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RESUMO GERAL 

 

 Os efeitos das mudanças climáticas sobre as sociedades humanas tornaram-se o 

foco entre diversos pesquisadores. Entender os padrões climáticos (circulação da 

atmosfera, precipitação, temperatura) é essencial para a previsão de extremos 

climáticos, mas o grande desafio é analisar como esses eventos extremos atuam em 

nossa sociedade e procurar meios de diminuir o seu impacto. Um conceito bastante 

utilizando em ciências humanas e sociais para compreender esses impactos e o processo 

de adaptação da sociedade é o da vulnerabilidade. O objetivo deste trabalho é 

desenvolver e aplicar uma metodologia multi escala para avaliar e quantificar a 

vulnerabilidade do Nordeste Brasileiro a extremos climáticos, desenvolvendo uma 

metodologia que combina aspectos de vulnerabilidade a seca, bem como utilizar 

indicadores socioeconômicos e climáticos para avaliar a exposição, capacidade de 

adaptação e a sensibilidade das microrregiões geográficas desta área. A avaliação da 

susceptibilidade ou grau de exposição ao risco regional foi utilizando o SPI 

(Standardized Precipitation Index) através do grau de magnitude de seca (MD), os 

índices de chuva como o PCD (Precipitation Concentration Degree) e PCP 

(Precipitation Concentration Period) ajudaram a caracterizar e climatologia regional. 

Esses índices apresentaram resultados satisfatórios no estudo piloto do Rio Grande do 

Norte para avaliar o grau de exposição à seca. No que diz respeito a sensibilidade 

agrícola/agropecuária a técnica estatística multivariada análise fatorial apresentou 

resultado aceitável para o modelo proposto usando dados referentes ao período 1990-

1999 (P1). A aplicação da análise de vulnerabilidade considerando tanto a capacidade 

adaptativa, quanto a incapacidade adaptativa apresentaram resultados praticamente 

similares com grande parte da região com extrema vulnerabilidade localizada ao sul do 

estado da Bahia assim como parte da região semiárida apresenta grau de vulnerabilidade 

entre moderado e médio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: susceptibilidade, adaptação, mudanças climáticas, precipitação, 

agrícola.   
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GENERAL ABSTRACT 

 

The effects of climate change on human societies have become the focus of many 

researchers for their research. Understanding weather patterns (circulation of the 

atmosphere, precipitation, temperature) is essences for predicting extreme weather, but 

analyze how these extreme events act in our society and look for ways to reduce the 

impact caused by these events is the great challenge. Using a concept very in the 

humanities and social sciences to understand these impacts and the adaptation of the 

society's vulnerability. The objective of this work is to develop and apply a 

methodology for evaluating fining scale and quantify the vulnerability of the Brazilian 

Northeast to climatic extremes, developing a methodology that combines aspects of 

vulnerability to drought, as well as socioeconomic and climatic indicators used to assess 

exposure, ability to adaptation and the sensitivity of geographical microregions of the 

region. The assessment of the susceptibility or degree of exposure to risk is the regional 

using the SPI (Standardized Precipitation Index) by the degree of magnitude dried 

(MD), the rate of precipitation such as PCD (Precipitation Concentration Degree) and 

PCP (Precipitation Period Concentration) helped characterize and regional climatology, 

these indices showed satisfactory results in the pilot study of Rio Grande do Norte to 

assess the degree of exposure to drought. Regarding sensitivity agricultural / livestock 

multivariate statistical technique to factor analysis showed acceptable results for the 

proposed model using data for the period 1990-1999 (P1). The application of the 

analysis of vulnerability considering the adaptive capacity, as the adaptive disability 

have almost similar results with much of the region's vulnerability to extreme south of 

Bahia state as a part of the semiarid region has a degree of vulnerability among 

moderate and mean . 

 

KEY-WORDS: susceptibility, adaptation, climate change, rainfall, agricultural. 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

Lista de Figuras _____________________________________________________ vii 

Lista de Tabelas ______________________________________________________ ix 

Lista de siglas ________________________________________________________ x 

Introdução geral ______________________________________________________ 1 

Metodologia geral _____________________________________________________ 5 

Determinação do fator de exposição ao extremo climático ____________________ 6 

Determinação a sensibilidade da produtividade agrícola/ agropecuária a extremos 

climáticos. __________________________________________________________ 6 

Determinação do fator capacidade de adaptação a extremos climáticos de 

precipitação ________________________________________________________ 7 

Processo de geração dos mapas _________________________________________ 7 

Capítulo I ____________________________________________________________ 9 

Characterization of risk/exposure to climate extremes through some precipitation 

indices for the Northeast of Brazil - Case Study: Rio Grande do Norte _________ 9 

Capítulo II __________________________________________________________ 24 

Indicator of agriculture vulnerability to climatic extremes. A conceptual model 

with case study for the Northeast Brazil _________________________________ 24 

Capítulo III _________________________________________________________ 42 

Indicador de vulnerabilidade agrícola a extremos  climáticos de precipitação para 

o Nordeste do Brasil __________________________________________________ 42 

anexos ______________________________________________________________ 68 

Anexo A ___________________________________________________________ 69 

Anexo B ___________________________________________________________ 70 

apêndices ___________________________________________________________ 72 

Apêndice A ________________________________________________________ 73 

Apêndice B ________________________________________________________ 74 

 



vii 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Figure 1. Study area of Rio Grande do Norte State, located in Northeast Brazil with 

political division in micro-regions. .............................................................................. 14 

Figure 2. climatology characterization of the State of Rio Grande do Norte A), and 

characterization of the selected period 1979-2008 is shown where the climatic 

characteristics of homogeneous groups of precipitation B) and C). .............................. 15 

Figure 3. Characterization of homogeneous regions degree of drought magnitude (MD) 

for each reporting period of study................................................................................ 18 

Figure 4. Characterization of the areas of precipitation concentration degree, (PCD). . 20 

Figure 5. Characterization of homogenous areas of the precipitation concentration 

period, (PCP). ............................................................................................................. 21 

Figure 6. Characterization of exposure factor to drought for each period studied. ....... 22 

 

CAPÍTULO 2 

 

Figure 1. Study area of the State of Rio Grande do Norte in the Northeast Brazil, with 

political division in micro regions. .............................................................................. 30 

Figure 2. Indicator of sensitivity of agricultural productivity to climate extremes. ...... 35 

Figure 3. Climatology of Rio Grande do Norte for different periods A) classification of 

homogeneous group of precipitation for the period of 1979-2008 B) and total 

precipitation for each group C). ................................................................................... 36 

Figure 4. Characterization of homogeneous precipitation regions of Rio Grande do 

Norte.The software used to make these maps was Quantum Gis, where the interpolation 

of the used groups was the inverse of the distance, that is the point that presents the 

greatest ....................................................................................................................... 37 

Figure 5. Factor of exposure to climatic extremes for each micro region of Rio Grande 

do Norte, were period are: 1967-1996 Fig. 5A; 1979-2008 Fig. 5B; 1982-1997 Fig. 5C 

and 1991-2006 Fig. 5D. .............................................................................................. 38 

Figure 6. Classification of adaptive capacity (AC) of each micro-region of Rio Grande 

do Norte. ..................................................................................................................... 39 



viii 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

Figura 1. Área de estudo destacando a divisão política da região em micro regiões junto 

com as estações de precipitação da Agencia Nacional das Águas (ANA)..................... 47 

Figura 2. Caracterização climática da precipitação no Nordeste do Brasil, período de 

1980 a 2011. ............................................................................................................... 52 

Figura 3. Caracterização do indicador composto de seca (ICS) com base nos dados da 

defesa civil e caracterização da susceptibilidade/risco com a composição do (IES) com a 

espacialização do MD combinado com o ICS formando o IES. ................................... 53 

Figura 4. Espacialização do indicador de sensibilidade agropecuária para o Nordeste do 

Brasil para os respectivos períodos a) 1990-1999 e b) 2000-2010. ............................... 58 

Figura 5. Caracterização da vulnerabilidade a agrícola a extremos climáticos de 

precipitação para o NEB considerando o fator de capacidade e adaptação nos a) 1990-

1999 e b) 2000-2010. .................................................................................................. 59 

Figura 6. Caracterização da vulnerabilidade a agrícola a extremos climáticos de 

precipitação para o NEB considerando o fator de incapacidade e adaptação nos a) 1990-

1999 e b) 2000-2010. .................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Table 1. The relation between annual PCP and the month (in degrees). ...................... 17 

 

CAPÍTULO 2 

 

Table 1. Factors observed for subset temporary crops – Varimax rotation. .................. 34 

 

CAPÍTULO 3 

 

Tabela 1. Medidas de adequação amostral, como o teste de Kaiser-Meyer-Olklin 

(KMO), teste de esfericidade de Bartlett (BTS) e p-valor. ........................................... 54 

Tabela 2. Valores referentes à medida de adequação amostral (MSA), comunalidade 

inicial e comunalidade finais, referentes ao P1. ........................................................... 55 

Tabela 3. Fatores observados e suas respectivas variâncias proporcional e acumulada 

para conjunto de produção agropecuária. ..................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AC Capacidade Adaptativa  

AF Analise Fatorial 

AI Incapacidade Adaptativa 

ANA Agência Nacional das Águas 

BTS Teste de Esfericidade de Bartellet 

CEPED Centro universitário de estudos e pesquisas sobre desastres. 

DM Dry Magnitude 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ENSO El Niño-Souther Oscilacion 

E Exposição ao extremo climático 

IBAMA  

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICs Indicador composto de seca 

IDEMA Instituto de Defesa do Meio Ambiente 

IvA Indicador de vulnerabilidade agrícola a extremos de precipitação 

Is  Indicator of drought 

ITCZ Intertropical Convergence Zone 

Iv Indicador de vulnerabilidade a extremos climáticos 

KBE Krigagem Bayesiana Empírica 

KMO Kaiser-Meyer-Olklin 

MAS Measure of Sampling Adequacy 

NEB Nordeste do Brasil 

PCD Precipitation Concentretaion Degree 

PCP Precipitation Concentretaion Period  

RMS root mean square  

RN Rio Grande do Norte 

SeA Sensibilidade da produtividade agropecuária 

SIG Software de Informações Geográficas 

SIGA-ASA Sistema Integrado de Gestão e Auditoria- Articulação do Semiárido  

SPI Standardized Precipitation Index 

UNDP United Nations Delevopment Programme 

 

 

 

 



1 

 

 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

Diante de eventos climáticos extremos como secas e enchentes, o debate que 

discorre na comunidade cientifica é se a intensificação ou não de eventos extremos é 

devido às mudanças climáticas no planeta e se estas decorrem da ação antropogênica. A 

grande questão a ser discutida refere-se às condutas da sociedade civil como também o 

posicionamento dos governantes para enfrentar tais eventos. De acordo com o relatório 

da United Nations Delevopment Programme-UNDP (2004), no período de 1980 a 2000, 

as regiões habitadas por 75% da população mundial já foram atingidas, ao menos uma 

vez, por algum tipo de evento extremo (ciclone tropical, enchentes, secas ou 

terremotos). Ao longo da década os desastres têm aumentado em frequência e extensão. 

Nos países em desenvolvimento tais acontecimentos têm impacto desproporcional, já 

que o risco está aliado a outros fatores como ações preventivas do governo e baixos 

níveis socioeconômicos (UNDP, 2010). 

Especificamente, a região Nordeste do Brasil (NEB) possui área equivalente a 

aproximadamente 18% do território nacional, compreendendo a maior região semiárida 

do planeta, no qual abriga a caatinga, um dos biomas mais susceptíveis e abrangendo 

espécies da fauna e flora endêmicas. A região NEB têm alta variabilidade espaço-

temporal da precipitação, estando dessa forma, mais susceptível a eventos extremos de 

precipitação como seca e enchente. 

Vários estudos discutiram o caráter climático da região (Shukla J.; Paulo Nobre;, 

1996); (Ferreira & Mello, 2005); (Oliveira, Lima, Santos e Silva, 2013), tanto para 

investigar qual fenômeno está associado à precipitação, quanto a classificar as regiões 

homogêneas de precipitação, além de identificar o período chuvoso. Uma forma de 

descrever climatologia da precipitação para o NE é utilizando a proposta metodológica 

de  (Li, Jiang, Li, & Wang, 2010) que nalisaram a distribuição temporal e espacial da 

precipitação na região de Xinjiang/China através de índices de precipitação 

(precipitation concentration degree – PCD; precipitation concentration period – PCP) e 

dados diários de precipitação de 1961-2008. O PCD avalia o grau de concentração da 

precipitação durante o ano, por outro lado o PCP representa o período (mês ou meses) 

que concentrou-se a precipitação. A avaliação do risco ou susceptibilidade à seca pode 

ser definido com o auxílio de um indicador climático, dentre os disponíveis destaca-se o 

proposto por Mckee, Doesken, & Kleist (1993), o SPI (Standardized Precipitation 
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Index), devido a sua operacionalidade e resultados satisfatórios em diversos estudos 

(Paulo, Ferreira, Coelho, & Pereira, 2005); (Duggins, Williams, Kim, & Smith, 2010); 

(Potop, Možný, & Soukup, 2012). Com o intuito de compreender os efeitos dos 

extremos climáticos nas diferentes esferas da sociedade, a literatura abrange o conceito 

de vulnerabilidade (Adger, et al., 2004; Nelson, et. al, 2010; O’Brien, et al., 2004), no 

entanto, não é um conceito simples de ser aplicado devido a quantidade de fatores que 

influenciam o grau de impacto do evento (Adger et al., 2004); (Cardona, 2003). A 

vulnerabilidade a mudanças climáticas engloba dois componentes: o risco de ocorrência 

de um evento climático extremo poder ser compreendido como sensibilidade ao 

extremo climático (ex: seca, ciclones, El ninõ, cheias) e a capacidade de adaptação das 

comunidades perante a esse evento (tais como recursos materiais, financeiros, 

estratégias de adaptação, entre outros). Nos últimos anos, apesar de seu uso frequente, o 

conceito de vulnerabilidade é raramente convertido em medidas analíticas que podem 

ser utilizadas para priorizar e avaliar o impacto das políticas de intervenção. De fato, a 

demanda por estudos e pesquisas que prioriza a política de adaptação surgiu com a 

consciência da ameaça a extremos climáticos, principalmente na produção de alimentos 

e impactos ambientais (Nelson et al., 2010).  

