duas questões: (i) A

convivência e a percepção dos agricultores sobre o clima são o principal limitador da

produtividade agrícola familiar? (ii) Técnicas agrícolas empregadas apresentam algum

tipo de capacidade adaptativa, individual e/ou coletiva, para coexistirem e

prosperarem em situações de distúrbios climáticos de extremos (seca)?

Tais questionamentos deram origem às hipóteses estabelecidas, que,

respectivamente, são: (i) A percepção do clima e das variáveis meteorológicas podem

apresentar valores e medidas que provavelmente vão gerar impactos no cenário da

produção agrícola e possivelmente este fenômeno refletirá em variações na

produtividade de culturas de subsistência. Contudo, a produção agrícola pode estar

associada a fatores locais de origem antrópica e/ou alterações naturais e a

variabilidade temporal do clima (ii) Características de percepção e implementação de

técnicas agrícolas, disponibilidade de recursos ambientais, de sementes, fontes

alternativas de água, entre outros, definem a capacidade adaptativa. Todavia, estas

famílias enfrentam dificuldades em diversas frentes como: perspectiva de início de

estações chuvosas e sua duração, frequência de anos secos, mudança de atividade

principal relacionada ao clima e mudança de culturas para melhor adaptação com o

clima, enfim, fatores que podem influenciar: na adaptação, na coexistência e na

produtividade agrícola, através de apoio de políticas de mitigação.

Objetivo Geral

Analisar a percepção da variabilidade climática entre os agricultores familiares e

seus possíveis impactos na produtividade das culturas de subsistência.

Objetivo Secundário

• (1) Traçar o perfil demográfico dos agricultores familiares;

• (2) Levantar os impactos sociais e econômico da produção agrícola de

subsistência;
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• (3) Verificar uso de técnicas agrícolas de adaptação a extremos climáticos;

• (4) Identificar percepções sobre a variabilidade climática e a sazonalidade

anual nas regiões homogêneas.

5.2 Material e métodos

5.2.1 Metodologia proposta

A metodologia proposta consistirá em aplicação de questionário estruturado de

questões qualitativas e quantitativas em agricultores familiares no RN. A aplicação do

questionário será feita através da técnica de amostragem intencional, ou por

conveniência, uma vez que se existe dificuldade em visitar e entrevistar as unidades

agrícolas em áreas extensas (LWANGA e LEMESHOW, 1991). Esta dificuldade de

locar as parcelas nas regiões, associada ao tempo necessário para deslocar-se de uma

unidade a outra tornaria uma grande desvantagem do processo, pressupondo-se áreas

homogêneas, grande e de relativa dificuldade na acessibilidade. Neste sentido, será

selecionado uma amostra da população que esteja acessível, ou seja, os indivíduos

empregados nessa pesquisa são selecionados porque eles estão prontamente

disponíveis, não porque eles foram selecionados por meio de um critério estatístico.

Geralmente essa conveniência representa uma maior facilidade operacional e baixo

custo de amostragem, porém tem como consequência a incapacidade de fazer

afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população (ARIBOMI e PERITO,

2004; GIL, 1999; MARCONI e LAKATOS, 2012).

Para avaliar vulnerabilidade climática e os usos de técnicas de adaptação para o

melhoramento da produtividade agrícola, será realizado um trabalho de campo com

entrevistas junto à comunidade local, no intuito de se obter uma melhor representação

da situação e da realidade em questão. A aplicação dos questionários será realizada

pela autora, com a participação dos equipe de entrevistadores, devidamente treinados

e orientados para aplicação dos mesmos. A entrevista deverá durar no máximo 30

minutos e constará de 50 questões fechadas e 6 questões abertas. Totalizando 57

questões. Serão consideradas somente 6 abertas, na seção 3 - Percepção do clima e da

mudança climática – as seguintes questões: 40, 43, 45, 46 48 e 53.

A amostragem dos municípios foi determinada aleatoriamente (AAS) nas quatro

regiões pluviometricamente homogêneas (SILVA, BARBOSA e REIS, 2018). Neste
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sentido, foram selecionados no RN, os seguintes municípios: Macaíba, Touros, São

Miguel e Apodi. Nestes municípios serão aplicados questionários estruturados, em

produtores rurais, através de amostragem intencional. A abordagem será feita em

reuniões de associações, cooperativas e feiras livres nos quatro municípios

selecionados.

