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RESUMO 

 

As variações climáticas influenciam diretamente na economia de uma região. Este cenário no 

semiárido brasileiro pode ser ainda mais impactante, afetando consideravelmente a agricultura 

e os recursos hídricos. Assim, o objetivo geral deste estudo foi analisar possíveis mudanças 

climáticas existente para quatro sub-regiões do Semiárido Brasileiro dos parâmetros 

meteorológicos como a precipitação, temperatura mínima e máxima, umidade e insolação 

durante o período de 1962 a 2019. Foram utilizados dados diários de precipitação, temperatura 

mínima e máxima, umidade e insolação do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de 72 estações localizadas 

no Semiárido brasileiro. Dentre os métodos estatísticos utilizaram-se  o teste de Mann-Kendall 

para verificar possíveis tendências, crescentes ou decrescentes ao nível de significância de 5%,  

a técnica estatística de análise de variância multivariada (MANOVA) para realizar uma análise 

espaço-temporal, comparando as médias dos parâmetros entre os períodos, e duas distribuições 

para dados de contagem, , a Poisson Inflada de Zeros – ZIP e a Binomial Negativa Inflada de 

Zeros – ZINB para analisar a frequência de “dry spell”, e fazer uma comparação em relação a 

qualidade dos ajustes através de dois critérios, AIC e BIC. Os resultados da análise de 

tendências indicaram uma tendência decrescente para a precipitação em todas as regiões durante 

o período 1962-2019. Observou-se uma tendência de aumento da temperatura máxima para 

quase todas as regiões, exceto a região R2 e diminuição da temperatura mínima em todas as 

regiões. A insolação teve uma variação diferente por região, R1 e R4 apresentaram insolação 

crescente enquanto R2 e R3 diminuíram. Os resultados da análise multivariada (MANOVA) 

indicaram mudanças significativas (p-valor < 0,05) em todas as variáveis. Em média, os valores 

de precipitação e umidade entre os períodos (1962–1990 e 1991–2019) diminuíram, enquanto 

os valores de temperaturas máximas, mínimas e insolação aumentaram. Na comparação dos 

ajustes dos dois modelos, o modelo de Poisson Inflada de Zeros (ZIP) teve o melhor ajuste aos 

dados. Os resultados deste estudo permitem a avaliação da possível mudança climática sobre a 

região do Semiárido brasileiro entre os dois períodos analisados, contribuindo também, em 

estudos futuros sobre a vulnerabilidade dessa região, bem como na elaboração de tomadas de 

decisão com foco em mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. Com o ajuste do modelo 

será possível prever a ocorrência do dry spell para o semiárido Brasileiro e dessa forma poder 

diminuir os impactos desse fenômeno na produtividade agrícola.  

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; MANOVA; Distribuição Inflacionada de Zero; 

Análise de Tendência. 



                                                                                    

ABSTRACT 

 

Climatic variations directly influence the economy of a region. This scenario in the Brazilian 

semiarid region can be even more impactful, considerably affecting agriculture and water 

resources. Thus, the general objective of this study was to analyze possible climate changes 

existing for four sub-regions of the Brazilian Semiarid of the meteorological parameters such 

as precipitation, minimum and maximum temperature, humidity and insolation during the 

period from 1962 to 2019. Daily precipitation data were used, minimum and maximum 

temperature, humidity and insolation from the Meteorological Database for Teaching and 

Research (BDMEP) of the National Institute of Meteorology (INMET) of 72 stations located 

in the Brazilian semiarid region. Among the statistical methods, the Mann-Kendall test was 

used to verify possible trends, increasing or decreasing at a significance level of 5%, the 

statistical technique of multivariate analysis of variance (MANOVA) to perform a spatio-

temporal analysis, comparing the means of the parameters between the periods, and two 

distributions for count data, the Zero Inflated Poisson - ZIP and the Zero Inflated Negative 

Binomial - ZINB to analyze the frequency of "dry spell", and make a comparison in relation to 

quality adjustments through two criteria, AIC and BIC. The results of the trend analysis 

indicated a decreasing trend for precipitation in all regions during the period 1962-2019. A 

trend of increasing maximum temperature was observed for almost all regions, except the R2 

region and decreasing of minimum temperature in all regions. The insolation had a different 

variation by region, R1 and R4 showed increasing insolation while R2 and R3 decreased. The 

results of the multivariate analysis (MANOVA) indicated significant changes (p-value < 0.05) 

in all variables. On average, the values of precipitation and humidity between the periods 

(1962–1990 and 1991–2019) decreased, while the values of maximum, minimum and insolation 

temperatures increased. When comparing the adjustments of the two models, the Zero Inflated 

Poisson (ZIP) model had the best fit to the data. The results of this study allow the assessment 

of possible climate change on the Brazilian semiarid region between the two analyzed periods, 

also contributing to future studies on the vulnerability of this region, as well as the elaboration 

of decision-making focused on mitigating the effects of these climate changes. With the 

adjustment of the model, it will be possible to predict the occurrence of the dry period for the 

Brazilian semi-arid region and thus be able to reduce the impacts of this phenomenon on 

agricultural productivity. 

 

Keywords: Climate Changes; MANOVA; Inflated Zero Distribution; Trend Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas globais tem sido uma das maiores preocupações 

científicas, e sentidas em todas as esferas do planeta, com efeitos nos ecossistemas 

naturais e nos recursos hídricos (COLLINS et al., 2013; CHOU et al., 2014; COSTA et 

al., 2021). Atualmente, presenciam-se eventos climáticos desordenados, como aumento 

da temperatura do ar, extremos de precipitações, derretimento acelerado das calotas 

polares e furacões de grande escala, evidenciando assim a ocorrência de alterações no 

clima do planeta Terra (COSTA et al., 2020; PENEREIRO e MESCHIATTI, 2018; 

ALVES et al., 2017; MARENGO e SOARES, 2004). 

Ter o conhecimento sobre a mudança e variabilidade climática é extremamente 

importante para diversos setores, tais como: economia, pecuária, agricultura, turismo, 

saúde, engenharia, produção de energia, dentre outros. Nas últimas décadas, o interesse 

da comunidade científica pelos estudos voltados a esse tema aumentou 

consideravelmente, principalmente devido ao seu impacto na biodiversidade humana e 

nos sistemas naturais. Alguns estudos sobre essa temática vêm sendo desenvolvidos em 

toda parte do mundo (RODRIGUES et al., 2021; OLIVEIRA et al., 2017; CROITORU 

et al., 2012; ANGELOTTI et al., 2011; SANTOS e MANZI, 2011; SANTOS et al., 2009; 

MINUZZI, 2010; MARENGO, 2009; SANTOS et al., 2009; TODISCO e VERGNI, 

2008; MODARRES e SILVA, 2007).  

Segundo o Sexto Relatório de Avaliação (Assessment Report – AR6) do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate 

Change), o Semiárido brasileiro será uma das regiões mais afetadas pelas mudanças 

climáticas, uma vez que, além dos cenários de aumentos de temperatura, o Semiárido 

tenderá a tornar-se mais árido, podendo ocorrer um aumento na frequência e na 

intensidade das secas e consequentes reduções na disponibilidade de recursos hídricos. 

Segundo MARENGO (2008) essas prováveis mudanças no clima da região terão 

impactos negativos sobre o desenvolvimento da vegetação e biodiversidade e, por 

consequência, em atividades sociais e econômicas que dependem dos recursos naturais. 

A temperatura no Nordeste Brasileiro pode aumentar de 2 a 5 oC até o final do 

século XXI. Estudos sobre tendências de parâmetros meteorológicos têm sido 

desenvolvidos nas últimas décadas (MARENGO, 2007). Dantas et al. (2015) mostraram 

que a cidade de Campina Grande-PB apresentou tendências sazonais crescentes ao longo 

dos anos e, dentre as variáveis estudadas, as temperaturas mínimas tiveram maior 

aumento. Na região Semiárida do Nordeste, Costa (2015) observou tendência negativa 
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nos eventos intensos de precipitação e aumento nas intensidades das secas. Salviano et al. 

(2015), identificaram tendências não significativas em todos os meses do ano para mais 

de 70% do território e temperatura média com tendência positiva significativa em grande 

parte do Brasil ao longo de todo ano.  

A região semiárida possui precipitação anual com a média anual inferior a 800 

milímetros (RAO et al., 2016), com ocorrência de secas que podem durar, eventualmente, 

mais de 5 anos (MEDEIROS et al., 2020; MEDEIROS et al., 2021).  Costa et al. (2020), 

estudaram impactos das mudanças climáticas nos padrões de precipitação e temperaturas 

máximas e mínimas da região Nordeste do Brasil com base na média dos resultados de 

quatro modelos climáticos globais e observaram que houve uma redução expressiva da 

precipitação nos respectivos períodos chuvosos das sub-regiões do Nordeste e aumento 

das temperaturas máximas.   

Ferreira et al. (2017), analisaram tendências espaço-temporal de diferentes índices 

de precipitação para a região Semiárida de Pernambuco, e observaram uma diminuição 

das chuvas na região estudada. Silva et al. (2016) analisaram evidencias de mudanças 

climáticas no estado do Maranhão e contataram que houveram tendências crescentes da 

precipitação na estação chuvosa, e em outras, decrescentes na estação seca, no período 

analisado de 1977-2014, evidenciando que os períodos chuvosos e secos estão 

significativamente mais intensos. 

Tinoco et al. (2018) estudaram os padrões de precipitação para o Semiárido 

brasileiro. Com base nos resultados foi possível observar que a precipitação varia de 

1000mm nos setores Sul e Leste do SAB, enquanto que os setores mais secos, com 

precipitação de 570mm, compreende o norte da Bahia, o Leste Piauí, oeste de 

Pernambuco e Alagoas, e a parte central da Paraíba e Rio Grande do Norte. Em relação 

ao número de dias com chuva, nos setores leste e norte do SAB, possuem os maiores dias 

chuvosos entre os meses de janeiro a abril (JFMA), já no setor oeste e sul, as maiores 

médias de precipitação ocorrem nos meses de novembro, dezembro e janeiro (NDJ). 

Segundo Correia et al. (2011), o Semiárido brasileiro é altamente dependente dos 

elementos climáticos, que definem, há séculos, a sobrevivência dos seres vivos. Essa 

região sempre passou por grandes secas e, mesmo em anos com chuvas na média ou acima 

dela, a precipitação, que ocorre em quatro meses, apresenta-se de maneira muito variável 

no tempo e no espaço, inclusive com grande número de dias sem chuva durante a estação 

chuvosa, comprometendo a disponibilidade de água durante todo o ano. Da mesma forma 

que o Semiárido é marcado pela grande variabilidade espaço-temporal das precipitações, 
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há grande homogeneidade térmica, em que a maior parte da região apresenta elevadas 

temperaturas durante praticamente todos os meses do ano.  

O Semiárido brasileiro apresenta elevados índices de vulnerabilidade 

socioeconômica, e grande parte da população está engajada em atividades agrícolas, 

como a agricultura de sequeiro, que possui baixo grau de tecnologia e alto grau de 

dependência de recursos naturais (DO VALE et al., 2020) e agricultura familiar, que 

dirige seu estabelecimento junto da família, e utiliza sua própria mão de obra (BRASIL, 

2006). Além disso, é uma região em que o clima possui influência em questões associadas 

à saúde da população (ANDRADE et al., 2021). 

O clima torna-se um importante componente do ambiente natural, afetando em vários 

processos, geomorfológicos, da formação dos solos, no desenvolvimento das plantas, 

assim como entre os diversos organismos, dentre os quais, incluem-se as atividades 

humanas. Devido a influência do clima no ambiente natural e também entre as atividades 

que relacionam homem e natureza, torna-se muito importante o conhecimento das 

condições climáticas, desde a distribuição dos elementos do clima no tempo e no espaço, 

até a sua variabilidade e outros fenômenos associados. De maneira geral, o estudo do 

clima e adaptação é importante para melhorar a produção agrícola. 

 A agricultura é uma atividade econômica muito dependente das condições climáticas. 

Os elementos meteorológicos tais como a precipitação, umidade e temperatura afetam 

não só os processos metabólicos das plantas, diretamente relacionados à produção 

vegetal, mas também as mais diversas atividades no campo. Segundo Hoogenboom 

(2000) aproximadamente 80% da variabilidade da produção agrícola no mundo deve-se 

à variabilidade das condições meteorológicas durante o ciclo de cultivo, especialmente 

para as culturas de sequeiro, já que os agricultores não exercem controle sobre o total de 

precipitação na região de plantio, como é o caso de culturas irrigadas.  

A precipitação é uma das principais variáveis meteorológicas no estudo do clima de 

uma região, sabe-se que ela apresenta uma evolução no espaço e tempo, que podem ser 

estudadas através de métodos estatísticos. Diversas atividades humanas são influenciadas 

pela precipitação, o estudo e modelagem dos padrões de variabilidade espacial e temporal 

dessa variável tornam-se importantes para uma melhor gestão desses setores.  

A análise da ocorrência de “dry spell”começa pela definição de dia seco, sendo, em 

geral, aquele dia em que não ocorreu precipitação. No entanto, existem diferentes valores-

limites abaixo do qual um dia é considerado seco, selecionado de acordo com o tipo de 
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aplicação. A partir disso, é possível determinar diversos indicadores com objetivo de 

melhor caracterizar o “dry spell”. 

Diante do exposto pode-se observar que o valor total anual da precipitação pode não 

representar muito sobre a qualidade da estação chuvosa, uma vez que, para a agricultura 

e pecuária, mesmo em anos em que o total de chuva é próximo ou acima da média, podem 

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

mais intensas. Esses eventos ocasionam os denominados “dry spells”, que pode afetar a 

produção e a disponibilidade de forragem para os animais, especialmente no período sem 

chuvas. Por este motivo, o conhecimento da distribuição temporal da chuva torna-se uma 

informação muito importante. 

Segundo Carvalho et al. (2000), a previsão da ocorrência de “dry spell” é muito 

importante para a agropecuária, pois fornece informações adicionais ao planejamento 

agrícola tanto de sequeiro como irrigado, uma vez que pode auxiliar na maximização do 

uso da água nas áreas cultivadas.  

No semiárido nordestino, além dos eventuais anos secos e da curta duração da 

estação chuvosa, a região ainda tem outra adversidade climática no que concerne às 

atividades agrícola, que é a ocorrência de períodos com pouquíssima ou nenhuma chuva 

durante a estação chuvosa, conhecidos como “dry spell”. Então a previsão de dry spell é 

de extrema importância, para um possível planejamento de irrigação suplementar para as 

culturas.  

A análise climatológica em regiões semiáridas é de suma importância para o setor 

econômico agrícola. O entendimento sobre os períodos de irregularidades na distribuição 

das precipitações é consideravelmente importante para os agricultores, principalmente 

dos períodos anômalos de precipitação durante a estação chuvosa, a fim de minimizar os 

riscos de perdas agrícolas.  

Sendo assim, a compreensão das possíveis mudanças climáticas que vem ocorrendo 

durante anos nesta região é de grande importância na tomada de decisões futuras, visando 

maior resiliência da sua população na busca e implementação de medidas de mitigação e 

adaptação. Logo, estudar o clima e sua relação com o setor econômico agrícola é relevante 

para o planejamento, principalmente quanto à seleção das culturas mais adequadas e das 

melhores épocas de plantio, buscando uma maior produtividade. Este estudo busca 

analisar um conjunto de variáveis meteorológicas, a fim de analisar o comportamento 

climático como um todo, em conjunto com a agricultura e o Semiárido Brasileiro. 
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1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar possíveis mudanças climáticas, em quatro sub-regiões do Semiárido 

Brasileiro dos parâmetros meteorológicos como a precipitação, temperatura 

mínima e máxima, umidade e insolação durante o período de 1962 a 2019.  

 

1.2 Objetivo Específico  

 

 Analisar as tendências crescentes e decrescentes da precipitação, temperatura 

mínima e máxima, umidade e insolação, nos períodos de 1962-1990, 1991-2019 

e 1962-2019.  

 Realizar uma análise espaço-temporal, comparando as médias dos parâmetros 

entre os períodos de 1962-1990 e 1991-2019 e as sub-regiões do Semiárido 

Brasileiro. 

 Analisar a frequência de ocorrência de “dry spell” do Semiárido Brasileiro do 

período de 1962-2019. 

 Identificar o modelo que melhor se ajusta para previsão de “dry spell” no 

Semiárido Brasileiro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Estudos sobre mudanças climáticas, análise de tendências e agricultura. 

Atualmente o clima vem passando continuamente por mudanças até certo ponto 

bruscas, e tem sido motivo de vários estudos (RODRIGUES et al., 2021; ANGELOTTI 

et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2017; MARENGO, 2009, SANTOS et al., 2009) visando 

minimizar os efeitos causados que prejudicam as diversas formas de vida na superfície da 

terra. O conhecimento dessas mudanças em uma determinada região faz-se necessário, 

pois o clima é um dos principais fatores para a existência da vida e no desenvolvimento 

das diversas atividades humanas. As adversidades no clima podem ser causadas por 

mudanças antropogênicas ou naturais. A primeira é causada pela ação direta do homem 

sobre o meio físico e de modo geral irreversível, apresentam escala de extensão de meso 

à grande escala e estão associadas com a circulação atmosférica (enchentes, secas, etc.), 

além de estarem também ligadas a eventos climáticos (inundações, alagamentos, 

deslizamentos) e as mudanças naturais. 

Ter o conhecimento sobre a variabilidade climática é extremamente importante para 

diversos setores, tais como: economia, pecuária, agricultura, turismo, saúde, engenharia, 

produção de energia, dentre outros. A agricultura é uma das atividades mais vulneráveis 

a estas mudanças que podem afetar os sistemas agrícolas regionais com sérias 

consequências na produção de alimentos.  

Alguns estudos sobre mudanças climáticas têm sido realizados no Brasil. O intuito 

é investigar alterações no clima de determinadas regiões. Segundo Bai et al. (2018), as 

inundações que atingiram cidades do sudeste asiático, incluindo Dhaka, em Bangladesh, 

e Mumbai na Índia, são alguns exemplos de mudanças climáticas. No início de 2010 em 

Angra dos Reis e Ilha Grande ocorreram escorregamentos, causando a morte de 74 

pessoas, a enchente do rio Paraitinga destruiu grande parte do centro histórico da cidade 

de São Luiz do Paraitinga (MEDEIROS, 2013). No município de Duque de Caxias, no 

Rio de Janeiro, por exemplo, Barcellos et al.  (2016), realizaram um diagnóstico temporal 

dos desastres naturais ocorridos nos últimos 20 anos. Os autores destacaram que o excesso 

de chuvas para determinados períodos causaram graves prejuízos à população. 

O Brasil também tem experimentado alterações, onde secas severas, enchentes e 

incêndios florestais são exemplos reais que servem de advertência para o futuro. Como 

os eventos de inundações e deslizamentos de terra que ocorreram nos últimos anos no 

estado do Rio de Janeiro. No Brasil, pode-se citar, ainda, o esgotamento dos mananciais 
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da região sudeste, devido às sucessivas baixas históricas de precipitação no início de 2014 

(COELHO et al., 2016), bem como a seca prolongada que atingiu a região Nordeste, entre 

os anos de 2012 e 2017 (LIMA e MAGALHÃES, 2018). 