No Brasil o conceito de vulnerabilidade aplicada em ciências climáticas pode ser 

mostrado em Marengo (2008); Confalonieri (2007); Barata & Confalonieri (2011). O 

grau de vulnerabilidade comumente utiliza um conjunto de indicadores ou avalia a 

estimativa dos índices de vulnerabilidade a partir desses indicadores. Os indicadores são 

úteis para analisar a tendência e explorar modelos conceituais, possuindo flexibilidade 

de ser aplicável em escalas diferentes (Gbetibouo, Ringler, & Hassan, 2010). Contudo, 

os indicadores são limitados por falta de informação sobre a forma de escolhas dessas 

variáveis e quais regras foram estabelecidas para determinar um índice de 

vulnerabilidade de uma determinada região ou comunidade (Luers, Lobell, Sklar, 

Addams, & Matson, 2003). Estas limitações conduziram Simelton, Fraser, Termansen, 

Forster, & Dougill (2009) a utilização de ferramentas estatísticas e correlacionar 

vulnerabilidade de culturas à seca com indicadores socioeconômicos, como forma de 

identificar os fatores que tornam as regiões mais vulneráveis. 

A principal hipótese da pesquisa é a existência de uma relação entre os espaços 

susceptíveis a processos naturais perigosos (secas - atrelada à dinâmica da precipitação) 

e os espaços que apresentam os piores indicadores socioeconômicos e de acesso a 



3 

 

 

 

infraestrutura agrícola, ou seja, aquelas comunidades com menos recursos naturais e 

tecnológicos. O conhecimento das vulnerabilidades das regiões mais susceptíveis a 

extremos climáticos contribuirá na identificação sobre quais serão as áreas 

potencialmente de risco, e possibilitará a elaboração e implantação de políticas e 

medidas de adaptação e mitigação dos efeitos causados pela mudança do clima. O 

objetivo deste trabalho é desenvolver e aplicar uma metodologia multi escala para 

avaliar e quantificar a vulnerabilidade do NEB. Diante disso, os objetivos do estudo são: 

 

1. Avaliar a climatologia da precipitação no estado do Rio Grande do Norte utilizando 

indicadores climáticos como o PCP e PCD, além de verificar o fator de exposição ou 

risco à seca utilizado dados de desastres naturais no período de 1991-2010, junto com 

SPI calculado para o período chuvoso verificar a dinâmica do fator exposição ou risco a 

seca. (Capitulo 1);  

2. Usando a técnica estatística multivariada analise fatorial determinou-se a 

sensibilidade agrícola aos extremos de precipitação, com isso possibilitou a aplicação da 

analise de vulnerabilidade agrícola para o estado do Rio Grande do Norte. (Capitulo 2); 

3. Usando as técnicas aplicadas nos capítulos anteriores o estudo foi feito para toda a 

NEB, caracterizando as áreas agrícolas mais vulneráveis da região, sendo assim 

desenvolvida uma metodologia de estudo para analisar a vulnerabilidade agrícola aos 

extremos de precipitação (Capitulo 3). 

 

Assim sendo, a tese busca validar a seguinte hipótese: sendo o (NEB) uma região 

conhecida por suas fragilidades climáticas e socioambientais e por concentrar áreas com 

grande potencial agroeconômico, necessita-se de pesquisas que identifiquem as áreas 

mais vulneráveis e com isso avaliar os possíveis impactos das culturas agrícolas na 

região aos extremos de precipitação. 

 

ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese é composta por quatro capítulos, sendo que o primeiro, descreve um 

artigo em processo de revisão. O capítulo 2 é composto por um artigo publicado. O 

capítulo 3, consta de um trabalho que será submetido e por fim o capitulo 4 com as 

considerações finais da pesquisa. 
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Inicialmente foi feita a obtenção de dados junto ao IBGE dos dados agrícolas 

referentes ao período de 1990-2011 e dados do censo agropecuário de 2006. Os dados 

de precipitação foram obtidos junto a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte-EMPARN, com isso os artigos 1 e 2 foram feitos para estabelecer a 

metodologia de estudo para o NEB. No qual esse usou dados da Agência Nacional de 

Águas (ANA). O primeiro artigo capitulo 1, busca justificar o uso do fator de 

exposição/risco a seca, onde foi caracterizado a climatologia do estado de indicadores 

poucos utilizados como PCP  e PCD  e mais difundido como o SPI, o artigo foi 

submetido a Theoretical and Applied Climatology, depois dessa etapa foi realizado a 

pesquisa de vulnerabilidade agrícola para o Rio Grande do Norte publicado em  

Amospheric and Climate. Com a base do estudo definida foi feito o estudo para NEB, 

no qual o estudo resultou no artigo que será submetido na Natural Hazards and Earth 

System Sciences.   
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METODOLOGIA GERAL 

 

Neste estudo a vulnerabilidade agrícola a extremos climáticos seguiu a proposta 

por Antwi-Agyei, Fraser, Dougill, Stringer & Simelton (2012), escrita abaixo: 

V = f(E + S − AC)               (1) 

Sendo: E a exposição ao extremo climático (seca ou enchente), S é a sensibilidade da 

produtividade ao evento extremo e AC é a capacidade adaptativa dessas regiões em 

lidar com o evento extremo. Portanto, de acordo com a equação (1), pode-se dividir a 

análise em três etapas: a primeira envolve a determinação da exposição ao extremo 

climático, que considera o uso de dados pluviométricos existentes para estimar a 

exposição à seca por meio de indicadores climáticos como o SPI, PCP e PCD, com o 

número médio de eventos extremos (secas, inundações bruscas e graduais) decretados 

no período de 1991-2010. A segunda etapa determinou-se a sensibilidade da 

produtividade à seca, criando um índice de rendimento agrícola, no qual são 

consideradas as variáveis de produção de alimentos através em lavouras temporárias e 

permanentes, extrativismo animal e vegetal, essa metodologia diferente da utilizada por 

Simelton et al., (2009); Antwi-Agyei et al., (2012), considera culturas especificas e faz a 

estimativa de produtividade através de um modelo de tendência produtiva. Nesta 

pesquisa utilizou-se a metodologia da análise fatorial, trabalhada inclusive em estudos 

de vulnerabilidade climática (Confalonieri, 2007); (Barata & Confalonieri, 2011). Para 

construção desse indicador, fez-se o uso de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE no período de 1990-2011, esse período compreende entre dos censos 

demográficos (1991 e 2010) e censo agropecuário (1996 e 2006). Com isso foi aplicado 

como estudo de caso do indicador de vulnerabilidade agrícola para o Rio grande do 

Norte. Por fim a etapa que determina a capacidade de adaptação, para este componente 

foi utilizada dados do censo Agropecuário 2006 e do Ministério do Desenvolvimento 

Social Combate à Fome ate o ano de 2013. Na ultima etapa da pesquisa a metodologia 

foi aplicada para todo o NEB. 
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DETERMINAÇÃO DO FATOR DE EXPOSIÇÃO AO EXTREMO CLIMÁTICO 

 

 O fator de exposição ao extremo climático (Es) pode ser considerado também 

como risco (Cardona, 2003), defini como perigo latente ou algo externo que  submetido 

o objeto (microrregião). Para Kienberger, Lang, & Zeil, (2009) considerar a variável no 

modelo de vulnerabilidade pode ser um erro, já que o mesmo é uma variável muito 

complexa a ser avaliada dependendo das características locais (biofísicas e 

socioeconômicas), além da variabilidade. Diante desta dificuldade, o autor propõe 

escrever a vulnerabilidade em termos de susceptibilidades (biofísicas e 

socioeconômicas). Então para avaliar o E usaram-se alguns indicadores climáticos como 

PCD e PCP ( Zhang, L. & Qian, Y ., 2003; Li et al., 2010) além do indicador de seca 

SPI proposto por Mckee et al., (1993) no qual calculava a magnitude da seca para o 

período analisado. 

 

DETERMINAÇÃO A SENSIBILIDADE DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA/ AGROPECUÁRIA A 

EXTREMOS CLIMÁTICOS. 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o software R (R Core Team, 2013). 

Para determinar a sensibilidade foi aplicada a análise fatorial (AF) descrita no Anexo A, 

no qual é uma metodologia diferente empregada por Simelton et al., (2009), mas 

utilizada em trabalhos que aplicam o conceito de vulnerabilidade (Confalonieri, 2007; 

Barata & Confalonieri, 2011; (Figueiredo & Silva, 2010).  O principal objetivo da (AF) 

é reduzir o número de variáveis e construir com base nos fatores estimados na AF um 

novo banco de dados no qual possui um grau de variabilidade muito próximo com as 

variáveis originais (Anexo A). Isto é importante para saber quais características são 

realmente necessárias para definir a vulnerabilidade a extremos climáticos e quais áreas 

produtivas podem ser mais influenciadas por essas mudanças.  

Para aplicar esta técnica, de acordo com a base de dados, (Hair Jr, Black, Babin, 

& Anderson, 2009); (Figueiredo & Silva, 2010), é recomendável que as variáveis sejam 

contínuas ou discretas e devem-se evitar variáveis categorizadas. Em relação ao número 

de observações elevado, Hair Jr et al. (2009), sugerem que a amostra tenha número de 

observações superior a 50, sendo no mínimo 100 casos para assegurar resultados mais 

robustos. No que se refere ao método de adequação dos dados, a matriz de correlação 

deve apresentar valores superiores a 0,30 e o teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) deve 
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estar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 melhor a adequação Hair Jr et al., (2009) 

sugerem 0,50 como patamar aceitável. Por fim, a estatística Bartlett ou teste de 

esfericidade de Bartlett (BTS), em que a hipótese nula (Ho) da matriz de correlação 

entre as variáveis é uma matriz identidade, ou seja, as variáveis não correlacionadas, 

para teste o valor tem que ser significativo p<0,05. 

 

DETERMINAÇÃO DO FATOR CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO A EXTREMOS CLIMÁTICOS DE 

PRECIPITAÇÃO  

 

Na pesquisa o primeiro componente do fator capacidade de adaptação representa o 

capital físico ou tecnologia empregada, que é composto pelo número médio de 

produtores que utilizam sistema de irrigação, esta variável é interessante devido à 

abrangência de setores envolvidos como, recursos financeiros e disponibilidade de 

recurso natural. O segundo componente está ligado a ações sociais por parte do governo 

para o enfretamento do estresse, que é o número médio de tanques (ou cisternas) 

construídos, projeto do governo federal no combate contra a seca, chamado SIGA-ASA. 

Com base nesses dados foi gerado um arquivo raster de AC e esse foi combinado com o 

uso do software de geoprocessamento de forma sugerida na eq. 1 para gerar o mapa de 

capacidade de adaptação e incapacidade de adaptação que é apresentado nas Figuras (ia) 

e (ib) no anexo D, respectivamente  

                                                                 

PROCESSO DE GERAÇÃO DOS MAPAS 

 

A geração dos mapas foi por meio de um software de informações geográficas ou 

geoprocessamento (SIG). Com base de dados vetorial referente a cada microrregião foi 

gerado um arquivo raster. O raster constitui de um modelo matricial de terreno onde a 

matriz M(i,j) sendo que i colunas e j linhas definem os pixel (picture element). Cada 

pixel apresenta um valor referente ao atributo, além dos valores que definem o número 

da coluna e o número da linha, correspondendo, quando o arquivo está georeferenciado, 

a um par de coordenadas x e y que se encontra dentro da área abrangida por aquele 

pixel. As principais vantagens de arquivos raster são: 

 A forma de organização das células em linhas e colunas é muito simples e com 

codificação numa estrutura lógica na maioria das linguagens de computador. 
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 A posição de cada célula é dada pelo número da linha e da coluna em que esta se 

encontra; 

 Facilita operações algébricas entre camadas (operações com matrizes), 

correspondendo a operações algébricas entre os pixels de camadas sobrepostas 

corretamente, ou seja, georeferenciadas e com mesma resolução espacial. 

O processo de interpolação utilizado foi a Krigagem que é um método de 

regressão usado em geoestatística para aproximar ou interpolar dados. Pode ser 

entendido como predição linear ou forma da inferência bayesiana disponível no Anexo 

B. Parte do princípio que pontos próximos no espaço tendem a ter valores mais 

parecidos do que pontos mais afastados. A técnica de Krigagem assume que os dados 

recolhidos de uma determinada população encontram-se correlacionada no espaço. A 

krigagem bayesiana empírica (KBE) é um método de interpolação geoestatística que 

automatiza os aspectos mais difíceis de construir um modelo de krigagem válido. 