As quatro regiões pluviometricamente homogêneas estão representadas na Figura

1. Representativamente, a região 1 (cor laranja) compreende as mesorregiões Central

e parte do Oeste Potiguar, o município sorteado foi Apodi. Já na região 2 (cor verde)

que compreende a o Sul da mesorregião do Alto Oeste do RN, o município sorteado

foi São Miguel. Na região 3 (azul claro) que compreende o Litoral Sul, o município

selecionado foi Macaíba e a região 4 (azul escuro) que compreende uma parte do

Litoral Nordeste e Agreste Potiguar o município selecionado foi Touros.

Figura 5.1: Distribuição espacial das regiões pluviometricamente homogêneas para o
estado do Rio Grande do Norte.
Fonte: Dados baseados (SILVA, BARBOSA e REIS, 2018).

A técnica de amostragem não-probabilística e intencional será feita em dois

momentos em cada município. O primeiro momento será feito através de

agendamento com dias de eventos ou reuniões sindical e que tenha uma maior

previsão de ajuntamento de agricultores rurais. Já o segundo momento, será realizado

em dias que os agricultores apresentem e vendam seus produtos agrícolas na região,

este conhecido localmente como “dia de feira”. Os quatro municípios receberão desta
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forma, duas visitas para aplicação das entrevistas aos agricultores. Estes resultados

dos dados coletados terão confidencialidade e guardados por 5 anos.

Após a aplicação dos instrumento de pesquisa, será feita a etapa de validação dos

questionários seguida por sua tabulação, crítica dos dados e posterior análise

descritiva e inferencial. Ressalta-se que para a coleta destas informações foram

privilegiados dados qualitativos e quantitativos, visando captar elementos

esclarecedores das questões relacionadas aos impactos, vivência e experiência dos

agricultores rurais com relação à mudança climática.

As perspectivas deste trabalho, é gerar resultados que favoreçam compreensão a

comunidade acadêmica e a toda sociedade sobre a percepções dos agricultores rurais e

suas principais dificuldades e práticas no manejo de cultivos de subsistência e quais

que se relacionam com positivamente com o enfrentamento das adversidades geradas

pela mudança climática em cada região do Rio Grande do Norte.

A Figura 2 mostra esquematicamente os contatos das unidades observacionais

do estudo descritivo. Este representará os agricultores nos municípios das regiões

homogêneas e com produtividade agrícola do milho, feijão e mandioca no estado do

Rio Grande do Norte.

Figura 5.2: Esquema da amostragem para agricultores familiares nos municípios
representantes nas quatro regiões homogêneas do RN
Fonte: Autoria própria

A elaboração do instrumento de pesquisa constará de questionário, com

perguntas fechada e abertas e abordará questões da temática percepção do clima:

Percepção de extremos climáticos; Experiências de períodos de inverno e de estiagem,
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frequência e duração da chuvas; gatilhos para definir o período de plantio; histórico

do uso das fontes aquíferas na região. Capacidade adaptativa: Flexibilidade no que

se refere a disponibilidade de mudança nas atividades; técnicas de manejo que

aumenta a produtividade (rodízio de culturas, correção de solo, irrigação);

participação de organização de comunidades agrícolas e preço de venda e

rentabilidade. Além destas serão levantadas questões de perfil destes agricultores

rurais.

Figura 5.3: Fluxograma de pesquisa de campo intitulada “Práticas de adaptação e
percepções sobre a mudança climática". (Número do Parecer Plataforma Brasil:
3.999.986 - 30 de Abril de 2020).
Fonte: Elaborada pela autora
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CAPÍTULO 6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese objetivou analisar o comportamento das produtividades das culturas:

mandioca, milho e feijão face à variabilidade climática e ao balaço hídrico, na Região

Nordeste do Brasil. Desenvolveram-se dois artigos. O primeiro identificou padrões

espaço-temporais de indicadores de extremos de precipitação diária, verificando

associações com as produtividades das culturas, no estado do Rio Grande do Norte,

1980 a 2013. E o segundo, analisou o Balanço Hídrico Normal climatológico

sequencial e mensal e sua relação com produtividade das culturas na região Nordeste

do Brasil, 1990 a 2019.