No Semiárido Brasileiro o regime de chuvas é irregular, com longos períodos de 

seca, normalmente associado à variabilidade interanual, fortemente modulada pela 

variabilidade do El Niño Oscilação Sul (ENOS) (ROPELEWSKI e HALPERT, 1987; 

MARENGO et al., 2017). Santos et al. (2009) realizaram um estudo sobre tendências na 

precipitação total no estado do Ceará, com base nos resultados encontrados, eles 

observaram que ocorreram mudanças locais na precipitação, assim como um visível 

aumento nas condições de umidade sobre o Ceará. 

De acordo com o Quinto Relatório de Avaliação (Assessment Report – AR5) do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), a temperatura do ar medida globalmente, sofreu um aumento de 0,89°C 

no período 1901-2012. Cada uma das três décadas passadas (1981-1990, 1991- 2000 e 

2001-2010) tem sido sucessivamente mais quentes na superfície terrestre, em relação às 

décadas anteriores. Ademais, os dias quentes e noites quentes estão se elevando 

significativamente, em contraste com dias frios e noites frias, que estão sofrendo redução 

(IPCC, 2013). 

Milanovic et al, (2015) realizou uma comparação entre três décadas nas mudanças 

climáticas na Sérvia no período de 1981 a 2010 para cinco parâmetros meteorológicos, 

ele observou que na última década houve um aumento de todos os parâmetros 

considerados, exceto a velocidade do vento. Na última década a precipitação teve um 

aumento de 12,3% em comparação a primeira década e 15,5% em relação à segunda 

década. Na última década, a Temperatura mínima teve o valor de 6,7 ° C, o que representa 

um aumento de 17,7% em relação à primeira década. Houve um aumento de 7,9% da 

Temperatura máxima na terceira década, quando comparado ao primeiro, e de 2,2%, 

quando comparado ao segundo. 

Boccolari e Malmusi (2013) investigaram o comportamento do clima na área de 

Modena na Itália e verificaram que no período entre 1970 e 2010, as temperaturas máxima 

e mínima tiveram tendências de aumento e que, respectivamente, no verão e inverno essas 

tendências foram de aproximadamente 1 °C, enquanto que a porcentagem de dias e noites 

frias está diminuindo, quase na mesma proporção em que os dias e noites quentes 

aumentam. 
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Salviano et al. (2016) analisaram tendências temporais da precipitação e da 

temperatura média no Brasil, utilizando o método Contextual Mann-Kendall (CMK). Os 

resultados mostraram tendências não significativas em mais de 70% do território 

brasileiro em todos os meses na precipitação, porém a temperatura média apresentou 

tendência positiva significativa em grande parte do Brasil ao longo de todo ano. Em geral, 

a evapotranspiração apresentou um comportamento diretamente proporcional à 

temperatura, enquanto que a umidade relativa apresentou comportamento inversamente 

proporcional. 

No Nordeste do Brasil, Nobrega e Santiago (2016), através do método de Mann-

Kendall identificaram tendências nas temperaturas da superfície do mar nos oceanos 

Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Leste e Pacífico Central e a relação com a 

variabilidade temporal da precipitação em Pernambuco em períodos recentes. Os índices 

de mudanças climáticas indicaram que vem ocorrendo mudanças nos padrões de 

pluviometria, com tendência de aumento no volume de chuva (com exceção do litoral 

leste) e distribuição sazonal mais concentrada. 

Costa et al. (2015) analisaram tendências em extremos de precipitação sobre a 

região Semiárida do Nordeste do Brasil através de 193 postos pluviométricos no período 

1961 a 2011 através do teste de Mann-Kendall. Os resultados indicaram que houve 

tendência negativa nos meses de outubro a dezembro e positiva de junho a agosto, todos 

com significância estatística de 5%. Os demais meses apresentaram tendências, mas não 

significativas. A maior frequência de El Niño possivelmente explica essa tendência 

decrescente na intensidade da precipitação, consequentemente favoreceu maiores 

períodos sem chuvas. 

Cabral Junior e Lucena (2020), verificaram o comportamento temporal das chuvas 

a longo prazo, numa localidade inserida no Semiárido brasileiro, através dos testes 

estatísticos não paramétricos: Mann-Kendall (tendência) e Kruskal-Wallis (comparações 

múltiplas). Os resultados mostraram que 67,8% da chuva anual (661,4 mm) concentra-se 

em 3 meses (Fev-Mar-Abr) e que não houve tendência significativa da chuva mensal e, 

consequentemente anual. As décadas de 1930, 1950, 1990 e 2010 foram as mais secas da 

série, mostrando que o atual dry spell (2012-2016) não é excepcionalmente inédito. 

Embora tenham sido verificadas tendências significativas a 1% de aumento das chuvas 

entre 1930-1980 e de diminuição das chuvas de 1960-2000, quando se analisou a série 

completa não se verificou tendência significativa.  
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Santos et al. (2009), analisaram para o estado do Ceará os diferentes índices de 

precipitação, baseados em dados de precipitação pluvial diária de 18 postos, no período 

de 1935 a 2006, representando todas as microrregiões do Estado. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que ocorreram mudanças locais na precipitação, assim como um 

visível aumento nas condições de umidade sobre o Ceará. 

No estado do Maranhão, Silva et al. (2016), investigaram possíveis evidências de 

mudanças climáticas na precipitação e temperatura no período de 1977 a 2014, através 

do teste de Mann-Kendall. Os resultados evidenciaram uma forte elevação na temperatura 

do ar em todas estações do Estado. No bioma amazônico em relação a precipitação, as 

estações de Bacabal e Zé Doca registraram tendências de aumento e diminuição, 

respectivamente. No bioma cerrado, as estações de Carolina e Colinas apresentaram 

tendências de aumento e diminuição, respectivamente. 

Dantas et al. (2015) analisaram tendências anuais e sazonais de precipitação e 

temperatura do ar na cidade de Campina Grande-PB no período de 1975 a 2011. Os 

resultados mostram que as temperaturas mínimas e máxima diárias têm aumentado 

gradativamente ao longo das últimas décadas, apresentando tendências sazonais 

crescentes ao longo dos anos e que as temperaturas mínimas tiveram maior aumento. 

A região Semiárida brasileira é caracterizada por eventos intensos de seca, porém, 

não é rara a ocorrência de grandes enchentes (OLIVEIRA et al., 2017; RODRIGUES et 

al., 2019; de MEDEIROS et al., 2020). Esses eventos estão diretamente associados à 

produção agropecuária, sendo os principais responsáveis pelo sucesso, ou não, dessa 

importante atividade na região, segundo Marengo (2006) a precipitação na região 

Semiárida brasileira é marcada pela variabilidade espaço-temporal, que, associada aos 

baixos totais anuais sobre a região, resulta na frequente ocorrência de dias sem chuva. 

Ayoade (2010) define o clima como uma das variáveis mais importantes na 

produção agrícola. O fator climático afeta a agricultura de diferentes maneiras, como por 

exemplo, através dos azares (imprevistos) climáticos para a lavoura e da viabilidade de 

produção de determinada área condicionada pelos parâmetros climáticos. Os parâmetros 

climáticos exercem influência sobre todos os estágios de produção agrícola, desde a 

preparação da terra até a comercialização. Segundo o autor as variáveis climáticas estão 

intimamente inter-relacionadas na influência que exercem sobre as lavouras. O efeito de 

uma variável climática é modificado pelas outras. Também as variáveis diárias, sazonais 

ou anuais nos valores dos elementos climáticos são de grande importância na 

determinação da eficiência do crescimento do cultivo.  
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Sendo a precipitação um dos fatores que mais influenciam no rendimento das 

culturas, o sucesso da produção agrícola, principalmente para áreas não irrigadas, 

depende das características do regime da precipitação local. Desta forma, o conhecimento 

sobre a duração, quantidade e distribuição das chuvas, é fundamental para o planejamento 

das atividades agrícolas e para definição das datas mais apropriadas ao preparo do solo e 

plantio (CARVALHO et al., 2000). 

De acordo com Mota (1985) o clima possui significância em praticamente todas as 

fases das práticas agrícolas, influenciando nas seleções de regiões ou lugares para 

instalação de culturas e experimentos agrícolas, assim como no planejamento a longo ou 

curto prazo de tais práticas.  

Segundo Conti (1998) a agricultura é o setor produtivo que possui grande 

dependência das condições climáticas. Para o autor o clima é um dos principais 

determinantes na distribuição espacial dos cultivos agrícolas na superfície do globo.  

O semiárido nordestino caracteriza-se como “a área do território brasileiro que 

apresenta os mais baixos índices de nebulosidade, de mais intensa insolação e de mais 

elevadas taxas de evapotranspiração” (ANDRADE, 1977). O que caracteriza a semiaridez 

desse espaço, além das secas periódicas, não é o total de precipitação anual, mas sim sua 

distribuição, em geral irregular (SILVA et al., 2009) Os períodos secos na agricultura 

representam um agravante importante na determinação da aridez desse ambiente, pois sua 

ocorrência faz com que os dias de chuva sejam intercalados por alguns, ou vários, dias 

sem chuva, normalmente com forte insolação e, consequentemente, altas taxas de 

evapotranspiração, o que prejudica o aproveitamento hídrico das plantas e das culturas, 

principalmente as de sequeiro (SILVA e RAO, 2000). 

Reis et al. (2020), estudaram a variabilidade da precipitação no Matopiba, região 

produtora de soja sob influência das fases do ENSO e do gradiente térmico do Atlântico 

Tropical. Eles observaram que o fenômeno El Niño Oscilação Sul e a variabilidade das 

temperaturas do Atlântico Tropical têm papel fundamental na alternância entre anos secos 

e chuvosos, bem como na abrangência espacial dos volumes de chuvas sobre a região 

estudada. 

Diversos pesquisadores têm tido uma atenção ainda maior com as chuvas, devido ao 

excesso ou/e escassez da mesma. O estudo desta variável é de grande importância para 

os impactos na agricultura do Semiárido brasileiro.  
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2.2 Importância de estudos sobre “dry spell” para a agricultura. 

 

A questão do “dry spell” é estudada por diversos autores, de diferentes áreas, como 

engenheiros, agrônomos, meteorologistas e geógrafos. O “dry spell" pode ser considerado 

tanto do ponto de vista agrícola como do ponto de vista meteorológico. Na agricultura, os 

aspectos mais importantes dizem respeito à insuficiência hídrica no solo e é nomeado 

como verânico; por outro lado, a ausência ou não de precipitação é um aspecto 

frequentemente mais considerado por meteorologistas. A maioria deles concentra-se na 

duração, análise da frequência e probabilidade de ocorrência, espacialização dos valores 

de frequência de ocorrência e ainda os efeitos adversos sobre as atividades humanas 

(ASSAD, 1994; SOUZA e PERES, 1998; FERREIRA, 2000; MINUZZI et al., 2005). 

Segundo o Agritempo – Sistema de Monitoramento Agrometeorológico dry spell 

é um fenômeno meteorológico caracterizado por um período de estiagem com calor 

intenso e forte insolação durante a estação chuvosa. Para ser considerado como “dry 

spell” é necessário uma duração mínima de 4 dias. 

“Dry spell” é conceituado por Castro Neto e Vilela (1986) como “um problema 

de seca no período chuvoso''. O mesmo é dito por Antunes (1986), que acrescenta o “dry 

spell” no grupo das secas invisíveis e eventuais, sendo que a invisível ocorre sempre que 

o fornecimento diário de água pela precipitação for insuficiente para as necessidades 

diárias das plantas e as eventuais são próprias das regiões úmidas e subúmidas e ocorrem 

durante o período chuvoso. Para Castro Neto e Vilela (1986), “dry spell” é considerado 

como períodos de precipitação pluviométrica inferiores a 3,0 mm. Já para Assad e Sano 

(1998) períodos com precipitação pluviométrica inferiores a 1,0 mm ou simplesmente 

zero.  Alguns autores como Silva et al. (1981) adotam um limite de precipitação um pouco 

maior, com limite de sete dias e precipitação inferiores a 5,0 mm. 

Assad e Sano (1998) estudaram a frequência e probabilidade de ocorrência de “dry 

spell” nas regiões dos cerrados brasileiros, foram identificados “dry spell” de 10, 15 e 20 

dias, segundo eles a deficiência hídrica é um fator limitante para a agricultura na região 

dos cerrados. A estiagem geralmente atinge as culturas em sua fase reprodutiva, cuja 

importância para a reprodução final é fundamental. Assim os “dry spells” afetam 

grandemente a economia, uma vez que sua frequente ocorrência pode reduzir a 

produtividade das culturas na região dos cerrados (LUCHIARI JUNIOR et al., 1986). 

“Dry spell” é considerado por Hernadez et al (2003) como sendo uma sequência 

de dias secos, intercalados entre dias chuvosos e segundo ele os dry spells são comuns 
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principalmente no Brasil Central e Centro Oeste, ocorrendo também na região noroeste 

do estado de São Paulo, local em que são registradas as maiores taxas de 

evapotranspiração do estado. 

Segundo Carvalho et al., (2000) na zona intertropical a precipitação total do 

período chuvoso é suficiente para o desenvolvimento da agricultura, porém ela é afetada 

pelo “dry spell”, fenômeno que se caracteriza por períodos de interrupção da precipitação 

durante a estação chuvosa. A influência do “dry spell” sobre a produtividade das culturas 

pode ser acentuada, principalmente quando coincide com a fase na qual a planta é mais 

sensível à deficiência hídrica. No cerrado, o “dry spell” coincide, muitas vezes, com o 

período de florescimento da planta, ou seja, na fase mais sensível. 

Silva e Rao (2002) estudaram os regimes de chuvas, estação chuvosa e ocorrência 

de “dry spell” para o estado do Ceará. Para eles, o “dry spell” é a ocorrência de períodos 

multidiários com pouca ou nenhuma chuva durante a estação chuvosa. Para melhor 

compreender a ocorrência dos “dry spells”, precisa-se, primeiramente, definir a sua 

duração (comprimento), descrita geralmente em dia.   

Carvalho et al. 2000 realizaram uma espacialização do “dry spell” para diferentes 

níveis de perda de produção na cultura do milho na Bacia do Rio Grande Verde-MG. Eles 

observaram que a duração do dry spell na localização de estudo variou de 2 a 4 dias, de 3 

a 7 dias, de 4 a 9 dias e de 5 a 11 dias, para perdas na produção de milho, na fase de 

floração. 

Nobre (2004) caracterizou como “dry spell”, um período com contínuos dias sem 

precipitação, apresentando, em média, valores baixos de umidade relativa do ar, bem 

como, elevação das temperaturas médias do ar. Quanto maior os dias sem chuva, maiores 

costumam ser os prejuízos à agricultura, sendo os dry spell, um dos tipos de prejuízo na 

quebra das safras agrícolas, principalmente para as culturas do milho e feijão.  

Dias et al. (2005) estudou os dias secos, durante a região chuvosa para o cerrado 

baiano, e pode observar que dependendo da duração e em qual estádio fenológico esse 

período venham atingir pode afetar negativamente a produção da lavoura.  

Segundo Santana et al. (2005) a produção agrícola no semiárido do Nordeste do 

Brasil, principalmente no estado de Pernambuco é fortemente dependente da precipitação, 

e, consequentemente, as suas variações provocam graves prejuízos na agricultura do 

Estado. Seu objetivo principal foi analisar a variabilidade do “dry spell”, principalmente 

os mais longos, que segundo ele são mais desastrosos para a agricultura sobre o estado de 
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Pernambuco. Ele considerou como” dry spell”, período com 5 ou mais dias sem chuva e 

foi considerado como chuva, um dia com total acima ou igual a 1 mm. 

Segundo Diniz et al. (2005) a ocorrência de períodos multidiários com 

pouquíssima ou nenhuma chuva durante a estação chuvosa é determinado como “dry 

spell” (frequência de períodos com 5 ou mais dias consecutivos sem chuva). Para Diniz 

et al (2005) a ocorrência de “dry spell” é um grande problema para o desenvolvimento 

das plantas, pois quando passam de aproximadamente dez dias e caso ocorra em um dos 

estádios fenológicos de emergência da plântula, floração e fase inicial da colheita 

(frutificação), podem causar prejuízo parcial ou total da safra, caracterizando um evento 

denominado de “seca verde”. Os dry spells também são muito prejudiciais quando 

ocorrem no período de germinação das plantas. 

Segundo Souza et al. (2005) a ocorrência de dias secos durante a estação chuvosa 

pode comprometer o vingamento e estabelecimento de árvores novas em plantios 

florestais. Sendo assim, estudos dessa natureza podem auxiliar no planejamento de 

plantio das árvores e manejo da cultura. 

Ceballos et al. (2004), realizaram uma análise de tendência das chuvas e períodos 

secos durante a estação chuvosa para a Bacia do Douro, Espanha.    Eles descrevem “dry 

spell” genericamente como n dias consecutivos sem uma apreciável precipitação. Já para 

Özger et al. (2010) “dry spell” são definidos como uma sequência de eventos menores do 

que um nível de truncamento específico (por exemplo, valor médio).  

Segundo Ayoade (2010) “dry spell”é caracterizado como um tipo de seca 

aleatória, sendo esse período de ausência de chuvas características de áreas subúmidas e 

úmidas e ocorre quando existe um intervalo de dias sem chuva, que devido a sua 

imprevisibilidade acarreta sérios riscos a agricultura.  

De acordo com Cupolillo (2008) baixos totais de precipitação são observados 

durante a estação chuvosa de diversas regiões, acarretando assim prejuízos às culturas e 

também problemas no reabastecimento de água, sendo esse período caracterizado como 

dry spell. Segundo o mesmo, os “dry spells” podem ser classificados baseando-se no grau 

de intensidade, frequência e tempo de duração. Quanto maior a frequência de ocorrência, 

a intensidade e a longevidade de dias consecutivos em que ocorre este fenômeno durante 

um período chuvoso, maiores os impactos negativos nas atividades humanas”. 

Neto e Vilella (1986) consideram como dias sem chuva, quando a precipitação é 

inferior a 3 mm, segundo eles é durante o período chuvoso que as principais culturas 

anuais são cultivadas e são dependentes somente da precipitação, como fonte de água. 
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Dependendo da duração e da fase da cultura em que ocorre o dry spell, a produção final 

pode ser seriamente afetada, devido a perdas de rendimento por estresse hídrico nas 

plantas. 

Segundo Sleiman (2008), Períodos secos ocorridos durante a estação chuvosa 

podem ser denominados de “dry spell”. “Dry spell” durante a estação chuvosa é 

normalmente considerado como um número sequencial de alguns dias (5, 6 e 10 dias) 

sem que haja precipitação atmosférica significativa. Por vezes, durante o inverno, “dry 

spell” é conhecido como o período de dias consecutivos anormalmente quentes.  

Menezes et al. (2010) utilizaram como valor-limite a precipitação diária inferior 

ou igual a 2 mm em um primeiro teste, e depois em uma segundo etapa a precipitação 

diária inferior ou igual a 4 mm a qual se mostrou mais consistente que os 2 mm do 

primeiro teste,  para Soares e Nóbrega (2010), dia seco é aquele que ocorre precipitação 

menor que 5 mm, definição utilizada para evitar a designação de um dia como sendo 

chuvoso quando a precipitação é pequena e relativamente pouco importante para as 

culturas, segundo metodologia utilizada por Peron e Castro Neto (1986).  