Outros métodos de krigagem em geoestatística exigem o ajuste de alguns parâmetros, a 

fim de receber os resultados precisos, mas KBE calcula automaticamente esses 

parâmetros através de processos de subdivisão e simulações. Krigagem bayesiana 

empírica também difere de outros métodos de krigagem por incluir o erro introduzido 

através da estimativa do semivariograma subjacente. Ainda, metodologias diferentes de 

krigagem calculam o semivariograma a partir de dados locais conhecidos e usam este 

único semivariograma para fazer previsões em locais desconhecidos; este processo 

assume implicitamente que o semivariograma estimado é o verdadeiro semivariograma 

para a região de interpolação.  As principais vantagens do KEB são: 

 As estimativas são mais precisas quando comparada com outros métodos de 

krigagem; 

 Permite previsões precisas de dados moderadamente não estacionários; 

 Mais preciso do que outros métodos de krigagem para pequenos conjuntos de 

dados. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geoestat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infer%C3%AAncia_bayesiana


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CHARACTERIZATION OF RISK/EXPOSURE TO CLIMATE EXTREMES 

THROUGH SOME PRECIPITATION INDICES FOR THE NORTHEAST OF 

BRAZIL - CASE STUDY: RIO GRANDE DO NORTE 
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Resumo 

 

A mudança climática poderá aumentar o risco de inundações ou secas. Até o momento, 

poucos estudos têm projetado mudanças nos extremos climaticos em uma escala 

regional ou local. Alguns estudos já começaram a estimar a exposição a inundações ou 

secas como um proxy de risco,  assim apresenta-se um exercício de análise de risco. Os 

estudos de mudança climática e seus impactos raramente produzir consenso sobre a 

distribuição da exposição, vulnerabilidade ou possíveis resultados. Além disso, o 

Nordeste brasileiro (NEB) é conhecida por sua variabilidade temporal e espacial da 

precipitação vários estudos investigaram essa variabilidade, a fim de compreender os 

episódios prejudiciais, como secas e inundações. No NEB o fenômeno da seca é uma 

questão complexa, porque milhões de pessoas são afetadas e por isso, é um importante 

objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento. Uma forma de tentar argumentar 

sobre este fenômeno é através do conceito de vulnerabilidade. Neste estudo preliminar 

uma têm-se vontade de determina o fator de risco ou exposição à seca, que é um 

componente de vulnerabilidade, principalmente em relação as atividades agrícolas. A 

base para a construção do indicador de risco / exposição seca foram o índice de 

precipitação padronizada (SPI) (e outros dois indicadores período de concentração de 

precipitação (PCP) e do grau de concentração de precipitação (PCD)) que servem como 

uma boa revisão e confirmação, nos períodos chuvosos em Rio Grande do Norte - 

Brasil. Os índices de exposição mostrou um aumento dos valores altos de 1979 a 2008 

ao contrário do período 1967-1996 mostrou que o fator de risco em algumas 

microrregiões apresentaram índices baixos em maior número, uma nota que a dinâmica 

do fator é em uma evolução entre alta e extremos.   

 

Keywords: Precipitação, susceptibilidade, SPI, PCD, PCP. 
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1. Introduction 

 

Discussions on climate change by civil society tend to focus on the global average 

temperature increase, however, the climate varies significantly on regional scale, and 

changes in the pattern of rainfall in certain regions will be intense (IPCC, 2007). The 

main negative effects of rainfall deficit are: decrease of harvests, rising of food price, 

environmental degradation (fires, deforestation), losses in livestock (death of livestock), 

and water scarcity. Identifying these patterns of changes in precipitation and 

temperature is the major challenge of climate models, and even with the technology it 

has not been easy once there is still a significant difference between what is expected 

and observed (Al, 2006) Today, climate models include quantity of climate data 

(precipitation, temperatures, among others), as well as its effects (El niño, La niña, 

droughts, storms), all of which can be calculated in a spatial and temporal resolution 

relatively good, covering regions or the entire planet (IPCC, 2007). Nevertheless, these 

models have not been designed to fully capture one of the most important aspects of 

climate system: the human capacity to respond to changes in regional and local climate 

patterns (Paavola, 2008; Simelton, Fraser, Termansen, Forster, & Dougill, 2009; Antwi-

Agyei, Fraser, Dougill, Stringer, & Simelton, 2012). 

Drought is a temporary phenomenon inherent of certain regions of the planet, for 

example, the Northeast Brazil (NEB), despite the drought to occur in a slow way, it 

causes great impact, currently being considered as the most significant natural disaster 

in the world (Wilhelmi, 2002). In Brazil there is a difference between the concepts of 

drought and dryness. The second is generally associated with periods of water shortage. 

However, there is no difference internationally, where drought is referenced to a single 

event, classified due to impacts caused by such event. Many studies have been 

developed in several parts of the world to better understand and mitigate the effects of 

this phenomenon. 

Currently, civil society, out of these regions, does not fully know the regions 

marked by scarcity of water resources and even in those, the use of water resources is 

characterized by waste and environment degradation, in recent years this phenomenon 

have reached several countries around the world (the United States, Portugal, Australia, 

Brazil), that have warned to the necessity for a more effective policy to combat this 

phenomenon. It does not only consist in mitigation, but an elaborate preparation plan 
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that could include forecasting, monitoring, prevention, evaluation of vulnerability of 

sectors and regions, and assistance and response to drought impacts.The concept of 

vulnerability is extremely large due to several factors that contribute to its event and the 

nature of its impact.(Cardona, 2003; Adger, Brooks, Bentham, & Agnew, 2004; Brooks, 

Neil Adger, & Mick Kelly, 2005; Hufschmidt, Crozier, & Glade, 2005; Füssel, 2010). 

Climate change vulnerability comprises two components: the risk of occurrence of an 

extreme weather event (droughts, floods, cyclones, etc.) and the adaptation capacity of 

communities towards such event (such as material and financial resources, 

implementation of adaptation strategies, etc.) (Kienberger et al., 2009). For the current 

analysis, all the physical-natural and socioeconomic impacts on the occurrence of 

extreme climate events are considered vulnerability, and the incapacity of population to 

adapt, and even aggravated by the levels of poverty that the population faces. One way 

to evaluate the exposure degree of a place or region is through climatic rates. Another 

form of evaluation is proposed by (Li et al., 2010) is the degree of precipitation 

concentration degree (PCD) and the precipitation concentration period (PCP) used in 

the Northwest of China (Zhang, L; Qian, Y, 2003).  

The PCP represents the period (month) in where the total of precipitation is 

concentrated in, and the PCD the total annual rainfall distributed over 12 months. In 

Northeast Brazil (NEB), as well as other parts of the world, the knowledge of sub 

regions peculiarities of drought remain a major challenge for researchers involved in 

operational climate advisement. That occurs because, unlike other natural disasters, the 

effects of drought accumulate over a considerable period of time and may remain after 

the end of the event, making it difficult to determine the beginning and end of the 

drought; also, there is no precise and universally accepted definition of draught, and 

unlike the impacts of floods, hurricanes and many other natural disasters, the draughts’ 

impacts are not well based. These factors maximize the inconvenience and require 

federal, state and local governments to develop a series of strategies to decrease the 

effects of drought, often devastating to the populations and the regional economy. The 

main objective of this study is to evaluate the degree of exposure to climate extremes 

through the SPI and PCD indicators based on the information of the PCP. 
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2. Material and Methods 

 

 2.1. Study Area 

 

The Rio Grande do Norte (RN) is a state of Brazil located northeast of the NEB. 

The state area is 52.796.791km
2
, equivalent to 0.62% of the national territory and 

3.40% the NEB (IBGE, 2010). According to its geopolitical characteristics, RN is 

divided into 19 micro-regions as shown in Figure 1. 

 

Figure 1. Study area of Rio Grande do Norte State, located in Northeast Brazil with 

political division in micro-regions. 

 

The State has an annual average temperature of about 25.5ºC, being the maximum 

temperature 31.1ºC and the minimum 21.1ºC. The number of annual insolation hours is 

between 2.400 and 2.700 hours, and the coastal region stands out with even 300 

sunshine days per year (Cruz et al., 2010). However according to the Köppen 

classification, the state can be divided into three types of climate: tropical wet (As´) in 

the east coast, with showers of autumn-winter; tropical semi wet (Aw´) in western end 

of the State, with autumn showers and high temperatures, and, hot semiarid (BSh) that 
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dominates almost all the rest of the state, including north coast, its average temperatures 

is around 26ºC, while the rains are irregular causing drought periods, with registered 

ratings below 600mm/year (CEPED, 2011). 

 

2.2. Climatological characterization of the Rio Grande do Norte 

 

In order to determine the risk factor it was necessary to determine the climatology 

of the region studied, and mainly the rainy trimester. First, one has established normal 

climatological periods, that are those of 1967-1996 and 1979-2008, the others were to 

verify the behavior of the time series in order to detect some abnormalities, however it 

is observed a decrease in the intensity, which is explained by decade variability 

associated with El Niño-Southern Oscillation (ENSO) that NEB possesses, already 

gauged by (Wagner., 1996; Shukla J.; Paulo Nobre; 1996) but the main objective was to 

identify the rainy season, characterized by March - June. Figure 2 A. 

 

Figure 2. climatology characterization of the State of Rio Grande do Norte A), and 

characterization of the selected period 1979-2008 is shown where the climatic 

characteristics of homogeneous groups of precipitation B) and C). 

 

One of the large scale weather systems of that occurs in this period is the 

Intertropical Convergence Zone (ITCZ), which normally migrates seasonally from its 

position further north, between August to October for positions further south, nearly 2 

to 4º South from February to April, determining the quality of the rainy period of NEB 
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(Ferreira & Mello, 2005), however the synoptic scale systems such as easterly waves 

that are responsible for the rainfall in the eastern coastal  NEB, mainly in the area of 

forest that extends from this recôncavo Baiano, the coast line that surrounds the bay, 

until the coast of Rio Grande do Norte and finally the sea breeze system, which 

associated to the trade winds can penetrate within 100 km to the continent causing 

favorable conditions for precipitation. As the study area has high climate variability, the 

multivariate cluster technique is applied to group, the more homogeneous regions of 

precipitation. In order to build this graph in Figure 2B the period of 1979-2008 used is a 

normal climatology; the main factor that highlights is the intensity of rainfall months in 

both groups (G2, G3 and G4) that is the month of March, the G5 is the month of May 

and by the end of June for G1. In Figure 2C, one has the value of total precipitation 

where G1 has a value of 1299.4 mm and the smallest is G4 with 594.38 mm. 

 

 2.3 The precipitation concentration degree (PCD) and the precipitation 

concentration period (PCP) 

 

The calculation principle of PCD and PCP is based on vector of monthly total 

precipitation. It is assumed that the total monthly precipitation is vector greatness with 

magnitude and direction for one year and may be seen as a circumference (360º). PCP 

annually and then PCD to a region, where can be seen by the following equations: 

Ri = ∑ rij                (1) 

Rxi = ∑rij ∗ sin θj              (2) 

Ryi = ∑rij ∗ cosθj              (3) 

PCPij = tan
−1 (

Rxi

Ryi
)              (4) 

PCDij =
√Rxi

2 +Ryi
2

Ri
              (5) 

Where i represents the year, r and j represents the month and Rij represents the 

total of precipitation of the month j in a year i. And θi is the azimuth of the month j. The 

PCPij represents the period (month) that the total of precipitation is concentrated in a 

year, and PCDij represents the degree of the total of precipitation concentrated at 12 
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months of the year i. In equations 4 and 5 the o azimuth vector is the composition of 

PCP vector, this vector reflects the month in which that maximum precipitation has 

occurred; Table 1 shows the relation between annual PCP and the given month. The 

annual PCD reflects the distribution degree of the total annual rainfall between 12 

months. The annual PCD varies between 1 and 0, if the total annual precipitation is 

concentrated in a single month, the PCD has a maximum value, on the other hand, if the 

total annual rainfall is evenly distributed between the months, PCD can reach its 

minimum value (Zhang,  L; Qian, Y., 2003). 

Table 1. The relation between annual PCP and the month (in degrees). 

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PCP 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

 

2.3. The risk/exposure to drought factor 

 

In this study, in order to develop a dry risk/exposure indicator (Is) it will be 

constructed based on the SPI, which is widely used around the world (Mckee et al. 

1993;Paulo et al. 2005; Duggins et al. 2010; Li et al. 2010), for being of easy 

application and satisfactory results. The monthly rainfall data were obtained together 

with Empresa Agropecuária do Rio Grande do Norte-EMPARN within 1964-2008. The 

other data to compose the Is will be the number of decrees of drought that the 

municipality granted within 1991-2010. In order to calculate the IS, the following 

procedure was taken: the SPI was calculated for the rainy season, then the total amount 

accumulated to generate a single value for the season, similar to that proposed by 

(Mckee et al., 1993) in which the author called dry magnitude (DM), after that, the 

average value was calculated for the geographic micro region and finally the reason 

between this value and the average number of droughts enacted. This can be written as 

the following: 

𝐼𝑆 =
∑𝑆𝑃𝐼

�̅�𝑠
                 (6) 

The same understanding was applied to estimate the index of abrupt flood (IB) 

and gradual flood (IG), as it can be seen in the equations: 

𝐼𝐵 =
∑𝑆𝑃𝐼

�̅�𝐼𝐵
                 (7) 
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𝐼𝐺 =
∑𝑆𝑃𝐼

�̅�𝐼𝐺
                 (8) 

The indicator of sensitivity to climate extremes will be described in the following 

way: 

 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑆 − (𝐼𝐵 + 𝐼𝐺)               (9) 

 

3. Results 

 

In Figure 3, the magnitude of dry (DM) is shown in Figure 3 using a GIS software 

to set the intervals used to quantile technique thus has the characterizing each region for 

DM for each period in Figure 3a it is observed that the east coast as well as the region 

has harsh DM values ranging from low to moderate in all periods, it is also observed 

that the central part of the state comprising Seridó region have a range of high to 

extreme value of MD. It is noticed also that the change in climatic pattern of DM in 

Figures 3. and 3b  where an increase in the values of DM (Fig. 3b.).   