A tese incluía também como proposta o desenvolvimento do projeto da

pesquisa de campo, intitulado: "Práticas de adaptação e percepções sobre a mudança

climática”, aprovado pelo Comitê de Ética sob o Número de Parecer Plataforma

Brasil: 3.999.986 - 30 de Abril de 2020. Este estudo de caso teve que ser adiado

temporariamente por causa da pandemia de COVID-19. A pesquisa visa identificar as

percepções dos agricultores sobre as mudanças climáticas e seus impactos nos

aspectos sociais e econômicos em suas comunidades rurais. A pesquisa de campo

possibilitará captar informações das experiências dos agricultores que vivem da

agricultura familiar, que possam aprimorar o planejamento de semeadura e sucessos

de práticas agrícolas no estado do Rio Grande do Norte.

No primeiro artigo, observaram-se as tendências de precipitação e de

indicadores de extremos climáticos e suas respectivas relações, a fim de compreender

a importância de cada um deles, na eficiência da produtividade das culturas agrícolas

do estado do Rio Grande do Norte. Os índices de extremos climáticos permitiram a

análise das condições regionais considerando os dias consecutivos secos, a

precipitação anual em dias e as chuvas intensas. Identificaram-se cinco grupos

homogêneos baseados nos eventos extremos de precipitação no Estado: litoral sul

(grupo I); litoral norte (grupo II), a região mais a oeste, (Grupo III); agreste (grupo IV)

e a central (grupo V). Verificou-se que as variáveis climáticas tiveram crescimento

em diversas regiões homogêneas no RN e mostraram sazonalidade em seu

comportamento indicando eventos de seca. Além disso, os dias consecutivos secos

apresentaram tendência de crescimento, como também chuvas mais intensas tiveram
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crescimento, principalmente na parte norte do RN. Estes índices de precipitação

sofrem influência de diversos sistemas atmosféricos, destacando-se: ZCIT (Fev-Mai),

Brisas (Jan-Abr), Linhas de Instabilidade e DOL que apresentaram diferentes padrões

de disponibilidade hídrica intensificando-se, no estado do Rio Grande do Norte, no

início de março para o litoral norte e sul, no final de março para a região central e o

oeste e na segunda quinzena de fevereiro para a região agreste.

Os índices extremos que representam entrada no sistema (PRCPTOT e R95p)

apresentaram tendências e influenciaram significativamente as produtividades de

sequeiro de mandioca e milho, indicando uma relação direta com a disponibilidade

hídrica. Enquanto o indicador de extremo CDD, que representa os dias secos abaixo

de 1 mm de chuvas, não apresentou correlação com estresse agroclimático regional e

as produtividades agrícolas no RN. As maiores produtividades de milho foram

observadas na região III a oeste enquanto que a mandioca na região I, no litoral sul do

Estado. A cultura do feijão não apresentou diferenças significativas nas

produtividades entre os grupos climáticos do RN. Os resultados mostraram tendências

de crescimento das produtividades nas seguintes regiões: o milho nas regiões do

litoral sul (grupo I) e norte (grupo II); o feijão nos litorais sul e norte e na região

central (grupo V) e; a mandioca nas regiões oeste (grupo III) e agreste (grupo IV).

Os resultados do segundo artigo abrangendo o Nordeste do Brasil, no período

de 1990 a 2019, identificou seis tipologias com base na classificação climática

Thornthwaite dos Índices de Umidade dos municípios: Árido (1,5% dos municípios);

Semiárido (41,6%); Subúmido Seco (29,9%); Subúmido Úmido (21,7%), Úmido B1

(3,7%) e Úmido B2 (1,12%). Por sua localização geográfica e ao relevo, o NEB sendo

influenciado por vários sistemas atmosféricos e oceânicos, apresentou uma

distribuição diferenciada no balanço hídrico que abrange tanto áreas áridas, como o

Semiárido, como mais úmidas, no litoral do Nordeste.