Segundo Soares e Nobrega (2010) o semiárido pernambucano tem como 

característica marcante a irregularidade espaço-temporal das precipitações. Em meio a 

essa irregularidade pode-se destacar que a ocorrência de dry spell que tem impacto 

considerável na agricultura de sequeiro, especialmente por promover o aumento da 

condição de aridez local. A partir de séries climatológicas de precipitação de 35 postos 

pluviométricos no Sertão de Pernambuco, realizaram o estudo climatológico do 

comportamento e da frequência dos eventos de “dry spell” Concluíram que ocorrem, em 

média, de 6 a 7 eventos de dry spell por estação chuvosa, os quais, por sua vez, 

apresentaram, em média, duração de 9 a 18 dias. Contudo, evidenciou-se que os grandes 

dry spells variaram, em média, com duração entre 14 e 36 dias. 

Segundo Adekalu et al. (2009) os “dry spells” foram identificados como um 

determinado período consecutivo de dias em que ocorreu uma quantidade mínima de 

chuva. Como exemplo, Nobilis (1986) descreve o “dry spell” como uma sequência de 

pelo menos 6 dias secos com um valor-limite de precipitação 0,2 mm. Para MInuzzi et al. 

(2005), é o período de pelo menos três dias secos consecutivos. Já Usman e Reason (2004) 

definiram como sendo uma pentada (5 dias) com precipitação média diária inferior a 1 

mm. 

Cruz et al. (2004) fizeram uma simulação de “dry spell” com diferentes durações 

e identificaram suas respectivas probabilidades de ocorrência para dezembro, janeiro e 
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fevereiro no Estado do Rio de Janeiro. Com base nos resultados foi possível identificar o 

mês de dezembro como o mais propenso à ocorrência de dry spell e os meses de janeiro 

e fevereiro, nesta ordem de significância, como os menos propensos. Os dry spells com 

durações de 1-5 dias e 6-10 dias ocorreram com maior probabilidade no Estado. 

Alencar et al. (2006) realizaram um estudo de caso sobre a ocorrência de “dry 

spell” no mês de janeiro de 2006 no município de Belo Horizonte, MG.  Segundo os 

autores, o mês de janeiro corresponde ao segundo mês com maior média de precipitação 

(296,3 mm), inferior apenas ao mês de dezembro (319,4 mm), sendo assim importante 

para o estudo da regulação do regime fluvial, deslizamentos de encostas e cultivos 

agrícolas. Analisando os dados de precipitação do INMET, concluíram que em janeiro de 

2006 foi registrado na capital mineira o mais longo dry spell de um período de seis anos, 

atingindo o pico de 19 dias ininterruptos de seca. A influência do dry spell sobre a 

produtividade das culturas também foi significativa, principalmente pelo mês vigente 

coincidir com a fase na qual algumas plantações são mais sensíveis à deficiência hídrica. 

No cerrado, o dry spell coincide, muitas vezes, com o período de florescimento da planta, 

ou seja, na fase mais sensível. A previsão da ocorrência dos dry spells para uma região é 

fundamental e, aliada às consequentes perdas que este dry spell pode acarretar, torna-se 

ferramenta importante para o desenvolvimento da agricultura. 

Minuzzi et al. (2005) estudaram a influência de eventos La Niña na ocorrência de 

“dry spell” em Minas Gerais. Foram analisados dados diários de chuva de mais de 100 

localidades com o objetivo de se identificar o início do período chuvoso, a quantidade de 

chuvas durante este período e o comportamento da ocorrência e duração de “dry spell” 

em anos de resfriamento da TSM do Pacífico Equatorial. Concluíram que em anos de La 

Niña há registros de chuvas abaixo da média em boa parte de MG e, as estiagens ao norte 

e nordeste do Estado de MG estão relacionadas a períodos de 15 dias de duração, 

enquanto que no sul e sudoeste, os períodos de dry spell têm duração menor, de três a seis 

dias.  

Estudos que analisam a frequência e a intensidade de “dry spell” são necessários 

em regiões onde os recursos hídricos são escassos e os ecossistemas apresentam maior 

sensibilidade à disponibilidade de água. Com isso, diversos autores ao redor do mundo 

têm se dedicado a investigar a sua ocorrência, probabilidade de ocorrência, espacialização 

e influência nos diversos setores de atividade humana, relação com clima e outros 

(NOBILIS, 1986; BARRON et al., 2003; GONG et al., 2005; MEHROTRA et al., 2012). 
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Segundo Sousa e Peres (1998) a agricultura de sequeiro é praticada na maior parte 

do território brasileiro, ou seja, as culturas são desenvolvidas dependendo exclusivamente 

da precipitação natural. A época em que são realizados os cultivos na maioria das vezes 

é no período chuvoso. Porém em algumas regiões, principalmente nos cerrados, a 

precipitação total do período chuvoso é suficiente para o desenvolvimento agrícola, 

porém é comum a ocorrência de sequência de dias secos durante a estação chuvosa (dry 

spell), que, dependendo da duração e da época, podem afetar o desenvolvimento de 

culturas e, consequentemente, a produtividade final. 

Menezes et al. (2010) verificaram a relação entre a duração, em dias, dos maiores 

“dry spell” e as produções de cana-de-açúcar, arroz, abacaxi, algodão, sisal, milho e 

feijão, para as mesorregiões do Estado da Paraíba. Concluíram que na mesorregião do 

Estado da Paraíba as produções de cana-de-açúcar, arroz e abacaxi são independentes da 

duração dos dry spell, as produções de algodão e sisal, não têm dependência dos “dry 

spell” e a produção de milho e feijão é bastante dependente da duração dos “dry spell”, 

portanto, a previsão de “dry spell” para a mesorregião é significativa no planejamento e 

na condução das lavouras dessas culturas. 

Camargo et al. (1984) estudaram melhores épocas de plantio para o arroz de 

sequeiro, com intervalos de dez dias entre cada uma. Eles observaram que o clima é um 

dos fatores decisivos para desenvolvimento e crescimento das plantas. No sistema de 

sequeiro, onde as condições térmicas são adequadas, a chuva é, dentre os fatores 

limitantes, o mais importante para a cultura do arroz.  A necessidade de água vai depender 

da fase fenológica da cultura, sendo mais crítica, para a produção de grãos no período do 

florescimento, a falta de água nesta fase provoca alta percentagem de esterilidade dos 

grãos, reduzindo drasticamente a produção final (YOSHIDA, 1975). 

Segundo Assad (1994) quando a cultura agrícola é atingida pelo fenômeno “dry 

spell” em sua fase reprodutiva, cuja influência na produção final é fundamental, assume 

considerável importância.  Quando ocorre a maior frequência deste fenômeno neste 

período pode ocorrer grande redução na produtividade agrícola, desencadeando a 

desaceleração em rede da atividade econômica regional. O impacto da variabilidade dos 

eventos extremos de precipitação na agricultura é notável pois culturas como a soja, 

cevada e milho, podem ser severamente afetadas em períodos de estiagem (BERLATO 

et al., 1992). 

Souza e Peres (1998) calcularam a probabilidade de ocorrência de “dry spell” e a 

queda de rendimento da produção do milho em dois períodos de cultivo para a região de 
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Piracicaba, em São Paulo: durante o verão (janeiro a março) e safrinha (maio a julho).  

Concluíram que no período de safrinha a probabilidade de dry spell mais longos, que 

causam maiores impactos na produção, seria grande, já durante o verão, a probabilidade 

de grandes perdas foi pequena. Em ambos períodos, a queda de rendimentos deu-se em 

consequência da época de ocorrência do dry spell. Ocorrendo na fase de floração, fase 

anterior ao enchimento dos grãos, as perdas mostraram ser mais significativas. 

Segundo Paiva (1997) o sucesso da produção agrícola, principalmente em áreas 

não irrigadas, depende das características do regime pluviométrico local. O conhecimento 

sobre a duração, quantidade e distribuição das chuvas é fundamental para o planejamento 

das atividades agrícolas, bem como para definição das datas mais apropriadas ao preparo 

do solo e plantio. Além da distribuição irregular das chuvas, é necessário considerar 

também o risco de ocorrência de dry spell. Ele caracteriza os “dry spells”, como sendo 

períodos de interrupção da precipitação durante a estação chuvosa. A influência do dry 

spell sobre a produtividade das culturas pode ser acentuada, principalmente quando 

coincide com a fase na qual a planta é mais sensível à deficiência hídrica. O dry spell é 

um dos fenômenos limitantes para a produção agrícola de sequeiro e necessita de estudos 

detalhados em nível regional (ASSAD e SANO, 1993). 

 

2.3 Modelo para dados de contagem 

 

Os modelos inflacionados de zeros têm sido usados para a modelagem de dados 

nas mais diversas áreas tais como agricultura, medicina, sociologia, odontologia, 

econometria, engenharia, saúde pública, entre outras. A pioneira no uso de modelos de 

regressão para contagens com distribuição inflacionada de zeros foi Lambert (1992). Ela 

propôs uma mistura finita das distribuições Bernoulli e Poisson para modelar o excesso 

de zeros em dados de contagem envolvendo defeitos de fabricação de placas de circuito 

impresso. 

Um dos modelos mais utilizados em dados de contagens com excessos de zeros é 

o modelo Poisson Inflacionado de Zeros (ZIP). Neste contexto, Ridout et al. (1998) 

apresentam uma revisão de literatura e discutem uma metodologia geral para modelar 

dados de contagem inflacionados de zeros. Broek (1995) apresenta uma estatística escore 

para testar se o modelo ZIP se ajusta melhor a um conjunto de dados que uma distribuição 

de Poisson usual. Hall (2000) estuda os modelos binomial e Poisson inflacionados de 
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zeros, incluindo efeito aleatório, e alguns outros autores fazem uso do modelo ZIP nas 

mais diversas aplicações.  

O modelo Binomial Negativa Inflacionado de Zeros (ZINB) também é uma boa 

alternativa para dados de contagens, visto que nos casos de dados de contagens com 

muitos zeros a sobredispersção pode acarretar maiores problemas e esse modelo pode ser 

mais adequado do que o modelo ZIP. Na literatura existem trabalhos recentes sobre o 

modelo ZINB. Dentre eles, Lewsey e Thomson (2004) mostram um estudo comparativo 

dos modelos ZINB e ZIP, e concluem em um estudo relativo a dentes com cáries que o 

modelo ZINB resulta em um melhor ajuste do que o modelo ZIP; Yau et al. (2003) ajusta 

um modelo de regressão ZINB para analisar dados referentes a recuperação de pacientes 

que se submeteram a uma cirurgia no fígado; Ridout et al. (2001) abordam neste contexto 

um teste escore do modelo ZIP contra uma alternativa ZINB. 

Atualmente, existem diversos modelos (ZI), que são bastante utilizados na 

literatura para modelar dados de contagem com excesso de zeros, como por exemplo os 

modelos: Poisson Inflacionado de Zeros (ZIP), Binomial Inflacionado de Zeros (ZIB), 

Poisson Generalizado Inflacionado de Zeros (ZIGP) e Conway-Maxwell Inflacionado de 

Zeros (ZICM). Johnson e Kotz (1969) desenvolveram o modelo (ZIP) sem efeito de 

covariáveis, Lambert (1992) adicionou ao modelo ZIP o efeito de covariáveis, aplicando 

esse modelo em dados de contagem de defeitos de manufatura. Hall (2000) adaptou o 

modelo ZIP de Lambert (1992) e desenvolveu o ZIB incorporando efeitos mistos e 

sobredispersão, aplicando-o em dados de horticultura. Podemos encontrar, ainda, 

aplicações dos modelos ZI nos contextos de estatística espacial (CANCADO et al., 2011; 

LIMA et al., 2013), séries temporais (YANG, 2012), nas áreas de medicina (VAN DEN 

BROEK, 1995), de biologia (NIE et al., 2006) e em construções de novos modelos, como 

por exemplo o modelo de regressão Poisson inflacionado de zeros multinível (LEE et al., 

2006) e modelos marginais para dados agrupados inflacionados de zero (HALL e 

ZHANG, 2004). 

Fumes e Corrente (2010) estudaram através de modelos inflacionados de zero a 

análise de um questionário de frequência alimentar de idosos de uma cidade de São Paulo 

investigando os modelos que melhor se ajustam aos dados segundo a porcentagem de 

zeros encontrada e os fatores que influenciam tanto o consumo como o não consumo de 

alguns alimentos. Para um conjunto de dados com até 10% de zeros o modelo usual 

Binomial Negativo se mostrou adequado. Devido a amplitude dos dados, os modelos 
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inflacionados apresentaram-se adequados somente na porcentagem de 10% a 50% de 

zeros. 

Zamani e Bazrafshan (2019) modelaram a precipitação mensal nas regiões 

semiáridas, áridas e extraáridas, utilizando modelos ajustados por zero, e concluíram que 

esses modelos de probabilidade podem ser considerados como ferramentas de suporte à 

decisão para diversos setores, como agrícola e recursos hídricos.  

Silva (2011) aplicou o modelo Poisson Zero Inflacionado - ZIP para o ajuste do 

número de defeitos em veículos, segundo o autor, os dados apresentavam grande 

quantidade de valores zero, o que dificultou uma análise precisa. No estudo foram 

utilizados dois modelos, o ZIP pois ele considera uma distribuição degenerada no ponto 

zero e a de Poisson para os outros valores. Como resultados observou-se que a 

distribuição ZIP foi mais eficaz. 

Famoye e Singh (2006) aplicaram o modelo Poisson Zero Inflacionado – ZIP para 

modelar dados de violência doméstica com muitos zeros. Ridout et al. (1998) apresentam 

uma revisão de literatura e discutem uma metodologia geral para modelar dados de 

contagem inflacionados de zeros, com ênfase em aplicações em agricultura e horticultura, 

enquanto que Vieira et al. (2000) apresentam alguns modelos para dados de proporções 

inflacionados de zeros.  

Borgatto (2004) ajustou três modelos a um conjunto de dados obtido de um ensaio 

de controle biológico para Diatraea Saccharalis, uma praga comum em plantações de 

cana-de-açúcar. O modelo binomial inflacionado de zeros apesar de ter sido menos 

eficiente do que o modelo binomial truncado, pode vir a ser útil para ajustar o conjunto 

de dados, em que o zero é de interesse do pesquisador.  

Poston e McKibben (2003) utilizaram modelos de regressão para estimar a 

fertilidade das mulheres nos EUA. Eles observaram que o modelo de regressão de Poisson 

e o modelo de regressão binomial negativa não se ajustaram tão bem, devido a quantidade 

do número de zeros, pois muitas mulheres optaram por nunca terem filhos, e outras por 

não serem férteis, sendo assim os modelos de Poisson inflacionado de zeros (ZIP) e 

binomial negativo inflacionado de zeros (ZINB) tiveram um melhor desempenho nesse 

estudo. 

Miaou (1999) utilizou modelos de Poisson, Poisson Inflada de Zeros e Binomial 

Negativa aplicados a dados de acidentes com caminhões em rodovias. Indicou, através da 

qualidade do ajuste, que o modelo de Poisson Inflada de Zeros é bem ajustado quando há 

excesso de dados com contagem igual a zero. Segundo o autor, os modelos de Binomial 
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Negativa devem ser usados com cautela. Se a superdispersão dos dados é moderada ou 

alta, tanto o modelo de Binomial Negativa quanto a regressão Poisson Inflada de Zeros 

podem ser utilizados, mas o modelo Poisson Inflada de Zeros é mais indicado quando há 

excesso de zeros. 

Böhning et al. (1999) aplicaram o modelo de Poisson Inflada de Zeros em dados de 

epidemologia dental de crianças de uma área urbana de Belo Horizonte, onde foram 

medidos o número de dentes faltantes, em quedas ou preenchidos. Vários zeros foram 

encontrados na base, que representam as crianças sem problemas. O ajuste de uma 

distribuição de Poisson não foi adequado neste caso pois a média e a variância são muito 

diferentes. O autor incluiu no modelo as covariáveis método de prevenção, sexo e cor da 

pele, e encontrou um ganho do modelo de Poisson Inflado de Zeros de dois componentes 

em comparação aos modelos Log-Linear e Log-Linear Inflado de Zeros. 

O modelo ZINB com covariáveis foi apresentado por Wang (2003), que aplicou o 

modelo na previsão do número de consultas com médicos na Austrália. Yau et al. (2003) 

utilizaram a distribuição ZINB em dados de internação hospitalar devido a problemas no 

pâncreas na Austrália. Indicaram que idade e o número de diagnósticos afetam a 

probabilidade zero inflada. No componente Binomial Negativa, o estado civil, tipo de 

admissão, categoria do tratamento e número de diagnósticos afetam o tempo de internação 

do paciente. Segundo Yau et al. (2003), o modelo ZINB se ajustou bem aos dados. 

Santos et al. (2011) aplicaram o modelo ZINB em dados de duração do absenteísmo-

doença segundo Licenças para Tratamento de Saúde (LTS), da Secretaria de Estado da 

Saúde de Santa Catarina. Os autores apontaram que este modelo se ajustou bem aos 

dados, apresentando menores discrepâncias (AIC e BIC) comparado aos modelos 

tradicionais para dados de contagem. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Área de Estudo  

A área de estudo dessa pesquisa compreende o Semiárido brasileiro (Figura 2.1). 

O Semiárido do Brasil (chamado a partir daqui de SAB) cobre uma área de 

aproximadamente 1,03 milhão de km2, apresentando uma grande diversidade ecológica, 

cultural, social e econômica (IBGE,2018). De acordo com a delimitação, feita em 2017 

pelo Ministério da Integração Nacional, a área classificada oficialmente como semiárido 

brasileiro abrange 1.262 municípios localizados nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, 

abrangendo uma população de aproximadamente 27,9 milhões de habitantes sendo 

61,97% de áreas urbanas e 38,03% em rurais. 

O Semiárido Brasileiro é a zona semiárida mais chuvosa do planeta, com precipitação 

média acumulada anual variando de 250 mm a 800 mm, concentradas durante os meses 

de fevereiro a maio (Moura et al. 2006). Segundo Malvezzi (2007) é também o mais 

populoso, vivendo cerca de 22 milhões de pessoas, que representam 46% da população 

nordestina e 12% da brasileira. Segundo Moura et al. (2006), o SAB apresenta forte 

insolação (2800 h ano-1), temperaturas relativamente altas (23º a 27º C), umidade relativa 

do ar em torno de 50% e regime de chuvas marcado pela escassez, irregularidade e 

concentração das precipitações num curto período, em média, de três meses, apresentando 

reservas de água insuficientes em seus mananciais. 