 

Figure 3. Characterization of homogeneous regions degree of drought magnitude (MD) 

for each reporting period of study. 
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Plus a reduction of third DM. and shift eastward Seridó advancing to the wild 

(Fig. 3b.) in Figure 3d. We have the period between the agricultural census is observed 

that there was an increase on the region ranging from DM down east of the state, unlike 

the southern end which went from low / moderate to high / extreme value of DM (Fig. 

3c. 3b . 3a.). 

 

 3.1 Characterization of the PCD 

 

In Fig.4 are presented homogeneous regions of accordance with the degree of 

concentration of precipitation, according to (Li et al., 2010) precipitation throughout the 

year is distributed more evenly throughout the year east of the state (east coast) and part 

of the rough with values ranging from 0.155 to 0.262 (Fig. 4a), in Figures 4a and 4b 

have the climatological normal, reasonably dynamic changes in the far west of the state 

where he spent a variation from 0.262 to 0.284 (Fig. 4a) to a pattern of variation 

between .643 to .697 and reduction of area values higher north in the state (Fig. 4b). In 

Figure 4c have almost the same pattern as the previous ones, but with the high faixo 

ranging from 0.497 to 0.627 beyond the region Seridó provide a larger area of PCD high 

values, in order to Figure 4D shows high values of this PCD above 0 9, so that any 

precipitation was concentrated in a single month due to the use of the separation interval 

(quantile) have very low variance. How (Li et al., 2010) we have that the PCD is more 

distributed throughout the year in the eastern part, however far west year rainfall 

concentrated in just a few months, except in some areas, and we still have a period 

where rainfall Average annual total in concentrated in a single month, which leads to 

the conclusion that for this period the concentration of annual rainfall was concentrated 

in a single month, unlike other periods where the value of PCD suggests that the 

concentration of precipitation was distributed over several months throughout the year 

(Zhang, L; Qian, Y, 2003; Li et al., 2010). 
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Figure 4. Characterization of the areas of precipitation concentration degree, (PCD). 

 

3.2 Characterization of PCP 

 

In Figure 5 the characterization of the precipitation concentration period (PCP), 

we note that it appears highly variable emphasis on the period from 1982-1997 (Fig. 5d) 

where a change in the pattern shown in the previous figures. According to (Zhang L; 

Qian Y, 2003) in Figure 5a have the months of varying concentration of rainfall 

between the months from February to March (39.51 to 60.04 °), and from April to July 

(60.04 -163.69 °). Moreover Figure 5b has the PCP between the months from March to 

April (60-90 °) in almost every state, as part of the east coast has PCP between the 

months from April to May. In Figure 5c we have the same pattern as the previous one 

except graze on the east coast where PCP was between the months from May to 

October, Finally Figure 5d that showed an inverse pattern of PCP in very small 

variation east coast and across state.  

The results for this period can be concluded that the peak rainfall in the state of 

Rio Grande do Norte concentrated in these two months, April and May, as the rainy 

season was characterized in Figure 2. 
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Figure 5. Characterization of homogenous areas of the precipitation concentration 

period, (PCP). 

In Figure 6, shows the characterization of the exposure indicator of drought (Is), 

in the coastal region has low to moderate values in all selected periods, in the central 

and northwestern part of the state have values ranging Is the media extreme, there is the 

Chapada do Apodi with low values of Is in the western state as well as micro Macau 

north. In Figure 6d to have a change in the pattern of Isaiah found in other periods for 

the region East Seridó, formerly high / extreme level of exposure to drought the region 

and spent a supposed media exposure to drought, coastal features a null, i.e,  the amount 

we have droughts in these areas, as another has a value greater than 0.44, i.e, this 

phenomenon occurs in this region less intense. Already present in the central region 

higher. At the west end shows high values between 0.7 and 0.9. In Figure 8a we have 

the IS for the period 1967 to 1996, we note that the extreme occurs in Seridó (south-

central) region, this region is one of the NEB subject to desertification in some points, 

these are due to pressure associated with anthropogenic condition of aridity (Thomaz, 

Costa, Oliveira, Accioly, & Silva, 2009). 
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Figure 6. Characterization of exposure factor to drought for each period studied. 

 

4. Final Considerations 

 

The state of Rio Grande do Norte is inserted in the semiarid region of NEB due to 

specific characteristics of the region to temporal and spatial rainfall variability is high 

with the use of Bayesian interpolation and the separation of the intervals using the 

technique of quantile, the main objective to characterize the degree of exposure to 

climate extremes, particularly drought across climatic indices such as SPI, PCP and 

PDC concludes:  

1) That the PDC ally the application of Bayesian interpolation technique it is 

possible to identify regions where rainfall is most intense and where the period of 

concentration, confirming that helps confirm the climatology of the region;  

2) With the aid of the PCP can identify the rainy season or rainy season in the 

region, besides corroborating the temporal and spatial variability of precipitation, even 

considering a smaller area than the NEB;  

3) We have the period 1991-2006 the values of PCD indicates that the total annual 

rainfall concentrated in a single month; besides that the PCP had between 75-83 ° 
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valuesaccording to (Zhang, L; Qian, Y, 2003), these values correspond to the month of 

April. 

4) Applying the SPI for calculating the rainy season RN indicator of exposure to 

drought (IS) presents satisfactory values for the micro-regions, mainly in the central 

region, extending to Seridó, the west has high values between high and extreme 

exposure phenomenon; 

PCD and PCP, when combined with the application of a multivariate technique 

makes possible to identify regions where precipitation is more intense and the period of 

concentration, confirming that helps to confirm the climatology of the region. Applying 

the SPI for the calculation in the rainy period of Rio Grande do Norte state, the indicator 

of risk/exposure to drought (IS) shows satisfactory values for micro regions, mainly for 

central region, enclosing Seridó, the high west shows values between high and extreme 

exposure phenomenon. In the next step of the study will assess other components of 

agricultural vulnerability that would be adaptive capacity (CA) and S is the sensitivity 

of productivity to the extreme event those regions. Tee ensemble of periods 

demonstrates a large increase in droughts frequency in the Brazilian northeastern, with 

small uncertainty in the direction of change. In certain areas of the world, however, 

flood frequency is projected to decrease. Another case reveals that the regional exposure 

to droughts would increase depending on the degree of warming, but interannual 

variability of the exposure may imply the necessity of adaptation before significant 

climate change. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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Resumo 

 

O clima do Nordeste do Brasil (NEB) é conhecido por sua variabilidade temporal e 

espacial da precipitação. Diversos estudos têm investigado essa variabilidade, a fim de 

compreender os episódios prejudiciais, como secas e inundações. O fenômeno da seca 

no NEB é um tema complexo, devido a afetar milhões de pessoas e ser o objeto de 

estudo por diversos pesquisadores. Uma forma de tentar descrever o fenômeno e seus 

efeitos é através do conceito de vulnerabilidade. A "operacionalidade" deste conceito 

amplo de desastres naturais é uma tarefa complexa. Para medir um indicador de 

vulnerabilidade é necessária uma grande quantidade de dados de diferentes áreas do 

conhecimento, entre os quais incluem: meteorologia, socioambiental, econômica, saúde 

pública, entre outras áreas. O principal objetivo deste estudo é a criação de um índice de 

vulnerabilidade a eventos climáticos extremos (secas e cheias) para o NEB e comparar 

os indicadores com aqueles encontrados na literatura científica. Os dados que foram 

utilizados neste estudo são da ANA (Agência Nacional das Águas), IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), e Ministério da Integração Nacional. Os 

resultados mostram que o uso do indicador de vulnerabilidade agrícola mostrou-se 

satisfatório do ponto de vista metodológico, devido às condições de contorno no modelo 

fatorial apresentou resultados contraditórios para o indicador de sensibilidade agrícola 

na microrregião do Vale do Açu, mas nas demais microrregião os resultados bons.    

 

Palavras-chave: SPI; Sensibilidade, Adaptação; Mudanças Climáticas.  
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1. Introduction 

 

The northeast Brazil (NEB) is located in the tropics between 1º and 18º south and 

35º and 48º west. It covers an area of approximately 1.6 million km
2
. It is known as a 

region of high temporal and spatial variability of precipitation and, due to this 

variability, NEB is undergone phenomena such as drought and floods. Drought is 

usually characterized as a weather phenomenon that arises when there is a water deficit, 

due to below average rainfall expected during rainy season, compromising the 

environmental and socio-economic development of the region. Drought is a 

phenomenon that, although it happens in a slow way, it causes great impact, currently 

being considered as the world most relevant natural disaster Wilhelmi, (2002). In Brazil 

there is a distinction between the concepts of drought and dryness, being the dryness 

generally associated with shorter periods of water scarcity Castro, Calheiros, Cunha, & 

Bringel, (2003). According to the author, in order to the drought be considered a 

disaster, it is necessary that the phenomenon acts under an ecological, economic, social 

and cultural system. However, internationally, no distinction between drought and 

dryness is made, ranking due to impacts caused by such event. Several studies have 

been developed in several parts of the world in order to better understand and mitigate 

the effects of this phenomenon Modarres & Silva, (2007); Pasho, Camarero, de Luis, & 

Serrano, (2011). In order to understand the effects of climatic extremes in the different 

spheres of society, several studies apply the concept of vulnerability (Adger et al., 

2004); (Nelson et al., 2010);(O’Brien et al., 2004), it is not an easy concept to be 

applied due to several factors that occurs for its event and the nature of its impact 

(Adger et al., 2004); (Cardona, 2003). Vulnerability to weather change comprises two 

components: the risk of occurrence of an extreme event can be understood as sensitivity 

to climate extreme (for example, drought, cyclones, El Niño, Floods) and the adaptive 

capacity of communities towards this event (such as material and financial resources, 

implementation of strategies of adaptation, etc). Despite its frequent use in recent years, 

the concept of vulnerability is rarely converted into analytical measurements that can be 

used to prioritize intervention policies and evaluate its impact. The demand for 

researches and prioritizing the adaptation policy throughout society has risen from a 

greater conscience of extreme climatic threat (Nelson et al., 2010). (Luers et al., 2003) 

distinguish -despite a recent convergence due to advances in theoretical and 

methodological discussions, two approaches of research that are active in vulnerability 
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science, which are: human-environmental research and the risk-hazards. The first relates 

to the study of environmental processes on a global scale, especially climate change and 

its local to global impacts (Ford, Smit, Wandel, & MacDonald, 2006); (Paavola, 2008) 

whereas the second carries out a research on natural hazards and disasters, their 

correlation with vulnerability and resilience, being incorporated in emergency 

management and hazards mitigation (Wu et al., 2010);(Brooks et al., 2005); (Ahmed, 

Diffenbaugh, & Hertel, 2009) It also can be said that the first approach emphasizes 

environmental relations in the configuration of vulnerable spaces and the second focus 

more on social aspects, in forming vulnerable social groups. There is consensus 

between the two approaches regarding the composition of the concept which is directed 

by the elements  exposure, susceptibility and response (responsiveness or resilience 

capacity), and this requires measurements and representations based on the two 

approaches of research, environmental and social, once they complement each other. In 

Brazil, it is growing the number of studies dealing with the spatial hierarchy and the 

development of vulnerability indexes, attempting to evaluate the social and 

environmental inequalities and to reduce the risks linked to natural events, such as the 

studies of Confalonieri, (2007); Barata & Confalonieri, (2011). Another way to analyze 

vulnerability is with the help of a set of indicators and to evaluate the estimation of 

vulnerability rates based on these indicators. These indicators are useful for studying 

trends and for exploring conceptual models, and have the flexibility of being applicable 

in different scales (Gbetibouo et al., 2010). However, the indicators are limited due to 

lack of information on how these variables were chosen and rules established to 

determine the vulnerability index of a particular region or community (Luers et al., 

2003). These limitations have led Simelton et al. (2009) to the use of statistical tools and 

to correlate vulnerability of crops to drought with socioeconomic indicators in order to 

identify the factors that make the regions more vulnerable in China. 

The main hypothesis of the research is that there is a relation between the spaces 

susceptible to hazardous natural processes, such as drought, which is a natural process 

linked to the dynamics of precipitation, and the areas with the worst social and 

economic indicators and reach to services and urban infrastructure, that is, those 

communities with less access to natural and technological resources. The knowledge of 

the vulnerability of most susceptible regions to climatic extremes will contribute to 

identify the more potentially risky areas and will make possible the development and 

implementation of policies and measures of adaptation and mitigation of the effects 
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caused by climate change. As the Brazilian northeast (NEB) is a region known for its 

climatic and environmental weaknesses and for focusing areas with great agrieconomic 

potential, researches that identify vulnerabilities and possible impacts in the region are 

demanded. The objective of this study is to develop and apply a multi scale to evaluate 

and quantify the vulnerability of Rio Grande do Norte (RN) to identify which areas are 

vulnerable to climate extremes. In order to achieve this goal, the objectives are the 

following: 

 Developing a methodological approach that combines vulnerability aspects of 

drought crop with socioeconomic indicators; 

 Using precipitation data and crop yield data, as well as indicators close to the 

adaptative capacity to evaluate to exposure, adaptation, and sensitivity of the most 

vulnerable geographical micro-regions of RN; 

 

2. Material and Methods 

 

 2.1. Study Area 

 

The RN is a Brazilian state, located northeast of the NEB. The area is 52,796.791 

km
2
, equivalent to 0.62% of the national territory and 3.40% of the NEB (IBGE, 2010). 