Os resultados apontaram tendência crescente significativa da radiação, da

temperatura e da evapotranspiração, principalmente, nas regiões mais úmidas do NEB,

no período de 1990 a 2019. Esta tendência crescente nestas variáveis climáticas

refletiu-se no aumento de deficiência hídrica nos meses de setembro, outubro e

novembro e, consequentemente, na redução no armazenamento em todas as regiões

no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, correspondente à estação de verão na

Região.
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Analisando as séries temporais das culturas ao longo do período de estudo,

houve queda na produtividade do feijão nos municípios classificados como Áridos e

tendência de crescimento nos três grupos mais úmidos. Para a mandioca, observou-se

crescimento significativo da produtividade no grupo Úmido B2, enquanto que no

Árido, Semiárido, Subúmido Seco e Subúmido Úmido a tendência foi decrescente,

queda esta verificada principalmente a partir do ano de 2011. A produtividade do

milho cresceu em todo o período para todos os grupos, independentemente de sua

classificação quanto aos índices de umidade. Isto mostra que a produtividade das

culturas depende de diversos fatores, não apenas das condições climáticas e de

balanço hídrico, e podem variar de cultura para cultura em função, por exemplo, dos

investimentos em melhoria genética e inovações tecnológicas. Além de outros fatores

que maximizam a fertilidade e a produtividade do solo, tais como: reposição de

plantas silvestres, sistemas agroflorestais, policulturas, consórcios, manejo orgânico

do solo, cobertura no solo associado com barramento de pedras e cordão vegetativo.

Neste estudo verificou-se que as produtividades de feijão e milho, nas duas regiões

mais úmidas, apresentaram correlação positiva com a evapotranspiração e a

temperatura. Provavelmente, devido à necessidade de um equilíbrio dos recursos

hídricos do solo para o desenvolvimento destas culturas. Enquanto que o

comportamento dos cultivos de feijão, mandioca e milho em áreas mais secas, as

respectivas produtividades foram favorecidas em anos com maior volume de chuvas e

umidade relativa do ar e à medida que o estoque de armazenamento e excedente

hídrico eram maiores. Isto mostra que tanto o excesso quanto a escassez da

precipitação são determinantes no plantio, desenvolvimento e colheita da produção

agrícola, o que leva a variações na produtividade de culturas (milho, feijão e

mandioca). Confirma-se, assim, que as variáveis de precipitação, bem como por outro

lado a evapotranspiração podem gerar variações na produtividade de culturas

positivamente e/ou negativamente dependendo das condições de umidade das regiões.

Uma das maiores preocupações dos agricultores é conhecer os períodos mais

adequados para o plantio de cada cultura em cada uma das áreas de cultivo. Conhecer

as características climáticas, de balanço hídrico e das condições de solo é um

exercício fundamental para uma boa produtividade. Os resultados mostraram que

melhor mês para o plantio depende da sazonalidade climática, do déficit ou excedente

hídrico e da necessidade hídrica de cada cultura. Constatou-se que os períodos de
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maior aptidão hídrica, segundo o balanço hídrico climatológico da normal mensal,

para a região Árida não tem período ideal, requerendo investimentos continuados em

técnicas de irrigação; na Semiárida iniciando em janeiro, Subúmida Seca em março,

Subúmida Úmida em abril, Úmida B1 em março e Úmida B2 em janeiro.

A necessidade de tornar a agricultura brasileira muito mais resiliente e

adaptada às mudanças climáticas que já ocorrem no presente e se acentuarão no futuro

próximo não se configura como algo opcional ou que possa ser postergado para o

futuro. É absolutamente essencial no presente e que deve apoio dos setores público e

privado. Dessa forma, novos conhecimentos científicos e tecnológicos serão

fundamentais, pois muito ainda falta se compreender no sentido de reduzir ou mitigar

os riscos das mudanças climáticas para a agricultura do país.

As análises desenvolvidas nesta pesquisa tiveram a finalidade de gerar

resultados que ofereçam subsídios para o enfrentamento às adversidades climáticas,

de modo subsidiar a elaboração de políticas de incentivo à regiões potencialmente

ameaçadas. Quanto mais ampla a compreensão dos efeitos do clima sobre a

produtividade de culturas de subsistência no NEB, mais fácil será a adaptação e busca

de esforços de mitigação e práticas de manejo focados ao combate às mudanças

climáticas visando proteger a agricultura regional.