 

 3.2 Dados 
 

Esta pesquisa está fundamentada em dados diários de Precipitação (mm), 

Temperatura máxima e mínima (ºC), Umidade Relativa do ar (%) e Insolação (W/m²) 

durante o período de 1962 a 2019 registrada por setenta e duas estações (Figura 1) do 

Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET) totalizando 58 anos de dados diários.  
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Figura 1 –Localização do Semiárido Brasileiro, distribuição espacial dos pluviômetros 
de acordo com as áreas homogêneas definidas por Tinoco et al. (2018). Sub-região 1 (R1; 
preto), Sub-região 2 (R2; azul), Sub-região 2 (R3; vermelho) e Sub-região 4 (R4; 
amarelo). 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

3.3 Aspectos Metodológicos 

As análises dos parâmetros meteorológicos, como: temperatura mínima e máxima, 

precipitação, umidade e insolação foram realizadas para quatro regiões homogêneas. 

Essas regiões foram determinadas por Tinoco et al. (2018), através do método de 

agrupamento hierárquico de Ward e a distância euclidiana como medida de similaridade 

em relação ao número de dias chuvosos ocorridos no SAB entre 1979 e 2014. A primeira 

região contempla todo o Ceará, oeste do Rio grande do Norte e Paraíba e norte do Piauí, 

a segunda região abrange o setor leste seguindo até Minas Gerais, a terceira região 

abrange o norte da Bahia, sul do Piauí, seguindo para oeste de Pernambuco, e a quarta 

está localizada no oeste da Bahia juntamente com a parte mais norte de Minas Gerais. 

Devido às lacunas observadas no banco de dados do BDMEP, em média 6% de dados 

faltantes, foram utilizadas séries sintéticas para representar as regiões homogêneas do 

Semiárido brasileiro. As séries foram construídas de forma semelhante às estabelecidas 

por Santos et al. (2015), que utilizaram séries sintéticas construídas por meio de valores 
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máximos diários de precipitação para estudar os eventos extremos de precipitação sobre 

a Amazônia Brasileira. As séries foram construídas através das estações contidas em cada 

região homogênea. Foram utilizados os valores máximos contidos nas estações de cada 

região.    

Para esta pesquisa, buscou-se avaliar as mudanças no comportamento das variáveis 

meteorológicas em duas normais climatológicas fornecidas pelo INMET, a primeira de 

1962 a 1990 e a segunda para o período de 1991 a 2019. No entanto, a Organização 

Meteorológica Mundial (OMM) recomenda que os meses com dados faltantes em três ou 

mais dias consecutivos ou cinco ou mais dias alternados sejam descartados. Portanto, 

retirando os anos com falhas nos dados, foram utilizados os períodos 1962 – 1990 e 1991 

– 2019. Esses dois períodos foram analisados por meio da técnica estatística MANOVA, 

e um teste de tendência de Mann-Kandall para uma possível comparação e identificação 

de evidências de mudanças climáticas e tendências crescentes e decrescentes das 

variáveis estudadas.  

Após a preparação dos dados foram determinadas as pêntadas de cada variável para 

cada região homogênea do SAB. As pêntadas de temperatura mínima e máxima e 

umidade correspondem a média de cinco dias consecutivos, enquanto da precipitação e 

insolação correspondem ao acumulado de cinco dias consecutivos. A cada cinco dias é 

obtido um valor. Assim, cada ano será representado por 73 pêntadas.  

A definição das estatísticas e variáveis que permitem realizar a previsão dos dias secos 

foi realizada utilizando dados de precipitação diária das quatro sub-regiões do Semiárido 

Brasileiro. Tomando como base a duração da estação chuvosa, restringiu-se a análise para o 

período 1962 a 2019 dos dados diários de precipitação disponibilizados pelo Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET).  A seguir são apresentadas as diversas metodologias desenvolvidas ao longo do 

trabalho com objetivo de melhor entender o comportamento da precisão do dry spell. 

Munidos dessas fontes de dados, foram computados, a princípio, a ocorrência de “dry 

spell” para o semestre chuvoso de cada região. Os semestres chuvosos para cada região 

foi R1 (janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho), R2 (janeiro, fevereiro, março, abril, 

novembro, dezembro), R3 (janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro), R4 

(janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro). 

A definição de “dry spell” durante o período chuvoso varia conforme os objetivos 

e metodologia utilizada no estudo. Neste trabalho, definiu-se um dia seco como um dia 

em que a chuva diária registrada foi abaixo de 2mm. Assim, a duração (comprimento) do 
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dry spell foi caracterizada por um período de 5 dias consecutivos de dias com chuvas 

diárias menores ou iguais a um 2 mm (SANTANA et al., (2005); ).  

O primeiro passo foi analisar dentro do período chuvoso, dias com chuva e dias 

sem chuva, 5 dias consecutivos sem chuva foi considerado como o sucesso do estudo e 

recebeu 1 para cada evento, dias com chuvas consecutivas seria o fracasso do estudo e 

recebeu 0. Após essa análise foi feito um somatório dos sucessos, obtendo assim o banco 

de dados para a análise. 

 

3.4 Métodos 

 

3.4.1 Teste de Mann Kendall  

No presente estudo foram desenvolvidas análises das Tendências para os valores 

acumulados anual para as quatro sub-regiões do SAB. As variáveis meteorológicas 

analisadas foram Precipitação (mm), Temperatura máxima e mínima (ºC), Umidade 

Relativa do ar (%) e Insolação (h) no período de 1962-1990, 1991-2019 e 1962-2019 

registrada por setenta e duas estações. 

O Teste de Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALl, 1975) é um método 

robusto, sequencial e não paramétrico utilizado para determinar se determinada série de 

dados possui uma tendência temporal de alteração estatisticamente significativa. Por 

tratar-se de um método não paramétrico, ele não requer distribuição normal dos dados 

(YUE et al., 2002). Outra vantagem deste método é o fato de ser pouco influenciado por 

mudanças abruptas ou séries não homogêneas (ZHANG et al., 2009). No entanto, este 

método exige que os dados sejam independentes e aleatórios (NEETI e EASTMAN, 

2011). 

Diante disso, para avaliar as mudanças climáticas da região Semiárida no período 

de 1962-2019 aplicou-se o teste de Mann-Kendall. Este método descreve a tendência 

crescente ou decrescente de uma série temporal de dados (XU et al. 2010). Para testar as 

observações da série, é necessário testar as hipóteses nula (H0) e alternativa (H1). A 

hipótese alternativa H1, permite que as observações da série possuam tendência 

monotônica no tempo, ou seja, uma das variáveis aumenta ou diminui sua tendência. 

Sendo assim, sob H0 a estatística do teste é dada pela seguinte Equação 14: 

 

∑ ∑ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑥 − 𝑥 )                                                                                                                        (14) 
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A função do sinal é realizada como se segue: 

Sinal = 

1, 𝑠𝑒 𝑥 − 𝑥 > 0

0, 𝑠𝑒 𝑥 − 𝑥 = 0

−1, 𝑠𝑒 𝑥 − 𝑥 < 0

 

 

A variância de 𝑆 (Equação 15) é calculada quando o valor de 𝑛 é muito grande, 

fazendo com que o 𝑆 tenda a normalidade. 

𝑉𝐴𝑅(𝑆) = 𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡 (𝑡 − 1)(2𝑡 + 5)                                     (15) 

 

Sendo que, 𝑛 é o número de observações; tp é o número de dados com valores 

iguais em certo grupo 𝑝; e 𝑞 o número de grupos contendo valores iguais na série de dados 

de um grupo 𝑝.  

Após serem feitos os cálculos de 𝑆 e variância de 𝑆 será possível substituir na 

Equação 5, para se calcular o teste de Mann-Kendall que avalia a presença de tendência 

estatisticamente significativa na série temporal através do valor Z. 

Z = 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

( )
, 𝑠𝑒 𝑆 > 0

0              , 𝑠𝑒 𝑆 = 0

( )
, 𝑠𝑒 𝑆 < 0

                                                                                                             (16) 

 

 

3.4.2 Análise Multivariada da Variância (MANOVA) e Teste de Tukey 

 

Para verificar a existência de diferença estatística dos parâmetros meteorológicos 

entre cada período e nas diferentes sub-regiões do SAB, utilizou-se a técnica estatística 

de análise de variância multivariada (MANOVA, Multivariate Analysis of Variance). 

Esta é uma extensão da análise de variância (ANOVA), que por meio da soma de 

quadrados das diferenças, atesta as diferenças entre médias (CHAMBERS e HASTIE, 

1992). A principal diferença entre ANOVA e MANOVA é que a MANOVA compara 

médias para diferentes parâmetros simultaneamente, enquanto a ANOVA avalia 

diferenças de médias apenas para um único parâmetro de interesse.   

Esse método estatístico parte do pressuposto que o acaso só produz pequenos desvios 

aleatórios, sendo as grandes diferenças geradas por causas reais. Para determinar se existe 
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diferença entre as médias, utiliza-se teste de hipóteses, no qual tem-se duas 

possibilidades: Hipótese nula (H0), as médias populacionais são iguais, e Hipótese 

alternativa (H1), as médias populacionais são diferentes, ou pelo menos uma das médias 

são diferentes das demais.  

Assim, pode-se verificar estatisticamente se um grupo de variáveis, parâmetros 

meteorológicos, e regiões possui a mesma média multivariada através da hipótese 

alternativa. 

Para cada conjunto de dados, foi adotada a hipótese alternativa (𝐻1) onde pelo menos 

uma das médias e suas variâncias são, estatisticamente, diferentes (μ1 ≠ μ2 e σ1 ≠ σ2). 

Caso a hipótese alternativa, hipótese de diferença das médias da MANOVA seja rejeitada 

(valor-p < 5%), será calculado o teste de comparações múltiplas Tukey-Kramer (TUKEY, 

1949; DRISCOLL, 1996). Este compara os pares de médias em casos em que os grupos 

em comparação possuem tamanhos amostrais iguais (Equação 1) e diferentes (Equação 

2), (FERREIRA, 2000):   

 

∆ (1,2) = 𝑞 𝑄𝑚𝑟 ∗
,

                                                                                                      (1)  

 

∆ (1,2) = ∗ +                                                                                                (2)  

 

Em que:  

∆ (1,2) = estatística de comparação entre as regiões 1 e 2;  

q = amplitude total de student ao nível de 5% de significância;  

Qmr = Quadrado Médio do Resíduo; 

r1,2 = repetições das médias 1 e 2 quando são iguais;  

r1 e r2 = repetição da média 1 e 2, respectivamente, quando são diferentes. 

Por sua vez, o teste de Tukey-Kramer foi utilizado para identificar qual variável e 

região homogênea do SAB variou em relação às demais. Assim, foram comparadas, para 

cada variável deste estudo, as diferenças entre cada região homogênea, identificando se 

elas diferem entre si, totalizando seis comparações, sendo elas: R1-R2, R1-R3, R1-R4, 

R2-R3, R2-R4 e R3-R4. 
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3.4.3 Modelos para dados de contagem. 

Com a finalidade de realizar a análise das possíveis ocorrências de “dry spell” 

através das variáveis climatológicas citadas anteriormente, será feita o uso de uma classe 

de modelos muito conhecida na literatura na modelagem de dados de contagem 

conhecidos como modelos ZIP (do inglês Zero Inflated Poisson). Os modelos ZIP são 

geralmente utilizados na modelagem de dados de contagem com inflação de zeros. Trata-

se de um modelo de mistura, como por exemplo uma mistura entre uma distribuição de 

Poisson e uma distribuição de Ber/noulli ou entre uma distribuição Binomial Negativa e 

uma distribuição de Bernoulli, comumente chamado ZINB (do inglês Zero Inflated 

Negative Binomial). Ridout et al. (1998) discutem a metodologia utilizada para ajustar os 

modelos ZIP e ZINB. 

 

 

3.4.3.1 Modelo Poisson 

A distribuição de Poisson de parâmetro λ é uma distribuição discreta de 

probabilidade. A variável aleatória Y representa o número de ocorrências de um evento 

em um intervalo de tempo especificado e λ é o número médio de eventos que ocorrem 

neste intervalo. O intervalo pode ser de tempo, área, volume ou outra unidade. Segundo 

Johnson e Kotz (1969), uma variável aleatória Y tem distribuição de Poisson com 

parâmetro ¸, denotada por P(λ), se sua função de probabilidade é dada por a equação (3):  

 

𝑓(𝑦; 𝜆) = 𝑃(𝑌 = 𝑦) =
𝑒−𝜆𝜆𝑦

𝑦!
,         𝑦 = 0,1,2, …,                                                                               (3) 

 

em que λ > 0 é o único parâmetro definindo a distribuição. 
 
 Existem algumas características da distribuição de Poisson que são importantes 

para entender modelos de regressão para contagem, como por exemplo:   

- O parâmetro λ é a média da distribuição; 

- O parâmetro λ também é a variância da distribuição. Em dados reais, muitas variáveis 

de contagens têm uma variância maior do que a média, o que é chamado de 

superdispersão.  

-Quando λ aumenta, a probabilidade de contagens de zero diminui.  

- Quando λ aumenta, a distribuição Poisson aproxima-se de uma distribuição normal 
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3.4.3.2 Modelo Binomial Negativa 

A distribuição Binomial Negativa é também conhecida como distribuição de 

Pascal ou também distribuição de Polya. 

Seja um experimento estatístico com dois resultados possíveis: sucesso ou 

fracasso, em que sucesso ocorre com probabilidade p e fracasso ou falha ocorre com 

probabilidade q = 1 - p. Se o experimento é repetido indefinidamente e os ensaios são 

independentes, então a variável aleatória Y *denotando o número de ensaios em que ocorre 

o k-ésimo sucesso tem uma distribuição Binomial Negativa com parâmetros k e p. 

A função de probabilidades de Y * é dada por a equação (4). 

 

𝑓(𝑦∗) =  (𝑦∗ − 1 𝜙 − 1 )𝑝𝜙 1 − 𝑝
∗

,         𝑦∗ = 𝜙, 𝜙 + 1, 𝜙 + 2, ….                        (4) 

 

A distribuição Binomial Negativa pode ser escrita de diversas maneiras 

dependendo da parametrização utilizada. 

 

3.4.3.3 Modelo Poisson Inflacionado de Zeros (ZIP) 

 

O modelo ZIP foi proposto por Lambert (1992), o mesmo é representado pelo 

parâmetro, 𝜆, interpretado como a taxa média de ocorrência de eventos em uma unidade 

de tempo, e pelo parâmetro, 𝑝, interpretado como proporção de zeros, os chamados zeros 

estruturais. Esse modelo é dado pela expressão (5). 

𝑃(𝑌 = 𝑦) = {𝑝 + (1 − 𝑝)𝑒          , 𝑦 = 0 (1 − 𝑝)
!

           , 𝑦 ≥ 1                              (5) 

 

Em que 0 ≤ 𝑝 ≥ 1, 𝜆 > 0. O valor esperado e a variância da distribuição Poisson Inflada 

de Zeros são dados por a equação (5): 

 

𝐸(𝑌) = (1 − 𝑝)𝜆      𝑒       𝑉(𝑌) = 𝜆(1 − 𝑝)(1 − 𝑝𝜆)                                                          (6) 

 

O modelo ZINP é representado pelos parâmetros 𝜇, 𝜎 𝑒 𝑝, os mesmos 

representam, respectivamente a média, dispersão e proporção de zeros da distribuição. O 

modelo é dado pela expressão (7): 
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𝑃(𝑌 = 𝑦) = {𝑝 + (1 − 𝑝)
 

         , 𝑦 = 0 (1 −

𝑝)
( )

  
  

         , 𝑦 ≥ 1                                                                               (7) 

 

Em que  𝜇 > 0, 𝜎 > 0 𝑒 0 ≤ 𝑝 ≥ 1. O valor esperado e a variância da distribuição 

Poisson Inflada de Zeros são dados por: 

 

𝐸(𝑌) = (1 − 𝑝)𝜇      𝑒       𝑉(𝑌) = (1 − 𝑝)(1 + 𝜎𝜇 + 𝑝𝜇)𝜇                                             (8) 

 

Para aplicar um modelo de Regressão de Poisson com Excesso de Zeros 

considera-se n observações (𝑌 , 𝑌 , … 𝑌 ) de uma variável aleatória 𝑌~𝑍𝐼𝑃(𝜆, 𝑝). 

Associado a i-ésima observação, suponha que tenhamos observações de 𝑘 variáveis 

explicativas, 𝑋 , 𝑋 , … 𝑋 . Utilizamos uma função de ligação para modelar a proporção 

de zeros e outra para modelar o parâmetro de locação.  

 

Neste estudo, o modelo ZIP, é dado por: 

 

 𝑙𝑜𝑔(𝜆) = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋 ,                                                 (9) 

 

para a parcela não inflacionada, e: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) =  𝛾 + 𝛾 𝑋 + 𝛾 𝑋 + 𝛾 𝑋 + 𝛾 𝑋 + 𝛾 𝑋                                                     (10) 

 

para a parcela inflacionada, em que 𝑋 , 𝑋 , 𝑋 , 𝑋  𝑒 𝑋  correspondem as covariáveis 

temperatura máxima e mínima (0C), umidade relativa do ar (%) e velocidade do vento 

(m/s), respectivamente. Para mais detalhes sobre esses modelos ver Montoya (2009). 

 

3.4.3.4 Modelo Binomial Negativo Inflacionado de Zero 

 

A distribuição ZINB é o resultado de misturar uma distribuição binomial 

negativa e uma distribuição degenerada em zero, e é dada por: 
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(𝑌 = 𝑦) = {𝑝 + (1 − 𝑝)
 

         , 𝑦 = 0 (1 −

𝑝)
( )

( ) ( )
  

  
         , 𝑦 = 1,2 …,                                                                      (11) 

 
Em que  0 ≥ 𝑝 < 1, 𝜇 > 0 𝑒 𝜙 > 0. A esperança e a variância da distribuição 

ZINB são, respectivamente, 𝐸(𝑌) = (1 − 𝑝)𝜇      𝑒       𝑉(𝑌) = (1 − 𝑝) 1 + + 𝑝𝜇 𝜇. 

Temos que esta distribuição aproxima a ZIP e a binomial negativa quando 𝜙 → ∞ 𝑒 𝑝 →

0 , respectivamente. Se ambos 1/ 𝜙 e 𝑝 ≈ 0 então a distribuição ZINB é reduzida a 

distribuição de Poisson. 

 

3.4.6 Critério de informação de AKaike (AIC) e Bayesiano de Schwarz (BIC) 

 

Para escolher o “melhor” modelo que se ajusta aos dados (modelo mais 

parcimonioso), será utilizado o critério de informação de AKaike (AIC - do inglês Akaike 

Information Criterion). O Critério de Informação de Akaike (AIC) é definido como,  

 

𝐴𝐼𝐶 = −2 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝐿)  + 2[(𝑝 + 1) + 1],                                                                          (12) 

 

em que 𝐿 é a função de máxima verossimilhança do modelo e 𝑝 é o número de variáveis 

explicativas consideradas no modelo (AKAIKE, 1973). O AIC aumenta conforme o erro 

quadrático médio aumenta, além disso, o critério penaliza modelos com muitas variáveis. 

A escolha do “melhor” modelo se faz considerando aquele que apresenta o menor valor 

de AIC. 

O Critério Bayesiano de Schwarz (BIC) tem como pressuposto a existência de um 

“modelo verdadeiro” que descreve a relação entre a variável dependente e as diversas 

variáveis explanatórias entre os diversos modelos sob seleção.  