According to their geopolitical characteristics, the RN is divided into 19 micro-regions, 

as shown in Figure 1. The state has an average annual temperature of 25.5ºC, maximum 

31.1ºC and minimum 21.1ºC. The number of annual insolation hours is between 2,400 

and 2,700 hours, and the coastal region standsout with even 300 sunshine days per year 

(Cruz et al., 2010). However, according to Köppen classification, the state can be 

divided into three types of climate: tropical wet (As´) in the east coast, with showers of 

autumn-winter,; tropical semi wet (Aw´) in the extreme west of the state, with showers 

during autumn and high temperatures; and the hot semiarid (BSh), which covers almost 

all the rest of the state, including the north coast; its average temperature is around 

26ºC, while rains are irregular causing drought periods, being logged ratings below 600 

mm/year CEPED (2011). According to IDEMA, (2013), the gross domestic product 

increased 5.6% in 2010. The agricultural sector had a shortage of 1.9% comparing with 

the 2006, even with emphasis on production of sugar cane, beans, cassava, cotton. The 

development of irrigation techniques has resulted in large increase of productivity, 

strengthening exportations, especially to Europe, and mainly fruits such as melon, 
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watermelon. According to the (IPCC,2007) the NEB will suffer due to climate changes, 

events such as El Niño and La Niña will have more severe effects. The weather is the 

factor that provides the greatest challenges to the right management of crops. In order to 

have growing and development of plants, it is necessary that the climate factors, such as 

average air temperature (day and night), rainfall and solar radiation are in accordance to 

the crops requirements. The rational management of soil and water by conventional 

techniques are fundamental to the sustainability, in order to maintain these resources 

with quality and quantity enough to achieve satisfactory levels of productivity (Sousa et 

al., 2010). 

 

Figure 1. Study area of the State of Rio Grande do Norte in the Northeast Brazil, with 

political division in micro regions. 

 

2.2. Methods 

 

This article is a preliminary study of a research team that addresses agricultural 

vulnerability to climate extremes in a micro region scale. The socioeconomic indicator 

will be the agricultural productivity to map the vulnerability, then a regional scale. The 

concept of vulnerability follows the one proposed by (Antwi-Agyei et al., 2012): 
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( )V f E S CA              (1) 

where: E is the exposure to extreme climate (drought or flood), S is sensitivity of 

productivity to the extreme event and CA is the adaptive capacity of these regions to 

deal with the extreme event. Therefore, according to eq. 1 we can divide the analysis 

into three stages, the first involved the determination of sensitivity of drought 

productivity, developing an index of income (agriculture) farming, that will be built 

based on food production which food production variables are considered through 

temporary and permanent crops, animal and plant extraction, different from the 

methodology of Simelton et al. (2009); Antwi-Agyei et al. (2012), which considers 

specific crops and estimates of productivity through a model of productive trend. In this 

research we used factor analysis methodology, widespread in studies of climate 

vulnerability Confalonieri, (2007); Barata & Confalonieri, (2011), in order to develop 

this index, IBGE data were used from 1990 to 2011. The second stage involved the use 

of existent rainfall data to estimate the exposure to drought by drought index (SPI), and 

the average number of droughts registered from 1990 to 2010. The rainfall data were 

acquired in EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte), 

the period was from 1964 to 2008, and the drought occurrences were acquired from 

Atlas of Natural Disasters. The third stage involved the determination of an adaptation 

capacity index using data from the 2006 agricultural census and from the Ministry of 

Social Development and Fight against Hunger. 

 

 2.2.1 Determining the sensitivity factor of agriculture productivity to extreme 

climates. 

 

In this study, the analysis of data will be statistically done with software R, the 

sensitivity is estimated by the impact to productivity associated with extreme climates 

(drought or flood), that will be determined by the development of an agricultural 

sensitivity index and for that it was used a differentiated methodology of (Simelton et 

al., 2009)); in this study will be used multivariate statistical technique factor analysis 

(AF) in productive characteristics such as crops (temporary and permanent), extraction 

(plant and animal), defined by IBGE. The temporal range of data is from 1990 to 2011, 

where a subdivision into two periods was made: P1 (1990-1999) and P2 (2000-2010). 

This technique is widely used in studies in order to determine the vulnerability in 
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several fields of knowledgement such as climate vulnerability Confalonieri, 

(2007);Barata & Confalonieri, (2011); agriculture Luers et al. (2003); O’Brien et al. 

(2004), the main objective of (AF), to reduce the number of variables  and built a new 

database based on estimated factors in AF which have a degree of variability very close 

to original variables, that is important to know which characteristics are really needed to 

define the vulnerability to climate extremes and which productive areas can be more 

influenced by these changes. In order to apply this technique some care must be taken in 

accordance with the database, Hair Jr et al. (2009); Figueiredo & Silva, (2010) 

recommends that the variables are continuous or discrete, trying to avoid categorized 

variables; Regarding the number of observations, the more the better, according to Hair 

Jr et al., (2009), suggests the sample to have a number of observations over 50, and at 

least of 100 cases to ensure more robust results. Regarding the method of matching 

data, the analysis criteria are: the correlation matrix to present values greater than 0.30; 

the test of Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) varies between 0 and 1, the closer to 1, the best 

adequation. Hair Jr et al. (2009) suggest 0.50 as acceptable level. Finally, Bartelett 

statistic or Bartlett's test of sphericity (BTS), where it is considered a null hypothesis 

(Ho) that the matrix of correlation between the variables is identity matrix, that is, the 

uncorrelated variables to test the p-value has to be significant (p<0.05). 

 

 2.2.2 Determining the exposure to drought 

 

In this study, the indicator for sensitivity to drought (E) will be built based on the 

standard drought index, the SPI proposed (Mckee et al., 1993) for being of easy 

application and satisfactory results. The monthly rainfall data were obtained with 

EMPARN from 1964 to 2008. The other data to compose the Is will be the number of 

decrees of drought that the municipality has granted, in the period from 1990 to 2010. In 

order to calculate the IS, the following procedure was taken: the SPI was calculated for 

the shower period, then the total value was accumulated in order to generate a single 

value for the season, after that, the average value was calculated for the geographic 

micro region and finally, the reason between this value and the average value of drought 

enacted. This can be written as the following: 

 

SPI
IS

Ns



                (2) 
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The same understanding was applied to estimate the index of abrupt flood (IB) 

and gradual flood (IG), as it can be seen in the equations: 

 

SPI
IB

Nb



                (3) 

SPI
IG

Ng

                 (4) 

 

Where : Ns,Nb e Ng are the average numbers of disasters linked to extreme 

precipitation, drought, sudden and gradual inundation, flooding respectively. 

The indicator of exposure to climate extremes will be described in the following 

way: 

 

( )E IB IG IS                   (5) 

For the construction of each indicator Iv we applied the technique mini-max, 

whose formulation is the following; 

min

max min

iv v

v

v v

I I
I

I I





                (6) 

Where: Iv is the indicator of vulnerability calculated for the respective micro region, Iv 

MAX and Iv MIN are the maximum and minimum values of the series, respectively. 

 

 2.2.2 Determining the adaptive capacity to drought 

 

In this study two indicators will be considered: physical capital (number of 

establishments that use irrigation system), this factor is interesting because it is linked 

directly to the availability of natural resources available, in this case water. The other 

indicator that represents the social will be the average number of tanks built, which is a 

project of the federal government in fighting against drought, named SIGA-ASA, the 

data related of human and financial sphere, these two spheres will be explored in 

subsequent stages of the present research. 
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were: Nc its number average of tanks of water and Ni number average  of irrigation 

system. 

 

4. Results and Discussion 

 

AF applies to the average data set for the periods P1 and P2 by that presents the 

best KMO, in other words, the AF may be performed with this database, according to 

Figueiredo & Silva, (2010) KMO > 0.5 the AF is acceptable. The same procedure will 

be done for subsets Permanent Crop, Vegetal and Animal Extractivism. Table 1 shows 

the values of the factors, commonalities (hi) and unities (Ψi). It is noted the presence of 

commonality below 0.5 commonalities represent the proportion of the variance for each 

variable included in the analysis which is explained by the extracted components. 

Usually the minimum acceptable value is 0.50, but in this study we consider 0.6. 

Table 1. Factors observed for subset temporary crops – Varimax rotation. 

Variables 
Components factor analysis 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 �̂�𝒊
𝟐 𝜳�̂� 

Cotton  0.134 0.986 0,995 0,005 

Sweet Potato 0.564 -0.152 0.273 0.415 0.585 

Cane Sugar 0.817 -0.236 0.192 0.76 0.240 

Bean 0.875 0;124  0.778 0.212 

Cassava 0.545 -0.514 0.1 0.572 0.428 

Watermelon -0.167 0.865  0.776 0.224 

Melon  0.909 0.114 0.843 0.157 

Corn 0.218  0.541 0.341 0.659 

Tomato -0.620 0.246 0.236 0.5 0.5 

Expl. Var 0.28 0.224 0.162   

Ac. Expl. Var 0.28 0.503 0.666   
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Observing the coefficients related to each factor for each attribute evaluated, 

knowing that these coefficients represent the correlation between factors and attribute, it 

can be noticed that the first factor is highly correlated with sugar cane. Beans and 

tomato (Figueiredo & Silva, 2010) adopts the accepted value of at least 0.4. But for this 

research it is adopted value of at least 0.6. Yet the second factor is highly correlated 

with watermelon and melon; and the third factor shows coefficient of 0.986 for cotton. 

This AF shows a total variance of approximately 67% which is acceptable. Who states 

that the total variance has to be at least 67%. It is observed that the values are nearly the 

same, what makes the difference is the RMS that P1>P2 therefore adopting the KMO 

P2 for the subset Plant and Animal Extractivism.  

However the same cannot be said to the subset Permanent Crop KMO of the 

second period less significant than for the AF KMO of P1 is used concluding that the 

adequacy of data may be applied to AF. The factors 1 is characterized by the dairy 

activity or activities that needs this component such as cheese or other dairy products. 

the factor 2 is characterized by deforestation mainly in the semi-arid region where the 

semi-arid savanna vegetation is considered different from the other regions in relation to 

its biomass and its structure Amorim, Sampaio, & Araújo, (2005) this characteristic is 

also reflected in factor 1. Finally the factor 3 that is poultry activity this factor model 

has a cumulative variance of 54%. With the release of each model, it has been created 

the IdA indicator (agricultural productivity). Figure 2 describes some areas where some 

agricultural products have been more susceptible to climatic extremes. 

 

Figure 2. Indicator of sensitivity of agricultural productivity to climate extremes. 
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 3.1 Drought exposure factor 

 

In order to determine this factor it was necessary to determine the climatology of 

the studied area mainly the rainy quarter. First we have established normal 

climatologically periods which are 1967-1996 and 1979-2008. The others were to verify 

the behavior of a temporal series in order to detect some abnormalities, however a 

reduction in the intensity was observed. But the main objective was to identify the rainy 

period characterized from March to June Figure 3A. 

 

Figure 3. Climatology of Rio Grande do Norte for different periods A) classification of 

homogeneous group of precipitation for the period of 1979-2008 B) and total 

precipitation for each group C). 

 

One of the large scale weather systems that occurs in this period is the 

Intertropical Convergence Zone (ITCZ) which normally migrates seasonally of its 

position further north between August and October for positions further south 

approximately 2 to 4º South between February to April, determining the quality of 

shower periods of the NEB (Ferreira & Mello, 2005). However the synoptic scale 

systems such as easterly waves that are responsible for the rainfall on the east coast of 

the NEB, mainly in the area of forest that extends from recôncavo of Bahia. The coast 

line that surrounds the bay, until the coast of Rio Grande do Norte and finally the sea 
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breeze system which associated to the trade winds can penetrate 100 km to the continent 

causing favorable conditions for precipitation Figure 3.  

Considering that the local of study shows high climate variability, the multivariate 

cluster technique is applied to identiy more homogeneous regions of precipitation, as it 

can be seen in Figure 4. In order to build this graph in Figure 3B the period of 1979-

2008 was used, in this temporal range we have data of demographic census (2000 and 

2010) and agriculture (2006), where the data that make up the S and CA were taken. 

Another factor that is highlighted is the intensity of rainfall months in groups (G2. G3 

and G4) that is March, the G5 is May and finally G1 is the end of June. In Figure C we 

have total value of precipitations where G1 has a value of 1299.4 mm and the lowest is 

G4 with 594.38 mm. In Figure 4 the degree of homogeneity of rainforest for the 

selected periods is shown, it is observed that there is a change in the normal pattern 

when considering normal climatology’s that are different. Figure 4A and 4B, the first 

one has the usual from 1967 to 1996. Which is introduced in this lower similarity is the 

eastern part of the state or the coastal strip east. In the second the period was 1979-2008. 

It is observed that the central part of the state shows less similarity.  

 

 

Figure 4. Characterization of homogeneous precipitation regions of Rio Grande do 

Norte.The software used to make these maps was Quantum Gis, where the interpolation 

of the used groups was the inverse of the distance, that is the point that presents the 

greatest 
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In Figure 5, the characterization of exposure indicator of drought (E) is observed 

in the east coast area, which comprehends the micro region of Natal, and that presents 

the lowest values of E in all selected periods. It is observed that for the periods there is 

not too much variation in the condition of high E for the extreme. In the central area of 

the state the variation within these periods were not significant, however a factor that 

can be well represented in dynamic of the E for the periods of 1982-1997 and 1991-

2006. Figures 5C and 5D. respectively. It is noticed that the condition of extreme E has 

increased in micro regions of the state, as well as micro-regions that overcame from a 

degree considered low to a moderate or medium for this periods. 

 

Figure 5. Factor of exposure to climatic extremes for each micro region of Rio Grande 

do Norte, were period are: 1967-1996 Fig. 5A; 1979-2008 Fig. 5B; 1982-1997 Fig. 5C 

and 1991-2006 Fig. 5D. 