Nesta perspectiva, são estratégias de extensão desta tese a aplicação de

pesquisa de campo intitulada “Análise da percepção e práticas de adaptação

relacionadas às mudança climática em agricultores rurais” e a produção e o

desenvolvimento e divulgação de um aplicativo (plataforma androide) para exibição

de condições climáticas e de disponibilidade hídrica das culturas agrícolas, com a

finalidade de auxiliar a compreensão e engajamento do sucesso agrícola de

comunidades produtoras de alimentos.
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ANEXOS

UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RIO GRANDE DO NORTE

LAGOA NOVA CAMPUS CENTRAL

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PRÁTICAS DE ADAPTAÇÃO E PERCEPÇÕES SOBRE A

MUDANÇA CLIMÁTICA

Pesquisadora: TASIA MOURA CARDOSO DO VALE

CAAE: 23709419.0.0000.5537

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 3.999.986

Apresentação do Projeto:

Este projeto de pesquisa está associado a um doutorado do programa de

pós-graduação em Ciências Climáticas, se propõe arrolar 120 participantes de 4

municípios. A amostragem dos municípios será determinada aleatoriamente (AAS)

nas quatro regiões pluviometricamente homogêneas: Macaíba, Touros, São Miguel e

Apodi.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Analisar a percepção da variabilidade climática entre os agricultores familiares e seus

possíveis impactos na produtividade das culturas de subsistência.

Objetivos Secundários:

•(1) Traçar o perfil demográfico dos agricultores familiares;

•(2) Levantar os impactos sociais e econômico da produção agrícola de subsistência;

•(3) Verificar uso de técnicas agrícolas de adaptação a extremos climáticos;

(4) Identificar percepções sobre a variabilidade climática e a sazonalidade anual nas

regiões
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A metodologia proposta neste projeto consistirá em aplicação de questionário

estruturado de questões qualitativas e quantitativas em agricultores familiares no RN.

A aplicação do questionário será feita através da técnica de amostragem intencional,

ou por conveniência, uma vez que se existe dificuldade em visitar e entrevistar as

unidades agrícolas em áreas extensas. A abordagem será feita em reuniões de

associações, cooperativas e feiras livres nos quatro municípios selecionados. O

primeiro momento será feito através de agendamento com dias de eventos ou reuniões

sindical e que tenha uma maior previsão de ajuntamento de agricultores rurais. Já o

segundo momento, será realizado em dias que os agricultores apresentem e vendam

seus produtos agrícolas na região, este conhecido localmente como, em “dia de feira”.

Os quatro municípios receberão desta forma, duas visitas para aplicação das

entrevistas aos agricultores.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Foram apresentados a carta de não início, carta de confidencialidade, cartas de

anuência das cooperativas, autorização de imagem e voz, TCLE, instrumento de

pesquisa, termo de confidencialidade. Agora foi acrescentado a respostas pendencias,

cartas de anuência dos coparticipantes, novo termo de confidencialidade, e o

instrumento de pesquisa.

Recomendações:

Caro(a) pesquisador(a), se, em decorrência da pandemia do Corona vírus (COVID-19)

o cronograma apresentado sofrer alteração, favor encaminhar novo cronograma ao

CEP Central/UFRN, sob a forma de notificação do tipo "Comunicação de Início do

Projeto".

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Segue análise das respostas às pendências Número do Parecer: 3.683.806:

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não
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NATAL, 30 de Abril de 2020

Assinado por:

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ

(Coordenador(a))
Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 300. CEP: 59.078-970 UF: RN,

Município: Natal Bairro: Lagoa Nova Telefones: (84) 3215-3135
Fax: (84) 99193-6266 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br
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QUESTIONÁRIO SOBRE PERCEPÇÕES E PRÁTICAS ADAPTAIVAS NA
AGRICULTURA

SEÇÃO 1 - CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO(A)

1. Número do questionário

2. Nome do Município: [

]

3. Nome do Logradouro: [

]