Assim, o Critério de Informação Bayesiano (BIC), proposto por Schwarz (1978) 

é dado por:  

 

BIC = −2 log f (xn|θ) + p log n,                                                                                    (13) 

em que f (xn|θ) é o modelo escolhido, p é o número de parâmetros a serem estimados e n 

é o número de observações da amostra. O modelo com menor BIC é considerado o de 

melhor ajuste. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise de tendência das variáveis meteorológicas através do Teste de Mann 

Kendall  

As Tabelas 1,2,3,4 mostra os resultados da análise de tendência para os valores 

acumulados anual para as duas climatologias estudadas e os 58 anos completos em cada 

sub-região homogênea. Os resultados referentes ao teste de Mann Kendall ao nível de 5% 

de significância mostraram os seguintes resultados. Para a primeira sub-região (R1) 

(Tabela 1), que contempla todo o Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e Paraíba e norte 

do Piauí, foi verificado uma para todo o período (1962-2019) tendência decrescente para 

precipitação, temperatura mínima e umidade, e crescente para a temperatura máxima e a 

insolação (valores-p < 0,05). Em relação as duas climatologias (1962-1990 e 1991-2019) 

as variáveis tiveram a mesma tendência quando comparada ao período completo. Esses 

resultados corroboram com os encontrados por Haylock et al. (2006) e Moncunill (2006) 

que identificaram tendência de diminuição das chuvas anuais em localidades no Ceará.  

 

Tabela 1- Tendências dos valores acumulados de precipitação (anual) para R1 nos períodos 

de 1962-1990, 1991-2019 e 1962-2019.  

Variável Teste 
Região 1 

1962-2019 
1962-1990 1991-2019 

Precipitação (mm) 
ZMK 

 

-8.4965* 
 

-12.093* 
 

-7.1393* 
 

Temperatura 

Máxima (°C) 
ZMK 

 

10.41*  
  

14.422* 
 

7.2232* 
 

Temperatura 
Mínima (°C) 

ZMK 
 

-4.2513*  
 

-8.1119*  
 

-8.1426* 
 

Insolação (W/m²) 
ZMK 

 

6.6675* 
 

7.8979* 
 

7.3056* 
 

Umidade (%) 
ZMK 

 

-13.233* 
 

-13.233* 
 

-9.0889* 
 

* Nível de significância (p-value < 0.05) 
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Tabela 2- Tendências dos valores acumulados de precipitação (anual) para R2 nos períodos 

de 1962-1990, 1991-2019 e 1962-2019. 

Variável Teste 
Região 2 

1962-2019 
1962-1990 1991-2019 

Precipitação (mm) 
ZMK 

 

-1.3643 
 

-1.6677 
 

-1.524 
 

Temperatura 

Máxima (°C) 
ZMK 

 

-3.3179* 
 

-5.6263* 
 

-3.5594* 
 

Temperatura 
Mínima (°C) 

ZMK 
 

-6.3817* 
 

-9.8609* 
 

-7.5168* 
 

Insolação (W/m²) 
ZMK 

 

-0.20618 
 

-1.489 
 

-3.3692* 
 

Umidade (%) 
ZMK 

 

-0.67879 
 

-4.6982* 
 

0.97435 
 

* Nível de significância (p-value < 0.05) 

 

Na segunda região (R2) (Tabela 2), que fica localizada no setor leste seguindo até 

Minas Gerais, foi observado em todo o período uma tendência decrescente para as 

temperaturas máxima e mínima e insolação (valores-p < 0,05), as demais variáveis não 

apresentaram tendência significativa (valores-p > 0,05), em relação as climatologias, 

observasse uma tendência decrescente para temperatura máxima e mínima para o passado 

(1962-1990) e temperatura máxima e mínima e umidade para o período atual (1991-

2019). Sabe-se que o Semiárido Brasileiro é marcado pela variabilidade espaço-temporal 

da precipitação pluviométrica, que é ocasionado por fatores como relevo, tipo de 

superfície, localização geográfica, bem como as atuações dos diferentes sistemas 

convectivos e massas de ar (MARENGO   et   al., 2011).  Portanto, estes resultados 

sugerem que a região localizada mais próxima à parte litorânea (R2), sofre menos 

influência dos efeitos ocasionados pelas mudanças climáticas, devido a influência do 

oceano e da atuação constante da massa equatorial do Atlântico Sul, além dos fatores 

topoclimáticos que contribuem para os elevados acumulados de precipitação 

(THORNTHWAITE, 1953; COLEMAN et al., 2009; SILVA, et al., 2018).  
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Tabela 3- Tendências dos valores acumulados de precipitação (anual) para R3 nos períodos 

de 1962-1990, 1991-2019 e 1962-2019. 

Variável Teste 
Região 3 

1962-2019 
1962-1990 1991-2019 

Precipitação (mm) 
ZMK 

 

-4.2626* 
 

-5.1304* 
 

-3.147* 
 

Temperatura 

Máxima (°C) 
ZMK 

 

-2.8361* 
 

6.9627* 
 

1.0557 
 

Temperatura 
Mínima (°C) 

ZMK 
 

-8.2162* 
 

-4.1304* 
 

-12.201* 
 

Insolação (W/m²) 
ZMK 

 

-2.029* 
 

2.2863* 
 

-0.71322 
 

Umidade (%) 
ZMK 

 

2.3195* 
 

-12.3* 
 

-1.2342 
 

* Nível de significância (p-value < 0.05) 

 

Na terceira região (R3) (Tabela 3), localizada no norte da Bahia, sul do Piauí, 

seguindo para oeste de Pernambuco, para todo o período foram observadas tendências 

decrescentes apenas para as variáveis precipitação e temperatura mínima (valores-p < 

0,05), já para os outros períodos, o passado obervou-se tendência decrescente para 

precipitação, temperatura máxima e mínima e insolação e tendência crescente da 

umidade, já para o período atual foi observado tendência decrescente para precipitação, 

temperatura mínima e umidade, e tendência crescente da temperatura máxima e 

insolação.  

 

Tabela 4- Tendências dos valores acumulados de precipitação (anual) para R4 nos períodos 

de 1962-1990, 1991-2019 e 1962-2019. 

Variável Teste 
Região 4 

1962-2019 
1962-1990 1991-2019 

Precipitação (mm) 
ZMK 

 

-2.1562* 
 

-3.4403* 
 

-6.4609* 
 

Temperatura 

Máxima (°C) 
ZMK 

 

3.2547* 
 

-0.52984 
 

4.0011* 
 

Temperatura 
Mínima (°C) 

ZMK 
 

-0.38551 
 

-5.8491* 
 

-4.4879* 
 

Insolação (W/m²) 
ZMK 

 

1.4102 
 

-2.1138* 
 

1.5355 
 

Umidade (%) 
ZMK 

 

-9.7281* 
 

-8.311* 
 

-9.4778* 
 

* Nível de significância (p-value < 0.05) 
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Para a quarta região homogênea (R4) (Tabela 4), que contempla o oeste da Bahia 

juntamente com a parte mais norte de Minas Gerais, foi observada para todo o periodo 

tendências significativas (valores-p < 0,05), exceto a insolação (valores-p > 0,05). A 

temperatura máxima apresentou uma tendência crescente, enquanto a precipitação, 

temperatura mínima e umidade apresentaram tendência decrescente. Para o passado 

houve tendências descrescentes da precipitação e umidade e tendência crescente da 

temperatura máxima e o período atual apresentou uma tendência decrescente para 

precipitação, temperatura mínima, insolação e umidade. A tendência decrescente de 

precipitação observada em R1 e R3 ocorre, possivelmente, devido às variabilidades 

climáticas dos oceanos Pacífico e Atlântico Tropical, relacionados aos eventos de ENOS 

e Dipolo do Atlântico, que são fatores importantes que modulam a precipitação, 

especialmente do NEB (ANDREOLI e KAYANO, 2007; NETO et al., 2021). 

A medida que se avança para o interior do continente é observada maior 

variabilidade das variáveis em análise, principalmente em relação à precipitação e 

temperatura máxima. Este resultado evidencia a atuação de sistemas meteorológicos de 

diferentes escalas que são responsáveis pelas chuvas destas regiões (SILVA et al., 2017). 

Portanto, como mencionado por Marengo et al. (2011), sugere-se que essas reduções nas 

chuvas estão relacionadas, possivelmente, à Oscilação Decadal do Pacífico o (ODP - 

MANTUA et al., 1997) que pode modular a variabilidade interanual da precipitação.  

 

4.2 Análise de possíveis mudanças climáticas 

A variação da precipitação pentadal para as quatro sub-regiões do SAB pode ser 

observada na Figura 2, é notório em todas as sub-regiões que, em média, o acumulado 

anual de precipitação no primeiro período (1962-1990) é maior que a ocorrida no segundo 

período (1991-2019). Essa diminuição, em média, é estatisticamente significativa (valor-

p < 5%) para todas as sub-regiões em estudo (Tabela 5). Em média, o acumulado da 

precipitação (pêntada) ocorrida no período de 1991-2019 sobre as sub-regiões R1, R2, 

R3 e R4 diminuiu, respectivamente, 1,5 mm, 1,6 mm, 2,7 mm e 1,4 mm, em comparação 

com a precipitação ocorrida no período de 1962-1990. Estas sub-regiões apresentam um 

percentual de dias chuvosos, respectivamente, de 25,35%, 38%, 14% e 23,5%, consistente 

com análises prévias de Tinoco et al. (2018). Além disso, corroboram com os observados 

por Lacerda et al. (2009a) que verificaram uma diminuição na precipitação durante o 

período de 1965 a 2004 em oito postos pluviométricos no Sertão de Pernambuco e no 

Ceará (MONCUNILL, 2006). 
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Figura 2- Série Temporal do acúmulo de cinco dias (pêntada) de precipitação, nos 

períodos de 1962-1990 (linha vermelha) e 1991-2019 (linha azul) para os quatro grupos 

estudados.  

 

 
 

 

 

A sub-região R1 (Figura 2a) apresenta, em média, um quantitativo de precipitação 

maior do que as demais sub-regiões. Isso ocorre, pois, esta sub-região abrange áreas 

litorâneas da porção norte do SAB, as chuvas nessa região são causadas, especialmente, 

pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). O regime de precipitação nessa região 

também é afetado pelas circulações termicamente induzidas, como as brisas marítimas e 

terrestres, e pela convecção gerada pelo aquecimento radiativo (REBOITA, 2012).  

  O período de maiores acumulados de precipitação na sub-região R1 ocorre entre 

as pêntadas 9 a 29, caracterizando o período chuvoso da região, de fevereiro a abril, 

aproximadamente. Na R1, os máximos de precipitação que ocorrem no primeiro semestre 

estão associados à migração sazonal da ZCIT para o Hemisfério Sul, que no verão e 

outono localiza-se em torno de 4°S e no inverno em aproximadamente 10°N (RAO e 

HADA, 1990; HASTENRATH, 1991; MELO et al., 2009).  

Na parte leste do SAB (Figura 2b) a precipitação mostra-se aproximadamente 

regular durante todo o ano, sem um período chuvoso bem definido. Estas características 
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estão associadas à atuação de diferentes sistemas e fatores que contribuem para os totais 

pluviométricos dessa região. Em um primeiro momento, têm-se a ZCIT, que contribui 

para as chuvas que ocorrem no primeiro semestre. Como esta região abrange a porção 

leste litorânea do SAB, é influenciada também pela massa equatorial do Atlântico Sul 

(THORNTHWAITE, 1953; COLEMAN et al., 2009; SILVA et al., 2018) além das 

circulações de brisa marítima e terrestre, que atua durante todo o ano, entretanto, as 

maiores frequências são nos períodos menos chuvosos, quando há a diminuição de 

nebulosidade e consequentemente aumenta o contraste térmico continente-oceano 

(MARENGO et al. 2011; SOUZA e OYAMA, 2017).  Portanto, como exposto nas 

análises de tendência, esses resultados evidenciam que a precipitação em R2 é associada 

à diversos fatores climáticos que atuam modulando o regime anual de precipitação e que 

sofrem menos influência das mudanças climáticas. 

Além disso, no inverno austral, os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) são 

importantes geradores de precipitação (YAMAZAKI e RAO, 1977; SOUZA FILHO, 

2003; KOUADIO et al., 2012; NEVES et al., 2016) juntamente com a atuação da Alta 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que associada à brisa marítima pode contribuir 

significativamente para a precipitação no litoral leste do Nordeste (Kousky, 1980). Outros 

sistemas que podem contribuir para a variabilidade da precipitação na R2 são os Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) 

(LIEBMANN et al., 2001; SILVA et al., 2019).  

Observando R3 (Figura 2c) verifica-se uma distribuição temporal da precipitação 

similar a R1, entretanto, com menores totais de precipitação, apresentando um ciclo anual 

com máximos de precipitação no verão/outono, quando a ZCIT está localizada mais ao 

sul do equador, e mínimos no inverno, quando a precipitação é inibida pelos movimentos 

descendentes deste sistema, que agora se localiza no Hemisfério Norte. Outros sistemas 

como, por exemplo, frentes frias (friagens) e VCAN quando chegam até o sertão 

nordestino também podem causar chuva (MOLION, 1987; SELUCHI 2009). Os ventos 

alísios de sudeste, provenientes da ASAS, também podem contribuir para os totais de 

precipitação nessa região, porém, com menor frequência devido à barreira topográfica do 

Planalto da Borborema (REBOITA et al., 2010a). 

 Portanto, é reforçado a ideia de que o comportamento temporal da precipitação 

nessas sub-regiões é influenciado, em um primeiro momento, pela variabilidade climática 

dos oceanos Pacífico e Atlântico Tropical (DE SOUZA NETO et al., 2017; SILVA et al., 

2017). Entretanto, fatores antrópicos, como as alterações na cobertura do solo e aumento 



                                                                                    

51 
 

das áreas urbanas, também podem ser responsáveis por tais tendências de decréscimo da 

precipitação, tendo em vista que ocasionam a diminuição nas taxas de evapotranspiração 

e, consequentemente, menores valores de umidade (OKE, 1987). Entretanto, é necessário. 

Tabela 5- P-valores calculados através da MANOVA para cada variável e cada sub-

região estudada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nível de significância (p-value < 0.05) 
 

 A sub-região R4 (Figura 2d) mostra um ciclo anual de precipitação bem definido, 

com período chuvoso iniciado a partir da pêntada 61, que compreende o mês de outubro, 

se prolongando até final de fevereiro (pêntada 17). Portanto, essas regiões são 

caracterizadas por um clima de monção, que é um fenômeno atmosférico que se 

desenvolve sobre regiões continentais em resposta ao aquecimento diferencial entre o 

oceano e o continente ao longo do ano (RAMAGE, 1971). As monções iniciam-se em 

meados da primavera, pelo chamado Jato de Baixos Níveis da América do Sul (JBNAS), 

que ocorre devido a intensificação dos ventos alísios de nordeste associado a Alta 

Subtropical do Atlântico Norte mais intensa no verão do Hemisfério Sul, ocasionando o 

transporte de mais umidade do oceano Atlântico Tropical para a bacia Amazônica 

(Drumond et al., 2008; Durán-Quesada et al., 2009), onde uma parte da umidade da região 

Variável sub-região Média por período 
1962-1990  1991-2019 

Precipitação (mm) R1 

R2 

R3 

R4 

2,78* 
2,38* 
2,58* 
2,39* 

2,48* 
2,10* 
1,97* 
2,16* 

Temperatura máxima 

(°C) 

R1 

R2 

R3 

R4 

32,19* 
29,50* 
30,02* 
30,93* 
 

33,01* 
30,29* 
31,55* 
31,90* 

Temperatura mínima 
(°C) 

R1 

R2 

R3 

R4 

21,53* 
19,29* 
19,71* 
20,01* 

22,03* 
20,23* 
20,40* 
21,10* 

Insolação (h) R1 

R2 

R3 

R4 

7,67* 
7,70* 
7,37* 
7,45* 

7,85* 
7,81 
7,52* 
7,89* 

Umidade (%) 
 

R1 

R2 

R3 

R4 

67,08* 
73,72* 
68,16* 
66,13* 

67,84* 
70,58* 
63,91* 
62,23* 



                                                                                    

52 
 

Amazônica é transportada para os subtrópicos pelo JBN a leste dos Andes (MARENGO 

et al., 2004; VERA et al., 2006; NASCIMENTO et al., 2016 ; OLIVEIRA et al., 2018). 

Além disso, há a influência da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que na estação 

chuvosa encontra-se na sua posição mais a leste (REBOITA et al., 2018).  

As configurações sinóticas estabelecidas na primavera e verão favorecem o 

desenvolvimento de sistemas produtores de chuva na região Centro-oeste e sudeste do 

Brasil, que podem contribuir para os totais de precipitação da R4, como por exemplo a 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (LENTERS e COOK, 1995; RODRIGUES et al., 

2019; MONTINI et al., 2019) e Frentes frias (MOLION e BERNARDO, 2002). 

Portanto, a diminuição dos quantitativos de precipitação em todas as sub-regiões 

no período 1991-2019, deve-se, possivelmente, aos fenômenos de grande escala que 

modulam o posicionamento meridional da ZCIT, a intensidade do JBNAS e dos sistemas 

causadores de precipitação no SAB, como o fenômeno do El Niño e fase positiva do 

Dipolo do Atlântico (ANDREOLI e KAYANO, 2007; LÜBBECKE et al., 2018; NETO 

et al., 2021). Nas sub-regiões 1, 2 e 4, apesar de haver diferença significativa entre os dois 

períodos analisados, não é evidente variação na sazonalidade da precipitação entre os dois 

períodos analisados. Na R3, o fim do período chuvoso no período 1990-2019 ocorre em 

torno da pêntada 29 (início de maio), enquanto que no período 1962-1990 o período 

chuvoso se encerra apenas na pêntada 43 (início de julho). Logo, percebe-se uma 

mudança na sazonalidade da precipitação nessa sub-região, com uma diminuição 

temporal da estação chuvosa. Entretanto, é necessários estudos mais aprofundados sobre 

os fatores climáticos que podem estar associados a tais mudanças, uma vez que estas 

interferem diretamente na disponibilidade e no abastecimento de água para a população, 

além de ser crucial para a atividade agrícola e pecuária. 

A partir do teste de Tukey aplicado à média de precipitação, foi verificado que a 

sub-região R1 apresenta diferença estatística significativa em relação às demais sub-

regiões do SAB, estando relacionada a maior influência da ZCIT em R1. 

A Figura 3 ilustra o comportamento da Temperatura máxima (a) e mínima (b) 

durante os dois períodos analisados. É evidente o aumento da temperatura máxima e 

mínima no período 1991-2019, em todas as sub-regiões, quando comparado ao primeiro 

período (1962-1990). Essas diferenças são estatisticamente significativas, como 

observado na Tabela 1. Todas as regiões tiveram um aumento de no mínimo 0,5 oC na 

temperatura máxima e mínima. O maior aumento ocorreu na R3, com 1,4 oC de aumento. 

Na R4 o aumento da máxima e da mínima foi igual, ambas aumentaram 1 oC de 
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temperatura. Esses resultados corroboram com as projeções feitas pelo IPCC, que por 

meio de modelos matemáticos baseados em dados registrados dos oceanos, biosfera e 

atmosfera, projetam aumento da temperatura entre 1,4°C e 5,8°C até o final do século 

XXI (IPCC, 2003).  