 

 3.2 Determining the adaptive capacity to drought 

 

It is understood by adaptive capacity the way which a region deals with the effects 

of climate change (in this case, the drought) for the analysis of AC it is necessary a 

range of socioeconomic variables (O’Brien et al., 2004); consider for the AC 

determination five spheres of these variables that are: financial, human, natural 

resources, physical and social capital. However, due to lack of data representing these 
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spheres, an adjust only with available data may be done similar to Antwi-Agyei et al. 

(2012) who used, in order to determine the AC. two indicators: the human capital 

represented by literacy rate and the financial capital (poverty rate). In this study two 

indicators were considered that are: physical capital (number of establishments that use 

irrigation system), this factor is interesting once it is linked directly to the natural 

resource availability in this case water. The other indicator that represents the 

characteristic of government action or considered social support will be given by the 

average number of tanks built a project of the federal government in fighting against 

drought, named SIGA-ASA. Figure 6 illustrates the AC for micro-regions of Rio 

Grande do Norte. 

 

Figure 6. Classification of adaptive capacity (AC) of each micro-region of Rio Grande 

do Norte. 

 

According to Figure 6, the micro-region of Vale de Açu has a maximum value of 

1.3 while the micro-region of Natal a minimum of 0.1 that is Vale do Açu shows an AC 

to climate extremes. Another factor that is seen is that in the central region some micro-

regions show low values and in the coast strip low or null values  due to the rate do not 

have history of droughts, seen in the climatology test made before; another factor that 

deserves to be highlighted is that the western part of Natal presents AC above 0.5; with 

drought history from these regions, its population must be adapted to climate extremes; 

the index states that they are, but it only reflects the technology used in agricultural 

production. According to Adger et al. (2004); Adimo, Njoroge, Claessens, & Wamocho, 
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(2011) that AC is linked to local socio economic characteristics that is, not only 

technology should be considered, but subjects about education, health and social 

programs help to compose the AC that is why Natal does not have a significant value of 

AC, as it has 112 establishments with the use of irrigation, but it does not have any tank. 

while Vale of Açu has 924 irrigated establishments and 380 tanks of water.  

 

Figure 7.. Indicator of vulnerability to climate extremes for micro-regions of the State of Rio Grande do Norte. 

 

With the stages carried out we can now determine the agricultural vulnerability to 

climatic extremes that can be illustrated in Figure 7; it is observed a small part of the 

east coast changes the pattern in Figures 7A and 7B, which show a value considered 

high (above 0.6) and change later into a value considered low (0.1), and also on the 

dynamics of vulnerability that at average has increased between these periods. In 

Figures 7C and 7D the micro-regions which showed extreme vulnerability remained the 

same, as well as the micro-regions which show values considered low and finally Figure 

7D reflects the agricultural degree of vulnerability in the period of 1991-2006 showed a 

reduction of regions considered of high vulnerability to regions considered of medium 

vulnerability. 
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4. Final Considerations 

 

In this study the concept of agricultural vulnerability to climate extremes 

proposed by Antwi-Agyei et al. (2012); Adimo et al. (2011) which was determined the 

exposure to drought (E) through SPI it is noticed that the central region of the State 

shows values between high and extreme vulnerability mainly within the temporal range 

of 1979-2008. Regarding the agricultural sensitivity factor to extremes, the 

northwestern region of the state showed higher values configuring that these areas are 

more sensitive to extremes. Considering that in these areas there are high quantities of 

agricultural and farming activities, as well as in the eastern part of the state, in the 

central part there are low values, considering the low level of productivity. The AC 

factor concludes the need of being improved to include socio economic and 

demographic subjects, but a good response was obtained with the technology used 

(irrigation) and social program (tanks of water). Finally agricultural climate 

vulnerability to climate extremes shows a predominance of medium to high 

vulnerability, except the micro-regions where the agricultural activity is low, will show 

low values of vulnerability such as micro-regions of northeast coast and Pau dos 

Ferros, that show low values vulnerability. 
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Resumo 

 

A região Nordeste do Brasil (NEB) é susceptível a extremos climáticos devido à 

alta variabilidade temporal e espacial da precipitação. Vários estudos têm investigado 

tal variabilidade com o propósito de compreender os episódios danosos, como secas e 

enchentes. O fenômeno da seca no NEB configura-se por tratar-se de tema complexo 

por afetar milhões de pessoas e ser objeto de estudos em diversas áreas do 

conhecimento. Uma forma de tentar argumentar sobre esse fenômeno é utilizando o 

conceito de vulnerabilidade. Para mensurar um indicador de vulnerabilidade é 

necessário grande quantidade de dados de diferentes áreas do conhecimento, dentre as 

quais incluem-se a meteorologia, socioambiental, econômico, saúde pública, entre 

outros. O principal objetivo desse trabalho foi criar um indicador de vulnerabilidade à 

extremos climáticos (seca e inundação) para o NEB. Os dados que foram utilizados 

pertencem a ANA (Agência Nacional das Águas), IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e Ministério da Integração Nacional. Os resultados mostram que 

o sul da NEB apresentou os maiores indicadores de vulnerabilidade agrícola na região 

sul e sudoeste, sendo que parte do semiárido grau moderado, relacionando-se ao grau de 

exposição ou susceptibilidade a seca e sensibilidade agrícola nas áreas mais produtivas 

da região. Em relação ao fator incapacidade adaptativa este não apresentou resultados 

significativos para a composição do indicador de vulnerabilidade. 

 

Palavras-chave: Secas, Mudanças climáticas, analise multivariada, susceptibilidade, 

adaptação. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste do Brasil (NEB) abrange aproximadamente 18% do território nacional 

possuindo alta variabilidade espaço temporal de precipitação. As características físicas 

dos diversos sistemas atmosféricos atuantes juntamente com a falta de políticas públicas 

fazem essa região sofrer os efeitos de extremos climáticos como secas e enchentes ao 

longo de anos. Os fatores associados a tais eventos relacionam-se a impactos 

socioeconômicos (produção agrícola, principalmente os pequenos produtores, queda na 

produção de energia e abastecimento de água devido à escassez dos reservatórios), além 

de impactos na saúde (surtos endêmicos como a dengue e problemas ligados a falta ou 

pouca qualidade da água como endoparasitas). De acordo com Castro et al. (2003), o 

evento extremo de precipitação apenas é considerado desastre natural quando afeta de 

forma negativa o sistema ecológico, econômico, social e cultural. Na literatura o tema é 

abordado sobre o evento extremo de precipitação (seca), seus impactos e formas de 

previsão sobre as mesmas (Zhang & Yongfu, 2003); (Paulo et al., 2005); (Logan, 

Brunsell, Jones, & Feddema, 2010). Para Lee (2014), a maioria das pesquisas enfatiza 

desastre como risco de exposição à determinado fenômeno e a avaliação da 

vulnerabilidade biofísica. No entanto, nas últimas décadas, um número crescente de 

pesquisas têm se recusado a essa perspectiva, considerando o desastre como meio de 

construção social (O. D. Cardona, 2003) (Adger et al., 2004); (Füssel, 2007); (Adimo et 

al., 2011). Estudos demonstraram que fatores sociais ampliam os efeitos dos desastres 

ligados a eventos extremos, estes fatores podem servir como proxies de desigualdades 

sociais, como pobreza, escolaridade, nível de infraestrutura entre outros, isso é 

denominado vulnerabilidade social (Lee, 2014). Com isso os pesquisadores e a 

sociedade civil perceberam a real necessidade de políticas mais eficientes de combate a 

estes fenômenos de extremos de precipitação. Medidas não somente mitigadoras, mas 

elaboração de plano de preparação que englobe previsão, monitoramento, prevenção, 

avaliação da vulnerabilidade dos setores e regiões, e assistência e reposta aos impactos 

da seca. O conceito de vulnerabilidade agrícola está presente em alguns países como: 

México (Luers et al., 2003); (Sánchez-Cortés & Chavero, 2010); Gana (Antwi-Agyei et 

al., 2012); China (Simelton et al., 2009). Além de compartilhado em setores das 

ciências como: social (Ahmed et al., 2009); econômica (Ibarrarán, Ruth, Ahmad, & 

London, 2007); saúde (Barata & Confalonieri, 2011) e climática (Brooks et al., 2005); 

(Karim & Mimura, 2008).  



 

 

 

 

Apesar de seu uso frequente nos últimos anos, o conceito de vulnerabilidade 

raramente é convertido em medições analíticas que podem ser usadas para priorizar as 

políticas de intervenção e avaliar o seu impacto. A demanda por pesquisas que 

priorizam a política de adaptação passou a ter maior importância na sociedade diante da 

ameaça climática extrema (Luers et al., 2003); (Nelson et al., 2010); Ademais os 

avanços nas discussões teóricas e metodológicas em vulnerabilidade deram espaço para 

duas abordagens: a relação humana-ambiente e de risco-perigo. 

A primeira diz respeito ao estudo dos processos ambientais em escala global, 

especialmente a mudança climática e seu local para impactos globais (Ford et al., 2006); 

(Paavola, 2008). Enquanto a segunda preocupa-se com riscos e desastres naturais, sua 

correlação com vulnerabilidade e resiliência, sendo incorporados em gestão de 

emergências e riscos de mitigação (Ahmed et al., 2009); (Wu et al., 2010). Também 

pode-se dizer que a primeira linha de pesquisa enfatiza as relações ambientais na 

configuração de espaços vulneráveis enquanto que a segunda concentra-se nos aspectos 

sociais, na formação de grupos sociais vulneráveis. Existe um consenso entre as duas 

abordagens em relação à composição do conceito, que é dirigido pela exposição dos 

elementos (local, comunidade), suscetibilidade e resposta (capacidade de adaptação ou 

resiliência), o que requer medidas e representações com base em ambas as abordagens 

de pesquisa, ambientais e sociais, uma vez que se complementam. No Brasil, é comum 

tratar-se do desenvolvimento de indicadores de vulnerabilidade, na tentativa de avaliar 

as desigualdades sociais e ambientais com o intuito de reduzir os riscos associados a 

eventos naturais, como exposto por Confalonieri (2007) e Barata & Confalonieri (2011).  

Na análise de taxas de vulnerabilidade é possível basear-se em um conjunto de 

indicadores que são úteis para o estudo de tendências e explorar modelos conceituais 

devido à flexibilidade e de ser aplicável em diferentes escalas (Gbetibouo et al., 2010). 

No entanto, o uso dos indicadores torna-se restrito pela falta de informação sobre como 

suas variáveis foram escolhidas e as regras estabelecidas para determinar o índice de 

vulnerabilidade de uma determinada região ou comunidade (Luers et al., 2003). Estas 

limitações levaram Kienberger et al. (2009) a trabalhar com ferramentas estatísticas e 

correlacionar vulnerabilidade das culturas à seca com indicadores socioeconômicos, a 

fim de identificar fatores que tornam as regiões mais vulneráveis. Diante destes cenários 

a qual busca compreender os efeitos e possíveis meios de atenuar os impactos devido a 

ocorrência de eventos extremos de precipitação no NEB, o principal objetivo desse 

estudo é verificar os potenciais locais mais vulneráveis a esses fenômenos.  



 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 NEB engloba nove estados da federação brasileira compreendendo uma área de 

aproximadamente 1,6 milhões de km² (IBGE, 2011). Apesar de estar localizada na faixa 

equatorial não apresenta regime pluviométrico típico dessas regiões. Para Kayano e 

Andreoli (2009), o NEB possui três tipos de clima com precipitação anual variando de 

300 a 2.000 mm. O clima litorâneo úmido engloba o litoral da Bahia ao do Rio Grande 

do Norte, já o clima tropical concentra-se em áreas dos estados da Bahia, Ceará, 

Maranhão e Piauí e, finalmente, o clima tropical semiárido observado em todo o sertão 

nordestino. Sobre a temperatura, os autores afirmam que o NEB apresenta valores 

elevados com média entre 20 a 28 °C em áreas situadas acima de 200 m. No litoral leste 

as temperaturas variam de 24 a 26 °C, entretanto, nas áreas mais elevadas, por exemplo, 

na Chapada Diamantina e do Planalto da Borborema as médias anuais são inferiores a 

20 °C. A Figura 1 apresenta o local da aplicação da pesquisa. 

 

Figura 1. Área de estudo destacando a divisão política da região em micro regiões junto 

com as estações de precipitação da Agencia Nacional das Águas (ANA). 

 

 

 



 

 

 

 

2.2  MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada é semelhante à proposta em Kienberger et al. (2009), na 

qual o conceito de vulnerabilidade é aplicado com o intuito de diagnosticar áreas mais 

susceptíveis, de forma positiva ou não, às mudanças climáticas que afetam vários 

segmentos de uma sociedade. A função vulnerabilidade pode ser descrita da seguinte 

forma:  

 

V = f(H, S, AC)                                      (1) 

 

Em que: H é o risco ou perigo, S é a sensibilidade e AC é a capacidade adaptativa do 

sistema diante o estresse provocado pela mudança climática. De acordo com a eq. 1 a 

definição de vulnerabilidade é em resumo medida pelo risco ou perigo (definido como 

evento físico que uma sociedade ou comunidade está exposta), da sensibilidade ou 

susceptibilidade que é o grau em que o sistema é afetado, de forma positiva ou negativa 

diante do evento estressor, e a capacidade de adaptação que é a resposta de como a 

comunidade é capaz de enfrentar esses eventos (mitigação). 

De acordo com Kienberger et al. (2009), o primeiro termo da eq.(1) pode ser 

muito difícil de ser mensurado devido à escassez de dados biofísicos e socioeconômicos 

em áreas pobres e poderia ser escrito em função do perigo específico (seca, enchente, 

áreas de erosão entre outros). Aqui nesta pesquisa, diferentemente dos autores, o grau de 

vulnerabilidade vai estar diretamente ligado à frequência do evento e sua magnitude. 