4. Exerce a atividade de agricultor há quanto tempo (anos)? [
]

5. Nome (completo) do(a) entrevistado (a):

_________________________________________________________________________________________

6. Qual a sua data de nascimento? ______/______/______________
Dia Mês Ano

7. Sexo: [1] Feminino [2] Masculino [
]

8. Em que local do município você reside?
[

]

[1] na sede do município
[97] NS [98] NR[2] na área rural do município

9. Qual o município-estado (ou país) em que nasceu?
[
]Município: _____________________________ Estado: _______

10.Como produtor, possui DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF)?
[

]
[1] sim
[2] não [97] NS [98] NR

11.Qual é o seu grau de instrução?
[

]
[1] analfabeto [5] ensino médio incompleto [9] pós-graduação
[2] alfabetização de adulto [6] ensino médio completo [97] NS
[3] ensino fundamental incompleto [7] superior incompleto [98] NR
[4] ensino fundamental completo [8] superior completo

12.Você participa ou frequentou regularmente algum tipo de grupo ou organização?
[
]

[1] sim [97] NS [98] NR[2] não
13.Você já participou ou frequentou regularmente algum tipo de grupo ou organização? Qual?

[
]

[1] nenhum [7] partido político
[2] cooperativa [8] conselho municipal
[3] entidade de classe (sindicato) [9] outro. Qual? ___________________________
[4] associações, movimento de produtores _________________________________________
[5] grupo religioso
[6] entidade filantrópica [97] NS [98] NR

14.No mês anterior a este que estamos, em 2019, você exerceu algum trabalho remunerado?
[

]

[1] sim [97] NS
[98] NR[2] não
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SEÇÃO 2 - CAPACIDADE ADAPTATIVA

1

8

.

Natureza da atividade produtiva agrícola: [
][1] sequeiro [2] vazante [3] irrigada

1

9

.

Qual a atividade desenvolvida no estabelecimentos nos últimos anos? [
][1] Lavoura Temporária [4] Extração Vegetal [97] NS

[2] Lavoura Permanente [5] Não existia produção vegetal [98] NR
[3] Horticultura (somente vendida) [6] Silvicultura

2

0

.

A sua atividade principal muda em função da época do ano? [
][1] não [1] sim [97] NS

[98] NR

2

1

.

Qual sua principal atividade na estação seca? [
][1] não interfere em nada [3] agricultura [5] outra

[2] pecuária [4] apicultura Qual:__________________________

2

2

.

Qual a sua principal fonte de água? [
][1] chuva [4] rio [7] barreiro

[2] poço artesiano [5] riacho [8] barragem
[3] poço tubular [6] açude [9] cacimba

2

3

Nos últimos anos, houveram mudanças nas fontes de água utilizadas? [
][1] sim [2] não

[97] NS [98] NR

15.Nesse trabalho você era? (Atividade principal: aquela na qual trabalhou mais horas)

[

]

[1] Produtor rural
[2] empregado com carteira de trabalho assinada

[7] empregador

[3] militar do exército/marinha/aeronáutica/polícia militar ou
corpo de bombeiros

[8] trabalhador na produção para o próprio
consumo

[4] empregado pelo regime jurídico dos funcionários públicos [9] trabalhador não remunerado
[5] empregado sem carteira de trabalho assinada [97] NS [98] NR[6] conta-própria

16.Qual foi renda familiar (incluindo trabalho, pensão, aposentadoria, aluguel, etc...) em março de 2019?
[

]
[1] não tem renda [6] + 10 sm a 15 sm (+ R$ 9.999,00 a

R$ 14.970,00)
[2] menos de 1 sm (menos de r$ 998,00)
[3] um 1 sm ( R$ 998,00)

[7] +15 sm a 20 sm (+ R$ 14.971,00 a
R$ 19.960,00)

[3] 1 a 3 sm (R$ 998,00 a r$ 2.994,00) [8] + de 20 sm (R$ 19.961,00)
[4] + 3 a 6 SM (+ R$ 2.995,00 a R$ 5.988,00) [97] NS
[5] + 6 a 10 SM (+ R$ 5.989,00 a R$ 9.998,00)? [98] NR
1

7

Qual o seu tipo de estabelecimento agropecuário? (Caracterização do estabelecimento agropecuário)
[

]
[1] proprietário [5] arrendatário
[2] assentado sem titulação [6] parceiro
[3] ocupante [7] produtor sem área
[4] acampado
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.