O ciclo anual de temperatura máxima (Figura 3a) e mínima (Figura 3b) nas quatro 

regiões homogêneas refletem claramente a variação da radiação solar direta incidente na 

superfície ao longo do ano (Figura 4). Os efeitos diretos da incidência diferenciada da 

radiação solar na superfície podem ser constatados através da determinação de parâmetros 

como temperatura e umidade (SANTOS et al. 2009). Assim, a intensidade da radiação 

solar vai definir as condições microclimáticas de cada região, no qual o comportamento 

da temperatura será diretamente proporcional à radiação solar, enquanto a umidade se 

relaciona inversamente (SILVA et al., 1999).  

Observa-se que no período com maiores totais de precipitação (Figura 2) há pouca 

variação da temperatura máxima e mínima. Esses resultados devem-se à maior 

nebulosidade existente nesse período, o que torna a variação e as temperaturas mais 

amenas. Segundo Santos e Machado (2018), a nuvem muda o estado térmico próximo à 

superfície, ou seja, os dias ensolarados sem nuvens, no geral, tendem a ser mais quentes, 

com exceção dos dias de inverno em que o dia de céu claro pode tornar o ambiente 

termicamente confortável. Enquanto que nos dias nublados a diferença de temperatura 

próximo à superfície tende a diminuir, fazendo com que as temperaturas se tornem mais 

amenas. Assim, sob a presença de nuvens, os dias tendem a ser menos quentes, enquanto 

as noites tendem a ser menos frias. Os mínimos nos valores da temperatura são 

observados no inverno do Hemisfério Sul, quando a radiação solar no topo da atmosfera 

atinge seus menores valores (MARTINS, 2004). 

Por outro lado, no último semestre, as temperaturas máximas e mínimas nas quatro 

sub-regiões atingiram seus valores máximos em torno das pêntadas 57 e 61, entre agosto 

e outubro, ocasionados pela menor nebulosidade e maiores valores de insolação à 

superfície (Figura 4). Destaca-se que, na sub-região R2 (Figura 3b) não é evidente a 

relação entre o comportamento sazonal das temperaturas máxima e mínima com o de 

precipitação. O mínimo nos valores de Insolação em torno da pêntada 37, que ocorre por 

volta dos meses de junho e julho, coincide com o período em que os DOL apresentam-se 

com mais frequência na costa leste do Nordeste (DIEDHIOU et al., 1998b). Entretanto, 

como há pouca variação anual da precipitação nessa sub-região, o comportamento da 
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temperatura será modulado pela variação anual da insolação, indicando o domínio da 

radiação solar no comportamento anual da temperatura. 

Entretanto, deve-se destacar que os fatores antrópicos, como as alterações na 

cobertura do solo e aumento das áreas urbanas, podem ser responsáveis por tais 

tendências de aumento das temperaturas máximas e mínimas observadas em R1, R3 e R4, 

tendo em vista que ocasionam alterações nos fluxos de energia em superfície e, 

consequentemente, maior aquecimento e menor umidade (OKE, 1987). Entretanto, é 

necessário estudos sobre a influência dos efeitos ocasionados por essas alterações nos 

padrões de precipitação e temperaturas nas sub-regiões do SAB. Alguns estudos para a 

região Norte do Brasil indicam aumento na precipitação associado ao crescimento de área 

urbana em determinadas regiões (SOUZA et al., 2016; SANTOS et al., 2014). 

A aplicação do teste de Tukey indicou, para as médias de temperatura máxima e 

mínima, diferença estatística significativa entre todas as sub-regiões, a um nível de 

significância de 5%. Este resultado sugere uma grande variabilidade espacial das médias 

de temperaturas máxima e mínima no SAB. Já para as médias dos níveis de insolação o 

teste não detectou diferenças significativas (valor p > 0,05) entre as sub-regiões do NEB. 

A série temporal da insolação para os dois períodos está ilustrada na Figura 4. É 

observado um aumento dos valores médios de insolação no período que compreende 1991 

a 2019, sendo o maior aumento na região 4, que teve um aumento de 0,44h.  
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Figura 3- Série Temporal da média de cinco dias (pêntada) da temperatura máxima (a) e 
mínima (b) nos períodos de 1962-1990 (linha vermelha) e 1991-2019 (linha azul) para os 
quatro grupos estudados. 
(a) 

 
 
 
 
(b) 
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Figura 4- Série Temporal do acúmulo de cinco dias (pêntada) de insolação, nos períodos 
de 1962-1990 (linha vermelha) e 1991-2019 (linha azul) para os quatro grupos estudados.  

 

A série temporal da umidade para os dois períodos está ilustrada na Figura 5. É 

observado uma diminuição dos valores médios de umidade no período que compreende 

1991 a 2019, sendo mais evidente nas regiões R2, R3 e R4. Exceto no R1, a umidade 

diminuiu em média 3,8% nas outras regiões. O comportamento anual da umidade mostra 

que, em geral, os máximos valores são observados nos períodos chuvosos, enquanto que 

os mínimos valores de umidade ocorrem nos períodos de seca. Além disso, os dados 

evidenciam uma comparação entre a temperatura e umidade, de forma que os menores 

valores de umidade coincidem com os períodos que apresentam as maiores temperaturas 

máximas e mínimas (Figura 3). Salviano et al. (2015) realizou uma análise de tendência 

de precipitação e temperatura para o Brasil, e observou que em geral a evapotranspiração 

apresentou um comportamento diretamente proporcional à temperatura, enquanto que a 

umidade relativa apresentou comportamento inversamente proporcional. 

Por meio do teste de Tukey, considerando um nível de significância 5% para todas 

as médias de umidade, verificou-se diferenças significativas entre todas as sub-regiões do 

SAB. Essa grande variabilidade espacial da umidade reforça a atuação de diferentes 

sistemas meteorológicos nas sub-regiões, bem como os períodos de atuação distintos. 

Além disso, por meio da análise de tendência na seção anterior, verifica-se que as 

alterações e variabilidades climáticas, podem reduzir o desenvolvimento de tais sistemas 
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precipitantes e, possivelmente, serem responsáveis pelo decréscimo de umidade 

observado no SAB. 

 
Figura 5- Série Temporal da média de cinco dias (pêntada) da umidade nos períodos de 
1962-1990 (linha vermelha) e 1991-2019 (linha azul) para os quatro grupos estudados. 

 
 
 
 
4.3 Análise da frequência de “dry spell”. 
 

A série temporal em estudo consiste no número de “dry spell” durante o período 

de 1962 a 2019, para quatro sub-regiões do Semiárido Brasileiro. Para avaliar a ocorrência 

de “dry spell”, estes foram convencionados como uma sequência de no mínimo cinco dias 

consecutivos, com ocorrência de precipitações pluviométricas abaixo de 2 mm. 

Na Figura 6 observa-se a frequência de “dry spell” nas quatro sub-regiões. Pode-

se perceber que no R1 as maiores ocorrências de “dry spell” é no mês de maio (37,9%), 

no R2 são vistas nos meses de janeiro (21,5%) e dezembro (25,8), no R3 nos meses de 

novembro (23,5%) e dezembro (24,5%), no R4 nos meses de fevereiro (18,6%), março 

(22,2%) e dezembro (19,2%).  

Segundo Silva e Rao (2002) a estação chuvosa de maior parte do Semiárido do 

Ceará vai de fevereiro a maio, e a probabilidade de ocorrência de “dry spell” decendiais 

no é (1 a 10, 11 a 20 e 21 ao último dia do mês), respectivamente, de 51, 39 e 25% em 
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janeiro; de 20, 18 e 21% em fevereiro; de 10, 7 e 6% em março; de 9, 10 e 11% em abril; 

de 25, 25 e 28% em maio; e de 38, 43 e 51% em junho. 

Santana et al. (2005) identificaram a duração dos maiores períodos de estiagem 

dentro dos principais períodos chuvosos do Estado de Pernambuco e suas relações com 

os campos Globais de anomalias de temperatura da superfície do mar. Foi convencionado 

dry spell um período com 5 ou mais dias consecutivos sem chuvas. Caso contrário, foi 

contabilizado como chuva, um dia com total acima ou igual a 1 mm. A análise da série 

temporal dos maiores “dry spell”, mostrou que apenas os episódios considerados fortes 

de El Niño exercem influência sobre a duração dos “dry spell”, já que em anos de eventos 

moderados e fracos não foram observados veranicos longos. 

 

Figura 6- Frequência de “dry spell” mensal para as quatro sub-regiões R1 (a), R2 (b), R3 

(c) R4 (d) do Semiárido Brasileiro no período de 1962 a 2019. 

 (a) 

0

10

20

30

40

50

60

jan fev mar abr mai jun

Fr
eq

uê
nc

ia
 d

e 
“d

ry
 s

pe
ll

” 

Semestre Chuvoso

R1



                                                                                    

59 
 

 (b) 

 

 O Semiárido Brasileiro apresenta expressiva variabilidade temporal (inter e intra-

anuais) da precipitação, com elevados índices de fragilidade ambiental (BELFORT e 

BARBOSA, 2011). Essa região apresenta dois períodos de distribuição da precipitação 

bem definidos.  O primeiro período caracterizado seco, é concentrado em sua maior parte 

no segundo semestre, perdurando geralmente de agosto a dezembro. O segundo apresenta 

precipitação concentrada em uma quadra chuvosa, normalmente no primeiro semestre, 

entre os meses de janeiro a abril. Dependendo da região, a precipitação acumulada anual 

no semiárido pode variar entre 300 mm e 800 mm (LIMA, 2008, RODRIGUES et al., 

2019). Sendo assim essa região é marcada por períodos de interrupção da precipitação 

que ocorrem durante a estação chuvosa. Denominado por alguns autores como “dry spell” 

(NETO e VIELA 1986; SOUZA e PERES 1998; SANTANA et al., 2005). 

 Geralmente a estiagem atingem as culturas em sua fase reprodutiva, cuja 

importância para a produção final é fundamental. Assim o “dry spell” afeta grandemente 

a economia uma vez que sua frequente ocorrência pode reduzir a produtividade das 

culturas (LUCHIARI JUNIOR et al., 1986). 

De acordo com Diniz et al. (2005), os “dry spell” se constituem num problema 

sério, pois quando passam de aproximadamente dez dias e caso ocorra em um dos estágios 

fenológicos de emergência da plântula, floração e fase inicial da colheita (frutificação), 

podem causar prejuízo parcial ou total da safra, caracterizando um evento denominado de 
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“seca verde”. Os “dry spell” também são muito prejudiciais quando ocorrem no período 

de germinação das plantas. 

Camargo et al. (1984) estudaram as melhores épocas de plantio para cultivar o 

arroz na região de São Paulo, e observaram que as melhores épocas são do dia 21 de 

outubro a 21 de novembro, com uma probabilidade de ocorrerem decêndios com total de 

chuva superior a 40 mm durante o florescimento acima de 70%. 

  

 (c) 

 (d) 
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4.4 Modelagem dos dados com os modelos ZIP e ZINB 

 

Utilizando os modelos ZIP e ZINB ajustou-se um modelo de regressão para dados 

de contagem inflacionado de zero, considerou-se como covariáveis o mês do ano, 

temperatura máxima (0C), temperatura mínima (0C), insolação (h) e umidade relativa do 

ar (%). Após alguns ajustes para os modelos ZIP e ZINB, foram selecionados, pelo 

princípio da parcimônia, aqueles em que os coeficientes foram significativos. As 

estimativas dos coeficientes para os modelos ZIP e ZINB são apresentados na Tabela 6, 

assim como o Erro Padrão (EP) e valor-p correspondente a cada coeficiente.  

Os dados de “dry spell”, em geral, apresentam um número excessivo de zeros, 

devido à falta de água existente na região Semiárida. 

 

 

Tabela 6- Estimativas dos coeficientes para os modelos ZIP e ZINB, Erro Padrão (EP) e 

p-valor para cada sub-região estudada.  

Coeficientes 
Modelo ZIP (AIC: 512.4243) 
Modelo ZIP (BIC: 531.6854) 

Modelo ZINB (AIC: 514.4243) 
Modelo ZINB (BIC: 537.5375) 

R1 Estimativa EP p-valor Estimativa EP p-valor 

𝛽  -11.056308 3.437846 0.0013 -11.078982 3.399676 0.00112 
𝛽   0.270296 0.108585 0.0128 0.270916 0.107339   0.01161 
𝛽   0.028626 0.003999 8.19e-13 0.028645 0.003992 7.22e-13 
𝛽   -0.026835 0.014927 0.0722 -0.026749 0.014926 0.07312 
𝜙    10.698458 95.715175 0.91100 

Coeficientes 
Modelo ZIP (AIC: 944.2271) 
Modelo ZIP (BIC: 967.3403) 

Modelo ZINB (AIC: 946.2272) 
Modelo ZINB (BIC: 973.1926) 

R2 Estimativa EP p-valor Estimativa EP p-valor 

𝛽  5.818064 1.535003 0.00015 5.814591 1.535041 0.000152 
𝛽     0.009670 0.009975 0.33231 0.009676 0.009975 0.331997 
𝛽   -0.154096 0.058644 0.00860 -0.153975 0.058645 0.008652 
𝛽   0.008302 0.001320 3.17e-10 0.008302 0.001320 3.16e-10 
𝛽  -0.064121 0.008299 1.11e-14 -0.064111 0.008299 1.12e-14 
𝜙    11.888833 45.324170 0.793085 

Coeficientes 
Modelo ZIP (AIC: 810.7781) 
Modelo ZIP (BIC: 833.8741) 

Modelo ZINB (AIC: 812.7747) 
Modelo ZINB (BIC: 839.72) 

R3 Estimativa EP p-valor Estimativa EP p-valor 

𝛽  3.951223 2.222539 0.075437 3.890039 2.222945 0.08013 
𝛽   0.032066 0.014397 0.025929 0.032095 0.014398 0.02580 
𝛽   -0.163742 0.075037 0.029097 -0.161892 0.075048 0.03099 

𝛽   0.007026 0.002206 0.001449 0.007063 0.002207 0.00137 
𝛽  -0.035463 0.010349 0.000611 -0.035253 0.010351 0.00066 
𝜙    11.394689 64.145698 0.85901 
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Coeficientes 
Modelo ZIP (AIC: 888.2407) 
Modelo ZIP (BIC: 911.3539) 

Modelo ZINB (AIC: 889.9422) 
Modelo ZINB (BIC: 916.9076) 

R4 Estimativa EP p-valor Estimativa EP p-valor 

𝛽  -6.3727090 2.58293 0.01362 -6.671615 2.716327 0.01404 
𝛽   0.0185255 0.01605 0.24849 0.019804 0.016686 0.23527 
𝛽   0.2504345 0.08415 0.00292 0.258542 0.087770 0.00322 
𝛽   0.0006246 0.00226 0.78275 0.000643 0.002312 0.78090 
𝛽  0.0096792 0.01230 0.43149 0.010413 0.012644 0.41022 
𝜙    2.403231 2.114294 0.25568 

* Nível de significância (p-valor < 0.05) 
 

A temperatura máxima não se ajustou ao modelo de nenhuma das regiões. Exceto 

para R1, que o mês do ano não foi significativo, para as outras três regiões as covariáveis 

mês do ano, temperatura mínima (0C), insolação (h) e umidade relativa do ar (%) foram 

todos estatisticamente significativas para um nível de significância de 10% para os 

modelos ZIP e ZINB.  

De acordo com os valores de AIC e BIC para os modelos propostos, ZIP e ZINB, 

o “melhor” modelo ajustado para os dados em estudo foi o modelo ZIP para todas as sub-

regiões, porém pode-se observar que os dois modelos tiveram um ajuste bastante similar 

para as quatro sub-regiões (Figuras 6,7,8,9).  

As regiões que tiveram melhor ajuste do modelo, foram as regiões 2 e 3, que fica 

localizada no setor leste seguindo até Minas Gerais e norte da Bahia, sul do Piauí, 

seguindo para o oeste de Pernambuco respectivamente.  

Zamani e Bazrafshan (2019) modelaram dados de precipitação mensal usando 

outros modelos ajustados por zero nas regiões semiáridas, áridas, extra áridas do Irã. Para 

validar o melhor modelo utilizaram alguns métodos de validação numérica, como AIC, 

BIC e o teste K-S.  Os resultados mostram que o modelo ZAWEI (Weibull ajustado por 

zero) é adequado para regiões extra-áridas, enquanto o modelo ZAGA (gama ajustada a 

zero) tem melhor desempenho nas regiões semiáridas e áridas. Segundo eles, esses 

modelos são bastante adequados para regiões com baixa precipitação. Além de serem 

considerados modelos de probabilidade para um suporte a tomadas de decisões de 

recursos hídricos e agrícola.  

Estudos relacionados a ocorrência de “dry spell” são de grande importância para 

o setor agrícola, principalmente em uma região como o Semiárido brasileiro, que as 

chuvas ocorrem de forma irregular.  



                                                                                    

63 
 

Esses modelos se mostraram bastante satisfatório quanto a previsão de “dry spell”, 

ainda são bastante escassos os trabalhos na área de climatologia, utilizando modelos de 

dados de contagem.  

 

 

Figura 7-  Série Temporal da frequência de “dry spell” (linha preta) para o quatro sub-
regiões do Semiárido Brasileiro no período de 1962-2019 e a Série Temporal da 
frequência de “dry spell” ajustado pelo modelo ZIP (linha vermelha) (a) e ZINB (linha 
azul) (b) da R1. 
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Figura 8-  Série Temporal da frequência de “dry spell” (linha preta) para o quatro sub-

regiões do Semiárido Brasileiro no período de 1962-2019 e a Série Temporal da 

frequência de “dry spell” ajustado pelo modelo ZIP (linha vermelha) (a) e ZINB (linha 

azul) (b) da R2. 
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Figura 9-  Série Temporal da frequência de “dry spell” (linha preta) para o quatro sub-

regiões do Semiárido Brasileiro no período de 1962-2019 e a Série Temporal da 

frequência de “dry spell” ajustado pelo modelo ZIP (linha vermelha) (a) e ZINB (linha 

azul) (b) da R3. 
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Figura 10-  Série Temporal da frequência de “dry spell” (linha preta) para o quatro sub-

regiões do Semiárido Brasileiro no período de 1962-2019 e a Série Temporal da 

frequência de “dry spell” ajustado pelo modelo ZIP (linha vermelha) (a) e ZINB (linha 

azul) (b) da R4. 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados referentes ao teste de Mann Kendall ao nível de 5% de significância 

mostraram uma tendência decrescente para a precipitação em todas as regiões durante o 

período de 1962-2019. Em relação a temperatura máxima observou-se uma tendência 

crescente para quase todas as regiões, exceto a região 2 e temperatura mínima decrescente 

em todas as regiões.  

A insolação teve uma variação em relação as regiões, as regiões 1 e 4 

apresentaram uma tendência crescente, e as regiões 2 e 3 decrescente. Em relação a 

umidade quase todas as regiões apresentaram uma tendência decrescente. Esses 

resultados para o Semiárido Brasileiro são de grande importância, pois é notório a 

diminuição da precipitação e o aumento da temperatura máxima, em quase toda região, o 

que irá implicar de forma significativa em diversos setores. 