Para IPCC (2014), a sensibilidade é definida pela forma que a sociedade ou 

comunidade é afetada pela mudança climática, sugerindo que o grau de impacto é 

impulsionado pelo risco e mitigado pela capacidade de adaptação. Neste trabalho, o 

principal foco para determinar a sensibilidade são os aspectos agropecuários, 

principalmente ligados à produtividade agrícola. Segundo Ford et al. (2006), a 

sensibilidade está ligada a susceptibilidade da comunidade com o risco em questão, 

podendo ser de caráter socioeconômico, biofísico, entre outros. Por outro lado, o caráter 

climático está ligado diretamente às condições locais onde as comunidades vivem e 

como enfrentam tal estresse. Para Wu et al. (2010), o fator de sensibilidade ou 

susceptibilidade foi à quantidade de água retida no solo durante o período de déficit 

hídrico.  



 

 

 

 

Concordando com Kienberger et al. (2009), o conceito de capacidade adaptativa e 

resiliência são questões convencionais. O primeiro define-se como o sistema capaz de 

enfrentar e responder de forma positiva ao estresse submetido, já o segundo define-se 

como a capacidade do sistema restaurar suas funções e propriedades antes do impacto 

ou pressão ocorrido, este diretamente ligado a campos nos quais o governo nacional 

atua como: educacional, tecnológico e econômico. Então a função que descreve a 

capacidade adaptativa (AC) é: 

 

AC = f(SC, R)                                 (2) 

 

sendo SC a capacidade social, que nesse estudo está ligado ao núcleo de Articulação no 

Semiárido (ASA), que visa uma melhor convivência com um déficit hídrico que é 

marcante na região. A resiliência (R) está ligada ao nível de tecnologia e 

socioeconômico aplicado pelos produtores rurais, que seriam o uso de sistemas de 

irrigação. Considerando que o sistema tenha uma AC máxima então a incapacidade 

adaptativa (AI) pode ser escrita como: 

 

AI = 1 − AC                               (3) 

 

2.2.1 Determinação do fator de sensibilidade da produtividade agropecuária 

a extremo climático 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o software R (R Core Team, 2013). 

Para criação da sensibilidade da produtividade agropecuária (SeA) utilizou-se a técnica 

análise fatorial (AF). A aplicação da AF foi realizada em dados com características 

produtivas como: lavouras (temporárias e permanentes), extrativismo (vegetal e 

animal), definidos pelo IBGE. A faixa temporal dos dados seguiu-se de 1990 a 2010, 

subdividindo-se em dois períodos: P1 (1990-1999) e P2 (2000-2010), a divisão destes 

períodos trabalha com períodos entre censos agrícolas (1996/2006).  

Esta técnica é bastante utilizada em estudos para determinar a vulnerabilidade em 

diversas áreas do conhecimento como, por exemplo: vulnerabilidade climática (Ford et 

al., 2006; Confalonieri, 2007; Barata & Confalonieri, 2011); vulnerabilidade agrícola 

(Luers et al., 2003; O’Brien et al., 2004). O principal objetivo da AF é reduzir o número 

de variáveis e construir, com base nos fatores estimados na AF, novas variáveis nas 



 

 

 

 

quais possuem um grau de variabilidade muito próximo com as variáveis originais. Isto 

é importante para identificar quais características são realmente necessárias na definição 

de vulnerabilidade a extremos climáticos e quais áreas produtivas podem ser 

influenciada por essas mudanças. Com base em Hair Jr et al. (2009); Figueiredo & Silva 

(2010), para aplicação da AF recomenda-se que as variáveis sejam contínuas ou 

discretas. Sobre o método de adequação dos dados a matriz de correlação deve 

apresentar valores superiores a 0,30; o teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) estar entre 

0 e 1, sendo desejável mais próximo de 1. Hair Jr et al. (2009) sugerem 0,50 como 

patamar aceitável. Por fim, a estatística Bartlett ou teste de esfericidade de Bartlett 

(BTS), considera a hipótese nula (Ho) que a matriz de correlação entre as variáveis é 

uma matriz identidade, ou seja, as variáveis sejam não correlacionadas e no teste o valor 

p tem que ser significante (p < 0,05). 

O conjunto de dados de produtividade agropecuária foi obtido junto ao IBGE 

(2010), a partir das médias entre dois períodos 1990-1999 (P1) e 2000-2010 (P2). Como 

os dados têm unidades de medidas diferentes, os dados foram padronizados e se 

desenvolveu o preenchimento de falhas utilizando o R (R Core Team, 2013) para cada 

período descrito e posterior aplicação da AF, apesar do procedimento ser dispensável 

segundo Hair Jr et al. (2009). Desta forma, o processo de preenchimento de dados foi 

realizado dez vezes, retirando a base de dados com melhor KMO (Kaiser-Meyer-Olklin) 

inicial, que é uma medida de adequação amostral global (Tabela 1). Na segunda 

simulação, foram retirados os dados que apresentaram medida de adequação amostral 

(MSA- Measure of Sampling Adequacy) inferior a 0,50, recomendação sugerida por 

Hair Jr et al. (2009).  

 

2.2.2 Determinação do fator de exposição ao extremo climático (seca)  

 

Para a construção do fator exposição ou susceptibilidade a seca (S) foram 

utilizados dados de precipitação mensal obtidos na ANA no período de 1980-2011 e 

dados desastres catalogados pela Defesa Civil do Brasil de 1990-2010 e publicado em 

CEPED (2012). Também foi necessário o indicador climático de seca SPI proposto por 

Mckee et al. (1993) que é bastante utilizado no mundo e apresenta resultados bastante 

satisfatórios (Paulo et al., 2005); (Duggins et al., 2010); (Logan et al., 2010); (Pasho et 

al., 2011); (Potop et al., 2012). Diferente de Mckee et al. (1993) a magnitude de seca 

(MD) durante o período chuvoso foi calculada da seguinte forma:  



 

 

 

 

 

MD = ∑ SPIij
n
j=1                                 (4) 

j= 1,2,3,4 

sendo: j o mês no qual se inicia o período chuvoso,  i o ano e n equivale cada período de 

cada ano.  

A segunda etapa para a obtenção do S foi feita com base no número médio por 

dois tipos de desastres relacionados com extremo climático catalogados pela defesa 

civil, criando um indicador composto de seca, escrito a seguir: 

 

 ICs = Is − (IB + IG)                               (5) 

 

nos quais: IS é o indicador de seca, o IB é o indicador de Inundação brusca e IG é o 

indicador de Inundação gradual.  

Devidamente calculados os MD e ICs, foi utilizado um software de informação 

geográfica (SIG) para construção e combinação de ambos os indicadores gerando o S ou 

susceptibilidade a seca, portanto o indicador de risco ou susceptibilidade à seca (IEs) 

pode ser escrito como: 

 

IEs = f(MD, ICS).                      (6) 

 

  2.2.3 Determinação do fator capacidade adaptativa ao extremo climático 

(seca) 

  

Neste trabalho foi considerado o capital físico (número de estabelecimentos que 

utilizam sistema de irrigação-Ni). Esse fator é interessante porque está ligado 

diretamente à disponibilidade do recurso natural, além de estar inserido no contexto 

socioeconômico e da tecnologia empregada, uma vez que a produtividade relaciona-se 

ao método e eficácia do sistema de irrigação (Silva & Azevedo, 2011). Outro indicador 

que representa a esfera social, ou uma resposta do governo diante do evento extremo é o 

projeto federal em combate à seca denominado de SIGA-ASA, representando o número 

de cisternas-Nc para a população de baixa renda em situação de risco. Com esses dados 

definiram-se médias para cada microrregião do Nordeste seguindo a expressão abaixo: 

 



 

 

 

 

𝐴𝐶 =
(𝑁𝑐+𝑁𝑖)

1.000
 .                              (7) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SUSCEPTIBILIDADE/EXPOSIÇÃO (RISCO) AO EXTREMO CLIMÁTICO. 

 

O parâmetro chuva é bastante variável em toda NEB, devido aos vários 

fenômenos atmosféricos de escala espaço-temporal, além de aspectos topográficos. 

Segundo Oliveira et al. (2013), apenas a costa leste da região possui dois trimestres 

chuvosos diferentes. O primeiro ocorre no verão (dezembro-fevereiro) e o segundo no 

inverno (junho-agosto). Portanto, de forma geral, para determinar a susceptibilidade ou 

exposição climática usaram-se os dados de precipitação do NEB da ANA, inicialmente 

para selecionar a quadra chuvosa da região (Figura 2), correspondendo à climatologia 

da precipitação mensal no período de 1980-2011. Observou-se que a quadra chuvosa é 

de Janeiro a Abril. O principal sistema meteorológico e de escala planetária atuante 

nesse período é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), já que está mais ao sul 

cerca de 2 e 4° entre os meses de fevereiro-abril (Ferreira & Mello, 2005). 

 

Figura 2. Caracterização climática da precipitação no Nordeste do Brasil, período de 

1980 a 2011. 
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Na Figura 3A é apresentado o índice composto de seca (ICs), que representa o 

número médio de desastres relacionados aos extremos de precipitação (secas e 

inundações) catalogados pela defesa civil no período de 1991-2010, de acordo (CEPED, 

2012). E na Figura 3B é apresentado o indicador de risco ou susceptibilidade à seca que 

foi estimado com base no SPI no período chuvoso.  Existem alguns processos para 

homologação do desastre desde o decreto municipal até o decreto federal ou portaria, 

com isso o governo disponibiliza recursos para o enfretamento ou solução do problema.   

 

 

Figura 3. Caracterização do indicador composto de seca (ICS) com base nos dados da 

defesa civil e caracterização da susceptibilidade/risco com a composição do (IES) com a 

espacialização do MD combinado com o ICS formando o IES. 

 

O ICs representa o perigo natural (natural hazards) que são processos ou 

fenômenos naturais que ocorrem na biosfera, podendo contribuir para um evento danoso 

devido às atividades humanas que na sua grande maioria, contribuem para a degradação 

ambiental. De acordo com Kobiyama et al. (2006), existem diferenças entre os termos 

risco e perigo, o perigo é um fenômeno natural que ocorre em épocas e regiões 

conhecidas que podem causar sérios danos nas áreas atingidas. De outro modo, risco 



 

 

 

 

(SPI) é a probabilidade de perda esperada para uma área habitada durante um tempo 

determinado, devido à presença iminente de um perigo (Hufschmidt et al., 2005).  

 

Observa-se que existe uma pequena região que possui baixos valores de ICS e IES 

localizados ao extremo oeste situado no estado do Maranhão e ao Sul da Bahia. No 

mapa de ICS a faixa leste da região também apresenta um valor baixo, diferente da IES 

que apresenta uma variação de alto a extrema exposição ao risco de seca.  De modo 

geral toda região apresenta um padrão de médio para extremos valores para ambos os 

indicadores. 

 

3.2 APLICAÇÃO DA ANÁLISE FATORIAL E CONSTRUÇÃO DO INDICADOR DE 

SENSIBILIDADE AGROPECUÁRIA (SEA) 

 

O KMO, assim como MSA, indica o grau de explicação dos dados a partir dos 

fatores encontrados na AF. Neste caso a primeira simulação é referente ao 

preenchimento de falhas na base de dados. O teste indicou que P1 apresentou melhor 

KMO com valor de 0,484 representando baixo poder de explicação entre os fatores e as 

variáveis. Por outro lado, a segunda simulação, na qual foram retiradas as variáveis que 

apresentaram MSA abaixo de 0,5, o KMO melhorou seu valor, passando para 0,578.  

Outro teste avaliado é o teste de esfericidade de Bartlett (BTS) que indica a 

existência de uma relação satisfatória entre os fatores e as variáveis após aplicação da 

AF. Considerou-se um nível de 5% de significância para o teste. Portanto na Tabela 1 

todos os valores de BTS apresentaram significância estatística em ambas as simulações.  

 

Tabela 1. Medidas de adequação amostral, como o teste de Kaiser-Meyer-Olklin 

(KMO), teste de esfericidade de Bartlett (BTS) e p-valor. 

1° simulação 

Período KMO BTS p-valor 

P1 0,484 1131,9 < 0,001 

P2 0,462 1580,9 < 0,001 

2° simulação 

P1 0,578 488,53 0,008 

P2 0,503 111,47 0,006 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores de P1 com MSA, comunalidades 

iniciais e comunalidades depois da extração dos fatores. Nota-se que todas as variáveis 



 

 

 

 

apresentam valores acima de 0,5. Outro fator importante são as comunalidades. Após a 

extração dos fatores todos tiveram um aumento, quando comparado com as 

comunalidades iniciais, exceto a variável batata-doce a qual apresentou uma pequena 

diminuição. As variáveis que apresentaram comunalidade acima de 0,7 após a extração 

dos fatores são: algodão arbóreo, melancia, tomate e lenha com valores de 0,774; 0,825; 

0,638 e 0,653, respectivamente.  

 

Tabela 2. Valores referentes à medida de adequação amostral (MSA), comunalidade 

inicial e comunalidade finais, referentes ao P1. 

Variáveis  Medida de 

adequação amostral 

Comunalidades 

iniciais  

Comunalidades  

finais  

Algodão arbóreo 0,540 0,378 0,774 

Banana 0,727 0,128 0,175 

Castanha de caju 0,517 0,297 0,241 

Laranja 0,475 0,148 0,274 

Manga 0,511 0,153 0,207 

Abacaxi  0,678 0,289 0,407 

Algodão herbáceo 0,558 0,229 0,251 

Batata doce 0,597 0,179 0,169 

Cana-de-açúcar 0,505 0,267 0,305 

Fava 0,616 0,298 0,415 

Melancia 0,592 0,620 0,825 

Tomate 0,599 0,512 0,638 

Leite 0,590 0,253 0,375 

Lenha 0,561 0,287 0,653 

 

Sabendo-se que estes coeficientes representam a correlação entre fator e atributo 

(Tabela 3), observa-se que o primeiro fator é altamente correlacionado com melancia 

cujo valor é de 0,938. Para a pesquisa foram consideradas as cargas com o valor de no 

mínimo 0,6, apesar do recomendável por Figueiredo e Silva (2010) ser 0,4. Já o 

segundo fator é altamente correlacionado com algodão arbóreo. O terceiro fator 

apresenta um coeficiente de 0,742 para a lenha. A variável que apresenta o maior valor 

para o fator 4 é o tomate com 0,802 e, por fim, o fator 5 a laranja apresenta uma carga 

de 0,667.  