2

4

.

Qual seria esta principal mudança nas fontes de água utilizadas? [
][1] diminuíram vazão [2] secaram [3]

quebraram
[97] NS [98] NR

2

5

.

Se faz uso de irrigação?

[1] não (pula para questão 26) [2] sim

2

6

Se sim, qual o tipo?

[1] suco no solo [3] irrigação por micro aspersão [5] irrigação por gotejamento
[2] molhação [4] irrigação de canhão [6] inundações ou gravidade
[97] NS [98] NR
2

7

.

Marque as principiais culturas que você planta? [
][1] milho [4] arroz [7] melão

[2] feijão [5] algodão [8] hortaliças

[3] macaxeira (mandioca) [6] melancia [10] caju (cultura)

[11] outros _________________________________________ [12] jerimum

2

8

.

No geral, qual a principal dificuldade para produzir seus cultivos agrícolas? [
][1] água [4] aditivos agrícolas

[2] sementes [5] pragas
[3] NR [97] NS

[98] outros:
_________________________________

2

9

.

Em sua opinião, o que mais interfere na produtividade agrícola de seus cultivos? [
][1] Terra fraca degradadas [5] Pragas e doenças

[2] Falta de assistência técnica [6] Recursos e acesso ao crédito comercialização
[3] secas [97] NS [98] NR
[4] muita chuva
3

0

.

O senhor (a) fez aplicação de calcário ou outros corretivos do pH do solo? [
][1] não [1] sim

[97] NS [98] NR

3

1

.

O senhor (a) utilizou agrotóxicos para o controle de pragas ou doenças em vegetais [
][1] não [1] sim

[97] NS [98] NR

3

2

.

O senhor (a) fez algum tipo de rotação de culturas? [
][1] não [1] sim

[97] NS [98] NR

3No estabelecimento se faz agricultura orgânica ou pecuária orgânica? (Conforme definido na Lei nº 10.831 de [
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3

.

23 de dezembro de 2003) ]
[1] Não faz
[2] Sim, faz para produção vegetal
[3] Sim, faz para produção animal
[4] Sim, faz para produção vegetal e animal
3

4

.

O senhor (a) utiliza qual sistema de preparo de solo? [
][1] Cultivo convencional (aração mais gradagem ) ou gradagem profunda

[2] Cultivo mínimo (só gradagem)
[3] Plantio direto na palha
[97] NS [98] NR

3

5

.

Obteve financiamento, empréstimos e garantias de preços? [
][1] não [1] sim

[97] NS [98] NR

3

6

.

Qual foi a finalidade do financiamento? [
][1] Investimento

[2] Custeio
[3] Comercialização
[4] Manutenção

3

7

.

De quais agentes obteve financiamentos ou empréstimos? [
][1] Bancos

[2] Cooperativas de crédito
[3] Governos (Federal, Estadual ou Municipal)
[4] Comerciantes de matéria-prima
[5] Fornecedores (insumos ou equipamentos)
[6] Empresa integradora
[7] Outras instituições financeiras
[8] Organização não governamental – ONG
[8] Parentes ou amigos
[9] Outros. Qual: ________________________________________

3

8

.

Qual a principal dificuldade em revender a sua produção agrícola do seu estabelecimento?
[1] Não comercializo é produção é para consumo próprio
[2] Comercialização da produção, escambo ou troca
[3] Falta de transporte
[4] Falta de local para venda

SEÇÃO 3 - PERCEPÇÃO DO CLIMA E DA MUDANÇA CLIMÁTICA

3

9

.

O senhor(a) acha que houve mudanças nas das chuvas nos últimos anos? [
][1] não [97] NS

[2] sim [98] NR

4

0

.

Há quanto tempo, em anos, que o senhor vem observando estas mudanças? (Questão aberta)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

[
]

4

1

.

Nos meses de chuva (quadras chuvosas), o senhor(a) percebeu alguma mudança, nos últimos (30) anos?