 Em relação a análise de variância multivariada os resultados o evidenciam 

mudanças significativas em todas as variáveis estudadas, quando comparado os dois 

períodos.    

É notório em todas as sub-regiões que, em média, o acumulado anual de 

precipitação no primeiro período (1962-1990) é maior que a ocorrida no segundo período 

(1991-2019), sendo observado uma diminuição de aproximadamente 1,5 mm, 1,6 mm, 

2,7 mm e 1,4 mm nas sub-regiões R1, R2, R3 e R4, respectivamente. Além disso, em R3 

é observado uma diminuição temporal da estação chuvosa no segundo período analisado. 

Estes resultados sugerem que os sistemas produtores de chuva na região do SAB como 

por exemplo, a ZCIT, DOL e VCAN, vem atuando com menor frequência e/ou 

intensidade devido às condições atmosféricas de grande escala que pode atuar 

desfavorecendo a formação desses sistemas, como o fenômeno El Niño e o Dipolo do 

Atlântico. Essa diminuição do acumulado de precipitação e, consequentemente, na 

disponibilidade hídrica afetam as atividades agrícola e pecuária, além de prejudicar o 

abastecimento de água para a população. 

Observou-se, ainda, que em todas as sub-regiões houve um aumento de, no 

mínimo, 0,5 °C nas temperaturas máxima e mínima no segundo período analisado (1991-

2019) quando comparado ao primeiro período (1962-1990). Estas elevações das 

temperaturas evidenciam maiores taxas de evapotranspiração, impactando diretamente na 

quantidade de umidade no solo e, quando associado à diminuição do acumulado de 

precipitação interfere diretamente na qualidade da estação úmida do BSA.  
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Verificou-se uma diminuição de aproximadamente 3,8% da umidade no período 

que compreende 1991 a 2019 em todas as sub-regiões, exceto no noroeste do SAB (R1). 

O comportamento anual da umidade mostra que, em geral, os máximos valores são 

observados nos períodos chuvosos, enquanto que os mínimos valores de umidade 

ocorrem nos períodos de seca. Além disso, os dados evidenciam uma correlação entre a 

temperatura e umidade, de forma que os menores valores de umidade coincidem com os 

períodos que apresentam as maiores temperaturas máximas e mínimas. 

Os resultados mostraram que os meses de maiores ocorrências de “dry spell”, na 

Região 1 – maio, Região 2- janeiro e dezembro, Região 3- novembro e dezembro, 

Região 4- fevereiro, março e dezembro.  

Através dos critérios AIC e BIC que o modelo ZIP foi o mais adequado para 

modelagem de “dry spell” no Semiárido Brasileiro. O uso de modelos para dados de 

contagem na área de estudos climatológicos ainda é bastante escasso, porém se mostrou 

bastante satisfatório na modelagem de “dry spell”.  

Diante dos resultados expostos, conclui-se que houve mudanças climáticas 

significativas para o Semiárido Brasileiro, sendo observado diminuição do acumulado de 

precipitação, elevação das temperaturas máxima e mínima, aumento da insolação e 

diminuição da umidade, exceto em R1.  

Dentre as regiões estudadas, a região 3, localizada no norte da Bahia, sul do Piauí, 

seguindo para oeste de Pernambuco, foi a que sofreu maiores influências em relação as 

mudanças climáticas, ouve uma maior redução na precipitação e umidade e um maior 

aumento da temperatura máxima.  

Portanto, é necessários estudos específicos relacionados aos fatores que inibem o 

desenvolvimento dos sistemas produtores de chuva na região, além de associar à 

prognósticos climáticos, visando embasar medidas mitigadoras para atenuar os efeitos 

negativos das estiagens, principalmente no que se refere aos impactos no meio físico, 

social e econômico. 
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Abstract: Climatic variations directly influence the economy of a region. 
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increased. The trend analysis results indicated a decreasing trend for 
precipitation in all regions during the period 1962–2019. It was observed 
an increasing trend in the maximum temperature for almost all regions, 
except region R2 and decreasing minimum temperature in all the regions. 
The insolation had a different variation by region, R1 and R4 presented 
increasing insolation while the R2 and R3 decreased. These results allow 
the assessment of possible climate change over the BSA between the two 
analyzed periods, as well as contribute to future studies on that region’s 
vulnerability, as well as give support to decision-making with a focus to 
mitigate the effects of climate change. 

Keywords: precipitation; temperature; insolation; multivariate analysis of 
variance; trend analysis 

 

1. Introduction 
Global climate change has been one of the greatest 

scientific concerns in the last year with effects on natural 
ecosystems and water resources [1–3]. Currently, climatic 
variation at the relatively short timescales is witnessed, such 
as increased air temperature, intense precipitation, and 
accelerated melting of ice masses (glaciers and sea ice) [4–6]. 
Climate change entails significant impacts on the natural, 
social, and economic sectors, as well as the climate extremes 
associated with temperature and precipitation and 
consequently also affects energy consumption, human 
comfort, and tourism [7,8]. 

According to the Sixth Assessment Report (AR6) [9] of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change, the 
Brazilian semiarid (BSA) will be one of the most affected 
regions by climate change. The climate changes associated 
with global warming are projected to lead to changes in 
precipitation patterns, increased temperatures, increased 
frequency of drought and consequent availability of water 
resources in the BSA. According to Marengo [10], these 
probable changes in the region’s climate might have negative 
impacts on vegetation and biodiversity and, consequently, on 
social and economic activities that depend on natural 
resources. 

The temperature in the Brazilian northeast may increase 
of 2 to 5 °C by the end of the 21st century. Dantas et al. [11] 
concluded that the city of Campina Grande-PB showed 
increasing seasonal trends over the years and, among the 
variables studied, the minimum temperatures had a greater 
increase. In the semi-arid region of the northeast, Costa et al. 
[12] observed a negative trend in intense precipitation events 
and an increase in drought intensities. Salviano et al. [13] 



                                                                                    

91 
 

identified non-significant trends in all months of the year for 
more than 70% of the territory and average temperature with 
a significant positive trend in much of Brazil throughout the 
year. 

The BSA covers an area of 982,563.3 km2, which is 
equivalent to approximately 12% of the national territory 
[14]. This region is characterized by great regional diversity, 
high illiteracy rate, low-income levels, migration to urban 
centers, social exclusion [15]. Mean annual rainfall is lower 
than 800 mm [16]. In climatic terms, it is a region with high 
climate vulnerability, susceptible to climatic extremes that 
occur throughout the year, mainly due to the occurrence of 
drought events which can eventually last for more than 5 
years [17,18]. According to Marengo and Bernasconi [19], the 
Brazilian Semiarid region is highly affected by low levels of 
rainfall which leads to water deficits, consequently, by the 
increase in aridity. 

Rainfall Variability, land degradation, desertification, 
and socioeconomic characteristics are some factors that can 
contribute to making this region one of the most vulnerable 
to climate change in the world [20]. According to Eakin et al. 
[21], droughts are natural phenomena with large negative 
deviations in precipitation, which mainly affect the most 
vulnerable residents of this region, directly impacting water, 
energy, and food security [22]. Climate change has been 
causing an increase in the frequency and/or intensity of 
extreme weather events, such as droughts and floods. The 
recurrence of these events can represent a series of challenges 
for different sectors of the economy and society. Prior 
knowledge about the behavior of climate variability and 
climate change can help in planning and management by 
public agencies, to reduce the effects of negative impacts and 
optimize activities that are directly or indirectly related to 
climate. 

Costa et al. [4] studied the impacts of climate change on 
precipitation patterns and maximum and minimum 
temperatures in the Northeast region of Brazil based on the 
average of the results of four global climate models. There 
was a significant reduction in precipitation in the respective 
rainy periods of the sub-regions and an increase in maximum 
temperatures [4]. dos Santos Ferreira et al. [23] analyzed 
spatio-temporal trends of different precipitation indices for 
the semiarid region of Pernambuco and observed a 
precipitation decline in the studied region. Silva et al. [24] 
analyzed evidence of climate change in the state of Maranhão 
and found that there were increasing trends in precipitation 
in the rainy season, and in others, decreasing in the dry 
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season, in the 1977–2014 period analyzed, showing that the 
rainy and dry periods are significantly more intense. 

The Brazilian semiarid region presents high levels of 
socioeconomic vulnerability, and a large part of the 
population lives by agricultural activities, such as dryland 
conditions (rainfed agriculture), which has a low level of 
technology and a high degree of dependence on natural 
resources [25]. Furthermore, it is a region where the climate 
influences issues associated with the health of the population 
[26]. 

Due to the great interest in global climate change and its 
impacts, several studies have been dedicated to detecting 
trends in a series of hydrometeorological observations, 
especially temperature and precipitation, the main 
parameters involved in climate variations [5–7]. In South 
America, these observational studies are few, even more so 
in different regions of Brazil [27]. 

Therefore, understanding the possible climate changes 
that are happening in this region is of great importance in 
making future decisions, aiming at greater resilience of its 
population in the search and implementation of mitigation 
and adaptation actions. This study seeks to analyze a set of 
meteorological variables to examine behaviors related to 
climate change. 

The objective of this study is to analyze in the sub-
regions of the BSA whether there is a trend of increasing or 
decreasing in meteorological parameters, such as 
precipitation, minimum and maximum temperature, 
humidity, and insolation during the period from 1962 to 2019. 
Furthermore, a spatio-temporal analysis was performed 
comparing the averages of the parameters between the 
periods 1962–1990 and 1991–2019 and the sub-regions of the 
Brazilian Semiarid Region using the MANOVA and Tukey 
tests. 

2. Materials and Methods 
2.1. Study Area 

The study area comprises the Brazilian Semiarid Region 
(Figure1), an area of approximately 982,563.3 km2, which 
presents a great ecological, cultural, social and economic 
diversity [14]. According to the delimitation made in 2017 by 
the Ministry of National Integration, the area officially 
classified as BSA covers 1262 municipalities located in the 
states of Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, and Minas 
Gerais. BSA has, approximately, 27.9 million inhabitants, 
61.97% live in urban areas and 38.03% live in rural areas. 



                                                                                    

93 
 

The BSA is the wettest semi-arid zone on the planet, with 
average annual precipitation accumulated ranging from 250 
mm to 800 mm concentrated during the months of February 
to May [28]. According to Malvezzi, R. [29], about 22 million 
people live in BSA representing 46% of the north-eastern 
population and 12% of the Brazilian population. BSA has 
strong insolation (2800 h year−1), temperatures varying 
between 23° to 27 °C. The relative humidity is around 50% 
and a rainfall regime is marked by scarcity, irregularity, and 
precipitation concentration in a short period (three months, 
on average) presenting insufficient water reserves in its 
springs [30]. 

Data analyses were performed for four subregions of the 
BSA (Figure 1). These were determined by Tinôco et al. [30] 
using Ward’s hierarchical clustering method and the 
Euclidean distance as a measure of similarity in relation to 
the number of rainy days that occurred in the BSA between 
1979 and 2014. The first region (R1) covers the State of Ceará, 
west of Rio grande do Norte and Paraíba and northern Piauí. 
The second region (R2) encompasses the eastern sector until 
Minas Gerais. The third region (R3) encompasses northern 
Bahia, southern Piauí, western Pernambuco. The fourth 
region (R4) is in western Bahia along with the northernmost 
part of Minas Gerais. 

 
Figure 1. Location of the BSA, spatial distribution of pluviometers 
according to the homogeneous areas defined by Tinôco et al. [30]. 
Subregion 1 (R1; green), Subregion 2 (R2; blue) Subregion 2 (R3; red) and 
Subregion 4 (R4; orange). 
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2.2. Database 
For this study, daily Precipitation (mm), Maximum and 

Minimum Temperature (°C), Relative Air Humidity (%) and 
Insolation data from seventy-two meteorological stations 
located at BSA over the 58-year period were analyzed, 
(Figure 1). These meteorological data were obtained from the 
Meteorological Database for Education and Research 
(BDMEP) of the National Institute of Meteorology (INMET), 
Brazil. 

Due to the gaps observed in the BDMEP database, on 
average 6% of the missing data, synthetic series were used to 
represent the BSA sub-regions. The series was constructed 
similarly to those established by Santos et al. [31] which used 
synthetic series constructed using maximum daily 
precipitation values to study extreme precipitation events 
over the Brazilian Amazon. 

After this step, the pentad of each variable was 
determined for each sub-region of the BSA. The minimum 
temperature, maximum temperature and humidity pentad 
corresponded to the average of five consecutive days, while 
the precipitation and insolation pentad corresponded to the 
accumulated of five consecutive days. Every five days, a 
value is obtained. Thus, each year will be represented by 73 
pentads. 

2.3. Statistical Methods 
2.3.1. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 

To verify the existence of statistical differences in 
meteorological parameters between each period and in the 
different sub-regions of the BSA, the statistical technique of 
MANOVA was used. This is an extension of the analysis of 
variance (ANOVA), which through the sum of squares of the 
differences, attests to the differences between means [32]. The 
main difference between ANOVA and MANOVA is that 
MANOVA compares means for different parameters 
simultaneously, while ANOVA assesses mean differences 
only for a single parameter of interest. 

This statistical method assumes that chance only 
produces small random deviations, with large differences 
generated by real causes. To determine whether there is a 
difference between the means, a hypothesis test is used in 
which there are two possibilities: Null Hypothesis (H0), 
population means are equal, and Alternative Hypothesis 
(H1), population means are different or at least one of the 
averages is different from the others. Thus, it can be 
statistically verified whether a group of variables, 
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meteorological parameters, and regions has the same 
multivariate mean through the alternative hypothesis. 

For each data set, the alternative hypothesis (H1) was 
adopted where at least one of the means and their variances 
are statistically different (μ1 ≠ μ2 and σ1 ≠ σ2). If the 
alternative hypothesis, MANOVA mean difference 
hypothesis is rejected (p-value < 5%), the Tukey–Kramer 
multiple comparison test will be calculated [33,34]. This 
compares pairs of means in cases where the groups being 
compared have equal (Equation (1)) and different (Equation 
(2)) sample sizes, [35]: 

∆ (1,2) = q√(Qmr ∗ 1/r1,2) (1
)

∆ (1,2) = √(Qmr/2 ∗ 1/r1) + 1/r2 (2
)

On what: 

∆ (1,2) = comparison statistic between regions 1 and 2; 

q = total range of student at the 5% significance level; 

Qmr = Mean Square of the Residue; 

r1,2 = repetitions of means 1 and 2 when they are equal; 

r1 and r2 = repetition of the average 1 and 2, respectively, 
when they are different. 

2.3.2. Trend Analysis 
The Mann–Kendall Test [36,37] is a robust, sequential, 

and non-parametric method used to determine whether a 
given data series has a time trend of statistically significant 
change. As it is a non-parametric method, it does not require 
normal distribution of data [38]. Another advantage of this 
method is the fact that it is little influenced by abrupt changes 
or non-homogeneous series [39]. However, this method 
requires the data to be independent and random [40]. 

In general, studies on climate trends neglect serial 
correlation in time series; positive (negative) serial 
correlations increase (decrease) the probability of rejecting 
the null hypothesis [41]. In these cases, one must filter the 
series with an autoregressive model or use a modified form 
of the Mann–Kendall test for autocorrelated series, as 
proposed by Hamed and Rao [42]. 

In this research, the modified Mann–Kendall test was 
used to consider the autocorrelation [42]. Through the 
“modifiedmk” package, and the “bbsmk” command, using 
the R software, it was possible to carry out the test. 
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Therefore, to assess climate change in the semiarid 
region in the period 1962–2019 the Mann–Kendall modified 
test was applied. This method describes the increasing or 
decreasing trend of a time series of data [43]. To test the 
observations of the series, it is necessary to test the null (H0) 
and alternative (H1) hypotheses. The alternative hypothesis 
H1, allows the observations of the series to have a monotonic 
trend over time, that is, one of the variables increases or 
decreases its trend. 

Thus, under H0 the test statistic is given by the following 
Equation (3): 

∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥 − 𝑥 )   

The signal function is performed as follows: 

Sgn = {1, 𝑠𝑒 𝑥 − 𝑥 > 0 0, 𝑠𝑒 𝑥 − 𝑥 = 0 − 1, 𝑠𝑒 𝑥 − 𝑥 < 0   

The variance of 𝑆 (Equation (4)) is calculated when the 

value of 𝑛 is too large, causing 𝑆 to tend to normality. 
Where 𝑛 is the number of observations; tp is the number of 
dice with equal values in a certain group 𝑝; and 𝑞 the number 
of groups containing equal values in the data series of a 
group 𝑝. 

After making the calculations of S and variance of S, it 
will be possible to substitute in Equation (5), to calculate the 
Mann–Kendall test, which evaluates the presence of a 
statistically significant trend in the time series through the Z 
value. 

Z = {
( )

, 𝑠𝑒 𝑆 > 0 0              , 𝑠𝑒 𝑆 = 0 
( )

, 𝑠𝑒 𝑆 < 0    

Trend analyses were developed for the four BSA sub-
regions. The meteorological variables analyzed were 
Precipitation (mm), Maximum and Minimum Temperature 
(°C), Relative Air Humidity (%) and Insolation (h) during the 
period from 1962 to 2019 recorded for seventy-two stations. 

3. Results and Discussion 
3.1. Analysis of Meteorological Variables Using the Mann Kendall 
Test 

For this research, we sought to evaluate the changes in 
the behavior of meteorological variables in two 
climatological normal provided by INMET, the first from 
1961–1990 and the second for the period 1991–2020. 
However, the World Meteorological Organization (WMO) 

𝑉𝐴𝑅(𝑆) = 𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡 (𝑡 − 1)(2𝑡 + 5)    
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recommends that months with missing data on three or more 
consecutive days or five or more alternate days be discarded. 
Therefore, removing the years with flaws in the data, the 
periods 1962–1990 and 1991–2019 were used. These two 
periods were analyzed using the MANOVA statistical 
technique, for a possible comparison and identification of 
evidence of climate change. 

 
Figure 2. Time Series and Daily Precipitation Trend for Region 1. (a) 
1962–1990; (b) 1991–2019; (c) 1962–2019. 

 
Figure 3. Time Series and Daily Precipitation Trend for Region 2. (a) 
1962–1990; (b) 1991–2019; (c) 1962–2019. 
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Figure 4. Time Series and Daily Precipitation Trend for Region 3. (a) 
1962–1990; (b) 1991–2019; (c) 1962–2019. 

 
Figure 5. Time Series and Daily Precipitation Trend for Region 4. (a) 
1962–1990; (b) 1991–2019; (c) 1962–2019. 

The results referring to the Mann–Kendall test at the 5% 
level of significance showed the following results. For the 
first region (R1) (Figure 2) there was a decreasing trend for 
precipitation, minimum temperature, and humidity, and 
increasing for maximum temperature and insolation (p-
values < 0.05). These results corroborate those found by 
Haylock et al. [44] and Moncunill et al. [45] who identified a 
trend towards a decrease in annual rainfall in locations in 
Ceará. 