 

 

 

 

Essa AF apresenta uma variância total de 42% para os cinco fatores estimados 

(Anexo C), relativamente baixa comparada aos valores sugeridos por Hair Jr et al. 

(2009) e Figueiredo & Silva (2010). No entanto, apesar do modelo fatorial necessitar de 

ajuste, o mesmo será composto por cinco fatores que são também denominados de 

variáveis latentes, que representaram as esferas da cadeia produtiva agrícola. Desta 

forma tem-se: o 1° fator representado por frutas-exportação, em certos locais do NEB 

grande parte da produção é destinada a exportação, os principais estados produtores são 

a Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte (EMBRAPA, 2006); o 2° fator 

representado pela cultura de sequeiro, como o algodão que tem necessidades hídricas 

específicas, por isso necessita de um sistema de irrigação adequado ou de chuvas em 

períodos fenológicos específicos, caso contrário a produção será comprometida (Silva et 

al., 2012). 

 

Tabela 3. Fatores observados e suas respectivas variâncias proporcional e acumulada 

para conjunto de produção agropecuária. 

Variáveis  Fator1 Fator2 Fator3 Fator4 Fator5 

Algodão arbóreo  0,914 0,234   

Banana 0,163   0,171 0,287 

Castanha  0,411  0,273  

Laranja     0,667 

Manga  -0,158 -0,109  0,374 

Abacaxi  0,402  -0,147 0,266  

Algodão herbáceo   0,546   

Batata doce 0,141 0,238 -0,137  -0,123 

Cana-de-açúcar  0,486 -0,143   

Fava 0,525     

Melancia 0,938  0,136 0,228  

Tomate 0,476   0,802 0,154 

Leite 0,231 0,119 0,382  -0,193 

Lenha   0,742 0,115  

Variância 

proporcional 

0,119 0,097 0,083 0,065 0,056 

Variância acumulada 0,119 0,216 0,299 0,364 0,420 

 



 

 

 

 

O impacto ambiental ou efeito antropogênico está destacado no 3° fator, o 

desmatamento na região da caatinga para fornecimento de matéria prima, 

principalmente em indústrias cerâmicas e carvoarias (Thomaz et al., 2009), por outro 

lado, o 4° fator é caracterizado por produtos destinados à agroindústria de alimentos. O 

tomate é à base de muitas indústrias de alimentos (sopa, molho, sucos entre outros) com 

aumento significativo no mercado de consumo, especialmente de fast food. Cerca de 

11% da produção de tomate nacional é produzida nos estados da Bahia e Pernambuco 

(DIEESE, 2010). E por fim, a produção de citros, caracterizada pelo 5° fator, em que 

sua produção tem uma grande importância no cenário citado anteriormente no fator 4, 

mais de 90% da produção nordestina está nos estados da Bahia e Sergipe (EMPRAPA, 

2003).  

Com a construção do modelo fatorial, calculou-se o SeA para cada período. O 

resultado é apresentado na Figura 4. Observam-se em poucas áreas valores de 

sensibilidade baixa. As maiores áreas estão a noroeste da região que compreende parte 

dos estados no Maranhão e Piauí. No sul da região têm-se os valores variando de 

sensibilidade moderada a extrema, com áreas abrangendo a Bahia e parte do sul do 

Piauí. Na parte norte há uma estratificação nos valores de SeA variando de baixo para 

moderado. No leste varia de regular para alta SeA. Na Figura 4B referente ao P2, 

observa-se a mudança no padrão de SeA, destacando a noroeste da região variando de 

regular a alta SeA e o leste da Bahia com valores de baixo SeA.   

 



 

 

 

 

 

Figura 4. Espacialização do indicador de sensibilidade agropecuária para o Nordeste do 

Brasil para os respectivos períodos a) 1990-1999 e b) 2000-2010. 

 

 

3.3 VULNERABILIDADE AGRÍCOLA A EXTREMOS CLIMÁTICOS NO NORDESTE DO 

BRASIL COM BASE NO FATOR CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO.  

 

Nesta etapa apresenta-se a caracterização do indicador de vulnerabilidade agrícola 

(IvA), utilizando na sua composição o fator de capacidade de adaptação (Apêndice B). 

Na Figura 5a observam-se que as áreas mais vulneráveis estão ao centro-sul da região 

NEB, que compreende quase todo estado da Bahia, os estados de Alagoas, Sergipe e 

parte do Pernambuco apresentando altos valores de IvA. Por outro lado, os setores 

noroeste e norte do NEB apresentaram valores variando de baixo para moderado de 

IvA. A Figura 5b não apresentou grande mudanças, merecendo destaque o extremo 

oeste do NEB, uma região que antes era considerada com baixo IvA e passou para 

extremo. Considerando que as variáveis utilizadas englobavam dois níveis sugeridos 

pela literatura que seria atuação mínima do governo (adaptação) e tecnologia envolvida 

para enfrentamento do evento perigoso (resiliência), apresentaram resultados 

satisfatórios.   



 

 

 

 

 Este resultado é similar aos encontrados por  O’Brien et al. (2004) que 

considerou em sua pesquisa a capacidade adaptativa como uma variável de cunho 

social, tais como: saúde, comunicação, educação e tecnologia, mas alguns estudos usam 

o termo resiliência como (Confalonieri, 2007); (Preston, Yuen, & Westaway, 2011).  

 

Figura 5. Caracterização da vulnerabilidade a agrícola a extremos climáticos de 

precipitação para o NEB considerando o fator de capacidade e adaptação nos a) 1990-

1999 e b) 2000-2010. 

 

O IvA, considerando a incapacidade de adaptação (AC), não apresentou mudanças 

(Figura 6) para os períodos analisados, exceto na região sudoeste que apresentava um 

padrão de IvA moderado (Figura 6a) e passou para extremo (Figura 6b), além de que o 

padrão moderado no norte do NEB aumentou. Desta forma, para considerar a 

incapacidade de adaptação (AI), deve-se melhorar as variáveis que compõem o AC, 

abrangendo variáveis que contemplem todas as características, principalmente as da 

esfera socioeconômica, por exemplo, o capital humano e recursos naturais utilizados.  

 



 

 

 

 

 

Figura 6. Caracterização da vulnerabilidade a agrícola a extremos climáticos de 

precipitação para o NEB considerando o fator de incapacidade e adaptação nos a) 1990-

1999 e b) 2000-2010. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos demonstram que na sua maioria o NEB possui graus de IvA 

entre regular e altos, principalmente no sul da região, compreendendo o estado da 

Bahia. Outros pontos merecem destaque como: 

 Parte do litoral leste apresentou altos níveis de vulnerabilidade agrícola, mesmo 

apresentando índice composto de seca (ICS) baixo, mas os valores referentes ao 

indicador de exposição/susceptibilidade (IES) apresentaram áreas com valores 

altos a extremos; 

 O fator de AC precisa ser melhorado com a inclusão de variáveis dentro da 

temática socioeconômica e demográfica mais específica como, por exemplo, 

nível de instrução do produtor, mas uma boa resposta foi obtida com o nivel de 

tecnologia utilizada (irrigação) e programa social ou atuação mínima do governo 

para o enfretamento de eventos extremos cliamticos (cisternas).  
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ANEXO A 

ANALISE FATORIAL 

A Análise Fatorial é um conjunto de métodos estatísticos que, em certas 

situações, permite "explicar" o comportamento de um número relativamente grande de 

variáveis observadas, em termos de um número relativamente pequeno de variáveis 

latentes ou fatores. Os fatores podem ser não correlacionados (fatores ortogonais) ou 

correlacionados (fatores oblíquos). O modelo da análise de fatores supõe que cada 

variável Xj é linearmente dependente de poucas variáveis aleatórias não observadas 

F1,F2,...,Fm (m < p) chamadas fatores comuns, e p fontes adicionais de variação 

e1,e2,...,ep, chamadas erros ou, algumas vezes, fatores específicos. 

Em particular, o modelo da análise de fatores pode ser escrito como: 

𝑋1 = 𝑎11𝐹1 + 𝑎12𝐹2 +⋯+ 𝑎1𝑚𝐹𝑚 + 𝑒1 

𝑋2 = 𝑎21𝐹2 + 𝑎22𝐹2 +⋯+ 𝑎2𝑚𝐹𝑚 + 𝑒2 

⋮ 

                            𝑋𝑝 = 𝑎𝑝1𝐹1 + 𝑎𝑝2𝐹2 +⋯+ 𝑎𝑝𝑚𝐹𝑚 + 𝑒𝑝   

Ou seja, 

𝑋𝑗 = 𝑎𝑗1𝐹1 + 𝑎𝑗2𝐹2 +⋯+ 𝑎𝑗𝑚𝐹𝑚 + 𝑒𝑗 

 

Onde Xj é a j- ésima variável, aj1,aj2,...,ajm são as cargas dos fatores para a j- ésima 

variável e F1,F2,...,Fm são m fatores comuns não relacionados, com m menor que p. 

Matricialmente teríamos; 

 

𝑋(𝑝𝑥1) = Λ(𝑝𝑥𝑛) ∗ 𝐹(𝑚𝑥1) + 𝜀(𝑝𝑥1) 
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ANEXO B 

 

Os modelos empíricos buscam a correlação espacial entre as variáveis através de 

critérios estatísticos retirados das amostras da região em estudo. Os modelos empíricos 

podem ser divididos em dois tipos; modelos baseados em conhecimento que são 

implementados a partir do conhecimento de especialistas, e modelos baseados em 

dados, que são implementados a partir de um conjunto de dados observados.  

A inferência estatística Bayesiana baseia-se na distribuição condicional do 

parâmetro (θ) dado o vetor de dados (y), ou seja, na distribuição a posteriori do 

parâmetro dadas às observações. 

𝑓(𝜃 𝑦) =
𝑓(𝜃 𝑦⁄ ) ∗ 𝑓(𝜃)

∫ 𝑓(𝜃 𝑦⁄ ) ∗ 𝑓(𝜃)𝑑𝜃
𝑅

⁄  

Onde:  

f(θ/y) é a função densidade de probabilidade da distribuição condicional de um vetor de 

observações y dado θ; 

f(θ) é a função densidade de probabilidade da distribuição a priori, que é também a 

densidade marginal de θ, antes da observação de y; 

∫ 𝑓(𝜃 𝑦⁄ ) ∗ 𝑓(𝜃)𝑑𝜃
𝑅

 é a distribuição marginal ou preditiva de y com respeito a θ, onde 

R é a amplitude da distribuição de θ. 

KRIGAGEM 

De forma simples, a Krigagem pode ser escrita na forma; 

𝐹(𝑥, 𝑦) =∑𝜔𝑖𝑓𝑖

𝑛

𝑖=𝑖

 

Onde: n é o número de amostras obtidas, fi é o valor obtido no ponto i e ωi é o peso 

designado ao ponto i. A fim de obter os pesos de cada um dos n pontos, para cada um 

deles é realizado um cálculo de ω1, ω2,..., ωn. Tal procedimento depende do tipo de 

Krigagem que será utilizado. Utilizam-se as seguintes equações para determinar os 

valores dos pesos no p-esimo ponto. 
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{
 
 

 
 
𝜔1𝑆(𝑑11) + 𝜔2𝑆(𝑑21) +⋯+𝜔𝑛𝑆(𝑑1𝑛) + 𝜆 = 𝑆(𝑑1𝑝)

𝜔2𝑆(𝑑21) + 𝜔2𝑆(𝑑22) +⋯+𝜔𝑛𝑆(𝑑2𝑛) + 𝜆 = 𝑆(𝑑2𝑝)

⋮
𝜔𝑛𝑆(𝑑𝑛1) + 𝜔2𝑆(𝑑𝑛2) +⋯+ 𝜔𝑛𝑆(𝑑𝑛𝑛) + 𝜆 = 𝑆(𝑑𝑛𝑝)

𝜔1 +𝜔2 +⋯𝜔𝑛 = 1

 

ωj é o peso do j-ésimo ponto; 

S(dij) é o valor da semivariancia de dij; 

λ é a variável temporária. 

 

O semivariograma é definido como:  

𝛾(𝑠𝑖 , 𝑠𝑗) =
1

2
𝑣𝑎𝑟[𝑍(𝑠𝑖) − 𝑍(𝑠𝑗)] 

Se dois locais, si e sj, estão próximos uns dos outros em termos de medida de 

distância de d(si, sj), espera-se que eles sejam semelhantes, por isso a diferença nos seus 

valores, Z(si) - Z(sj), será pequeno. Como si e sj forem afastados, eles se tornam menos 

semelhante, por isso a diferença nos seus valores, Z(si) - Z(sj), vai se tornar maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES
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APÊNDICE A 

 

Resultado da análise fatorial dos períodos P1 e P2. 

 

Figura 1. Estimativa do número de fatores para o período P1. 

 

Figura 2. Estimativa do número de fatores para o período P2. 

 

 

 



74 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

 

Figura i- Caracterização do fator com que o sistema enfrenta os eventos extremos de 

precipitação, capacidade de adaptação a) incapacidade de adaptação b).  