Onde a frequência é o número de dias que chove e; a intensidade a quantidade de mm de chuva em um dia.

[
]

[1] diminuiu a frequência e intensidade [4] aumentou a frequência e aumentou a intensidade

[2] diminuiu a frequência e aumentou a intensidade [97] NS
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[3] aumentou a frequência e diminuiu a intensidade [98] NR

4

2

.

O senhor(a) acha que as temperaturas mudaram nos últimos anos? Se não, vá para questão 45.

[1] não [97] NS

[2] sim [98] NR

[
]

4

3

.

Qual o tempo, em anos, que o senhor vem observando estas mudanças na temperatura? (Questão aberta)

___________________________________________________________

4

4

.

Com relação à média da temperatura, o senhor(a) acha que mudou? [
][1] diminuição da temperatura média [97] NS

[2] aumento da temperatura média [98] NR

4

5

.

Atualmente, como está sentindo estas temperaturas nos seguintes horários? (Questão aberta)

06:00-10:00= ___________________;
10:01-14:00= ___________________;
14:01- 18:00= ___________________;

[
]

4

6

.

Qual secas o senhor(a) lembra de ter passado? (Questão aberta) [
]Pode listar mais de um ano de seca:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4

7

.

Qual o impacto, na agricultura, desta última estiagem (seca) sobre a sua plantação? [
][1] dizimou a plantação

[2] diminuiu a produtividade
[3] não afetou a plantação, faz uso de irrigação
[4] outros? ___________________________________________________________________________
[97] NS [98] NR
4

8

.

Qual a estiagem (seca) que teve maior repercussão (a mais severa,) na sua produção agrícola? Qual o ano?
(Questão aberta)

______________________

[
]

4

9

.

Há algum cultivo que o senhor(a) fazia antigamente e não faz hoje, em suas práticas agrícolas? [
][1] não

[2] sim, Qual? _______________________________________________________________

5

0

.

Se sim, por qual motivo não faz mais o plantio dessa cultura? [
][1] a terra não produz mais [4] não tem acesso as sementes

[2] muitas pragas [5] falta de mercado
[3] não tem mais acesso as fontes aquíferas, como
antigamente
[97] NS [98] NR

[6] outros. Qual? ___________________________

5

1

Qual a principal característica, a mais marcante, para identificar um período de seca (estiagem)? [
][1] falta de chuva nos períodos esperados [5] outro. Qual?

[2] falta de água para consumo humano _________________________________________
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. [3] falta de vegetação para os animais
[4] falta de água para irrigação [97] NS [98] NR

5

2

.

Quais experiências o senhor observa na natureza para saber se as chuvas serão boas? [
][1] orvalho [4] canto do grilo [7] formato de nuvens

[2] pássaros voando baixo [5] canto dos pássaros [8] sentido humanos
[3] halo em torno da lua [6] arco íris Comportamento das Plantas
[9] outros. Qual? _______________________________________
[97] NS [98] NR

5

3

.

Qual o mês que o senhor(a) começa a planejar o plantio suas culturas? (Questão aberta)
_____________________

[
]

5

4

.

Em que condições o senhor (a) acha melhor e decide plantar?
[

]
[1] terra molhada (capacidade de campo) [2] previsão de mês chuvoso [3] dia de São José

[4] Outro. Quais? __________________________________________________________________

5

5

.

Começou a plantar alguma nova cultura nos últimos 5 anos? Qual o principal motivo? [
][1] decisão própria

[2] acesso as sementes por cooperativa
[3] políticas de subsídios
[4] mercado
[5] Outros. Quais? __________________________________________________________________

5

6

.

O senhor(a) tem algum sinal na natureza de como será o inverno previstos a seguir? [
][1] acumulo de folhas das formigas roçadeiras

[2] casa de João de barro
[3] aparecimento das tanajuras
[4] outros. Qual? _________________________________________________________________
[97] NS [98] NR
5

7

.

O quanto o senhor confia nesses sinais? [
][1] quase nada [2] pouco [3] médio [4] muito [5] totalmente [97] NS [98] NR

NS = não sabe NR = não responde
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