In the second region (R2) (Figure 3), a decreasing trend 
was observed for the maximum and minimum temperatures 
(p-values < 0.05), the other variables did not show a 
significant trend (p-values > 0.05). It is known that the 
Brazilian Semiarid region is marked by the spatial and 
temporal variability of rainfall caused by factors, such as 
relief, type of surface, geographic location as well as the 
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performance of different convective systems and air masses 
[45]. Therefore, these results suggest that the region located 
closer to the coastal part (R2), is less influenced by the effects 
caused by climate change due to the influence of the ocean 
and the constant action of the equatorial mass of the South 
Atlantic, in addition to the topoclimatic factors that 
contribute for the high accumulated precipitation [46–48]. 

In the third region (R3) (Figure 4), decreasing trends 
were observed only for the precipitation and minimum 
temperature variables (p-values < 0.05). For the fourth 
homogeneous region (R4) (Figure 5), significant trends were 
observed (p-values < 0.05), except for insolation (p-values > 
0.05). The maximum temperature showed an increasing 
trend while precipitation, minimum temperature and 
humidity showed a decreasing trend. The decreasing trend 
of precipitation observed in R1 and R3 is possibly due to 
climatic variability of the Pacific and Tropical Atlantic 
oceans, related to El Niño-Southern Oscillation (ENSO) and 
Atlantic Dipole events which are important factors that 
modulate precipitation, especially NEB [49,50]. 

As one moves towards the interior of the continent, 
greater variability is observed in the variables under analysis, 
especially in relation to precipitation and maximum 
temperature. This result highlights the performance of 
meteorological systems of different scales that are 
responsible for the rains in these regions [51]. Therefore, as 
mentioned by [52], it is suggested that these reductions in 
rainfall are possibly related to the Pacific Decadal Oscillation 
(PDO) Mantua et al. [53] which can modulate the interannual 
variability of precipitation. 

3.2. Analysis of Possible Climate Changes 
The variation in pentad precipitation for the four 

subregions of the BSA can be seen in Figure 6, it is evident in 
all sub-regions that, on average, annual precipitation 
accumulated in the first period (1962–1990) is greater than the 
occurred in the second period (1991–2019). This decrease, on 
average, is statistically significant (p-value < 5%) for all 
subregions under study (Table 1). On average, the 
precipitation accumulated (pentad) occurred in the period 
1991–2019 over the sub-regions R1, R2, R3 and R4 decreased, 
respectively, by 1.5 mm, 1.6 mm, 2.7 mm and 1, 4 mm, 
compared to precipitation in the period 1962–1990. These 
sub-regions present a percentage of rainy days, respectively, 
of 25.35%, 38%, 14% and 23.5%, consistent with previous 
analyses of Tinôco et al. [30]. Furthermore, they corroborate 
with those observed by Lacerda et al. [54] who verified a 
decrease in precipitation during the period from 1965 to 2004 
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in eight pluviometric stations in the hinterland of 
Pernambuco and Ceará [50]. 

Table 1. p-values calculated using TUKEY for each variable and each sub-
region studied. 

Variable Sub-Region 
Average per Period 

1962–1990  1991–2019 

Precipitation (mm) 

* R1 2.78 2.48 

* R2 2.38 2.10 

* R3 2.58 1.97 

* R4 2.39 2.16 

Maximum 
temperature (°C) 

* R1 32.19 33.01 

* R2 29.50 30.29 

* R3 30.02 31.55 

* R4 30.93 31.90 

Minimum 
temperature (°C) 

* R1 21.53 22.03 

* R2 19.29 20.23 

* R3 19.71 20.40 

* R4 20.01 21.10 

Insolation (h) 

* R1 7.67 7.85 

R2 7.70 7.81 

* R3 7.37 7.52 

* R4 7.45 7.89 

Humidity (%) 

* R1 67.08 67.84 

* R2 73.72 70.58 

* R3 68.16 63.91 

* R4 66.13 62.23 

* Statistically significant (p-value < 0.05). 
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Figure 6. Time series of the precipitation accumulated of five days 
(pentad), in the periods 1962–1990 (red line) and 1991–2019 (blue line) for 
the four studied groups. 

The R1 sub-region (Figure 6a) presents, on average, a 
higher amount of precipitation than the other sub-regions. 
This occurs because this sub-region covers coastal areas of the 
northern portion of the BSA, the rains in this region are 
mainly caused by the Intertropical Convergence Zone 
(ITCZ). The precipitation regime in this region is also affected 
by thermally induced circulations, such as sea and land 
breezes, and by convection generated by radiative heating 
[55]. 

The period of greatest accumulated precipitation in sub-
region R1 occurs between pentad 9 to 29, characterizing the 
rainy season in the region, from February to April, 
approximately. In R1, the maximum precipitation that occurs 
in the first semester is associated with the seasonal migration 
of the ITCZ to the Southern Hemisphere that in the summer 
and autumn is located around 4° S and in the winter at 
approximately 10° N [56–58]. 

In the eastern part of the BSA (Figure 6b) rainfall is 
approximately regular throughout the year without a well-
defined rainy season. These characteristics are associated 
with the performance of different systems and factors that 
contribute to the total rainfall in this region. First, there is the 
ITCZ, which contributes to the rains that occur in the first 
semester. As this region covers the eastern coastal portion of 
the BSA, it is also influenced by the equatorial mass of the 
South Atlantic [46–48], in addition to the sea and land breeze 
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circulations, which act throughout the year. However, the 
highest frequencies are in less rainy periods when there is a 
decrease in cloudiness and, consequently, the continent-
ocean thermal contrast increases [52,59]. Therefore, as shown 
in the trend analyses, these results show that precipitation in 
R2 is associated with several climatic factors that act to 
modulate the annual precipitation regime and that are less 
influenced by climate change. 

Furthermore, in the austral winter, the Easterly Wave 
Disturbances (EWD) are important precipitation generators 
[60–63] together with the performance of the South Atlantic 
Subtropical High (SASH), which associated with the sea 
breeze can contribute significantly to precipitation on the east 
coast of the North-east [64]. Other systems that can contribute 
to rainfall variability in R2 are the Upper Tropospheric 
Cyclonic Vortexes (UTCV) and the South Atlantic 
Convergence Zone (SACZ) [65,66]. 

Observing R3 (Figure 6c) there is a temporal distribution 
of precipitation similar to R1, however, with lower total 
precipitation presenting an annual cycle with maximum 
precipitation in summer/autumn when the ITCZ is located 
further south of the equator, and minimums in winter when 
precipitation is inhibited by the downward movements of 
this system, which is now located in the Northern 
Hemisphere [57]. Other systems, such as cold fronts and 
UTCV when they reach the northeastern hinterland can also 
cause rain [67,68]. Southeast trade winds from ASAS can also 
contribute to the total precipitation in this region, but less 
frequently due to the topographic barrier of Planalto da 
Borborema [69]. 

Therefore, the idea is that the temporal behavior of 
precipitation in these subregions is influenced by the climate 
variability of the Pacific and Tropical Atlantic oceans [50,51]. 
However, anthropogenic factors, such as changes in land 
cover and increase in urban areas, may also be responsible for 
such decreasing trends in precipitation since they cause a 
decrease in evapotranspiration rates and, consequently, 
lower moisture values [70]. 

The R4 sub-region (Figure 6d) shows a well-defined 
annual rainfall cycle, with a rainy season starting from 
pentad 61, which comprises the month of October extending 
until the end of February (pentad 17). Therefore, these 
regions are characterized by a monsoon climate, which is an 
atmospheric phenomenon that develops over continental 
regions in response to differential warming between the 
ocean and the continent throughout the year [71]. The 
monsoons begin in mid-spring, by the so-called South 
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American Low Level Jet (SALLJ) which occurs due to the 
intensification of the north-east trade winds associated with 
the more intense North Atlantic Subtropical High in the 
Southern Hemisphere summer, causing the transport of more 
moisture from the Tropical Atlantic Ocean to the Amazon 
basin [72,73], where moisture from the Amazon region is 
transported to the subtropics by the JBN east of the Andes 
[74–77]. Furthermore, there is the influence of the SASH, 
which in the rainy season is at its most eastern position [78]. 

The synoptic configurations established in spring and 
summer favor the development of rain-producing systems in 
the Midwest and Southeast regions of Brazil which can 
contribute to the total precipitation of R4, such as the South 
Atlantic Convergence Zone [79–81] and Fronts [82]. 

Therefore, the decrease in precipitation quantities in all 
subregions in the period 1991–2019 is possibly due to large-
scale phenomena that modulate the southern position of the 
ITCZ, the intensity of the SALLJ and the precipitation, 
causing systems in the BSA, such as the El Niño phenomenon 
and the positive phase of the Atlantic Dipole [49,50,83]. 
Jimenez et al. [84] indicated that large-scale circulation 
changes associated with SST patterns are responsible for 
rainfall anomalies, particularly during the austral summer 
and autumn. The authors observed negative precipitation 
anomalies over NEB in years with strong El Niño influence. 

In subregions 1, 2 and 4, although there is a significant 
difference between the two periods analyzed, there is no 
evident variation in the seasonality of rainfall between the 
two periods analyzed. In R3, the end of the rainy season in 
the period 1990–2019 occurs around pentad 29 (beginning of 
May), while in the period 1962–1990 the rainy season ends 
only in pentad 43 (beginning of July). Therefore, there is a 
change in the seasonality of precipitation in this subregion 
with a temporal decrease in the rainy season. However, 
further studies are needed on the climatic factors that may be 
associated with such changes, since they directly interfere 
with the availability and supply of water for the population 
in addition to being crucial for agricultural and livestock 
activities. 

From the Tukey test applied to the average precipitation, 
it was verified that the R1 subregion presents a statistically 
significant difference in relation to the other BSA subregions, 
being related to the greater influence of ITCZ in R1. 

Figure 7 illustrates the behavior of the maximum (a) and 
minimum (b) temperature during the two periods analyzed. 
It is evident the increase in the maximum and minimum 
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temperature in the period 1991–2019 in all subregions when 
compared to the first period (1962–1990). These differences 
are statistically significant, as seen in Table 1. All regions had 
an increase of at least 0.5 °C in the maximum and minimum 
temperatures. The greatest increase occurred in R3, with a 1.4 
°C increase. In R4 the increase of maximum and minimum 
was equal, both increased 1 °C in temperature. These results 
corroborate with IPCC projections’, which through 
mathematical models based on recorded data from the 
oceans, biosphere, and atmosphere, project an increase in 
temperature between 1.4 °C and 5.8 °C by the end of the 21st 
century [85]. 

The annual cycle of maximum (Figure 7a) and minimum 
(Figure 7b) temperature in the four homogeneous regions 
clearly reflect the variation in the direct solar radiation 
incident on the surface throughout the year (Figure 8). The 
direct effects of the different incidences of solar radiation on 
the surface can be verified through the determination of 
parameters, such as temperature and humidity [86]. Thus, the 
intensity of solar radiation will define the microclimatic 
conditions of each region in which the behavior of 
temperature will be directly proportional to solar radiation, 
while humidity is inversely related [87]. 

 

(a) 
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(b) 

Figure 7. Time series of the five-day mean (pentad) of the maximum (a) 
and minimum (b) temperature in the periods 1962–1990 (red line) and 
1991–2019 (blue line) for the four studied groups. 
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Figure 8. Time series of the accumulation of five days (pentad) of 
insolation, in the periods 1962–1990 (red line) and 1991–2019 (blue line) 
for the four studied groups. 

It is observed that in the period with the highest total 
precipitation (Figure 6) there is little variation in the 
maximum and minimum temperature. These results are due 
to the greater cloudiness in this period, which makes the 
variation and temperatures milder. According to do Carmo 
Santos et al. [88], the cloud changes the thermal state close to 
the surface, that is, sunny days without clouds, in general, 
tend to be warmer, except for winter days when a day with 
clear skies can make the environment thermally comfortable. 
While on cloudy days, the temperature difference near the 
surface tends to decrease, causing temperatures to become 
milder. Thus, under the presence of clouds, days tend to be 
colder, while nights tend to be warmer. The minimum 
temperature values are observed in the winter of the 
Southern Hemisphere when solar radiation at the top of the 
atmosphere reaches its lowest values [89]. 

On the other hand, in the last semester, the maximum 
and minimum temperatures in the four subregions reached 
their maximum values around pentad 57 and 61, between 
August and October, caused by less cloudiness and higher 
values of surface insolation (Figure 8). It is noteworthy that 
in subregion R2 (Figure 7b) the relationship between the 
seasonal behavior of maximum and minimum temperatures 
with the precipitation is not evident. The minimum 
insolation values around pentad 37, which occurs around the 
months of June and July, coinciding with the period in which 
the EWDs are more frequently on the east coast of the 
northeast [90]. However, there is a small annual variation in 
precipitation in this subregion. The behavior of temperature 
is modulated by the annual variation of insolation, indicating 
the dominance of solar radiation in the annual behavior of 
temperature. Prado et al. [91] indicated that the greater 
activity of the Pacific Decadal Oscillation (PDO) is one of the 
factors responsible for the global warming trends observed 
over the central region of Brazil. Therefore, it is suggested 
that the longer range of temperatures in the Pacific Ocean 
may also be responsible for the increasing trends in 
temperatures observed here. 

However, it should be noted that anthropogenic factors, 
such as changes in land cover and increase in urban areas, 
may be responsible for such trends in increasing maximum 
and minimum temperatures observed in R1, R3 and R4, given 
that they cause changes in surface energy fluxes and, 
consequently, higher heating and lower humidity [70]. 
However, studies are needed on the influence of the effects 
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caused by these changes in precipitation patterns and 
temperatures in the BSA subregions. Some studies for the 
Northern region of Brazil indicate an increase in precipitation 
associated with the growth of urban areas in certain regions 
[92,93]. 

The application of the Tukey test indicated, for the 
maximum and minimum temperature averages, a 
statistically significant difference between all subregions, at a 
significance level of 5%. This result suggests a large spatial 
variability of the mean maximum and minimum 
temperatures in the BSA. As for the mean levels of insolation, 
the test did not detect significant differences (p-value > 0.05) 
between the NEB subregions. 

The humidity time series for the two periods is 
illustrated in Figure 9. A decrease in the average humidity 
values is observed in the period from 1991 to 2019 being more 
evident in the R2, R3 and R4 regions. Except in R1, humidity 
decreased by an average of 3.8% in other regions. The annual 
behavior of humidity shows that, in general, the maximum 
values are observed in the rainy periods while the minimum 
values of humidity occur in the dry periods. Moreover, the 
data show a correlation between temperature and humidity, 
the lowest humidity values coincide with the periods with 
the highest maximum and minimum temperatures (Figure 7). 
Salviano et al. [13] performed an analysis of precipitation and 
temperature trends for Brazil and observed that, in general, 
evapotranspiration presented a behavior directly 
proportional to temperature, while relative humidity 
presented an inversely proportional behavior. 
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Figure 9. Time series of the five-day mean (pentad) of moisture in the 
periods 1962–1990 (red line) and 1991–2019 (blue line) for the four studied 
groups. 

Through the Tukey test, considering a significance level 
of 5% for all moisture averages, significant differences were 
found between all subregions of the BSA. This great spatial 
variability of humidity reinforces the performance of 
different meteorological systems in the subregions, as well as 
the different periods of activity. Furthermore, through the 
trend analysis in the previous section, it appears that climate 
changes and variability can reduce the development of such 
precipitation systems and possibly be responsible for the 
decrease in humidity observed in the BSA. These results 
agree with Prado et al. [91] who investigated the climate 
variability over the central region of Brazil. The authors 
showed that moisture flux is affected by interannual 
oscillations associated with ENSO phenomena and changes 
in teleconnection patterns between the Pacific Ocean and 
South America. 

Melo et al. [94] observed evidence of climate change in 
the northwest region of the state of Rio Grande do Sul, where 
there was an increase in the annual average temperature of 
almost 3 °C, and a negative trend in precipitation in certain 
locations until the end of the 21st century. An increase in the 
frequency of extreme precipitation events was also observed. 
Santos and Oliveira [95] investigated trends in air 
temperature and precipitation over locations in the state of 
Pará, finding trends in temperature increase, especially in the 
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region’s minimum temperature, resulting in warmer days in 
recent decades. The authors suggest that changes in land use 
and occupation may be one of the factors responsible for 
positive temperature trends. Carvalho et al. [96] Observed 
greater rainfall variability over the Northeast region of Brazil, 
with a reduction in the number of rainy days, especially on 
the Northeastern coast. 

The results discussed here show possible changes in 
climatic elements in almost all subregions of the BSA, with a 
decrease in accumulated precipitation and an increase in the 
maximum and minimum temperature, which can impact an 
increase in the processes of evaporation and 
evapotranspiration. Furthermore, an increase in insolation 
and a decrease in humidity were observed in some regions. 
If these trends in precipitation and temperature levels are 
maintained, some activities directly or indirectly associated 
with the climate could be impacted. Thus, this study becomes 
a subsidy for investigating the future behavior of the climate, 
and for investigating the causes and actions to mitigate these 
effects. 

4. Conclusions 
Several studies have been carried out to detect climate 

changes around the world related to the natural variability of 
the climate, as well as to anthropogenic activities. The 
Brazilian Semiarid region has been suffering in the last 
decade from extreme events, mainly associated with severe 
droughts, which directly impact water supply, energy 
security, and subsistence agriculture. In this sense, 
investigating how these changes are taking place is of great 
importance to assess which regions are more vulnerable to 
such changes. Thus, this work aimed to contribute to a more 
adequate future planning and, consequently, minimization 
of the effects and better adaptation of the local population. 

The novelty of this research is the statistical analysis of 
five meteorological variables to study the possible climate 
changes that are happening in the BSA for 58 years. The 
analysis of the results referring to the Mann–Kendall test, at 
a significance level of 5%, revealed a decreasing trend for 
precipitation in all sub-regions of the BSA during the period 
1962–2019. An increasing trend was observed in the 
maximum temperature in almost all regions except R2. For 
the minimum temperature, a decreasing trend was observed 
in all sub-regions. Insolation showed an increasing trend for 
regions 1 and 4 and a decreasing trend for regions 2 and 3. 
Humidity showed a decreasing trend in almost all regions 
studied. 
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The Multivariate analysis of variance (MANOVA) shows 
significant changes in all variables studied when comparing 
the two periods. Therefore, it is concluded that there were 
significant climate changes for the BSA, with a decrease in 
accumulated precipitation, increase in maximum and 
minimum temperatures, increase in insolation and decrease 
in humidity, except in R1. 

This study provides important information regarding 
the understanding of seasonality and trends in five 
meteorological variables in the BSA. This information can be 
used to help in the public planning, rural producers, and 
population mitigate and adapt to climate changes. However, 
specific studies related to the identification of natural and 
anthropogenic factors that contribute to climate change 
observed in each sub-region are needed. These studies can 
help to support mitigation measures, mainly, of impacts on 
the physical, social, and economic environment. Nonetheless, 
the continuity of these trends could result in impacts on 
agriculture and on the hydrological cycle and, consequently, 
on the fauna, flora, and population. For future studies on the 
possible causes of climate change, it is suggested to model 
and simulate the possible impacts and define methods and 
strategies to be applied in the BSA region. 
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