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COMPARAÇÃO DE AMBIENTES CLIMÁTICOS PARA CULTURAS EM QUATRO LOCAIS
DO NORDESTE DO BRASIL.

1. INTRODUÇÃO

O Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópioo Semi-
Árido (CPATSA) da EMBRAPA em Petrolina, Estado de Pernambuco,
Brasil, visa a melhoria e estabilidade da agricultura de se
queiro no Nordeste do Brasil. Existem dois aspectos distintos
contribuindo para as limitações das culturas que ocorrem nes
sa área. Primeiramente o capricho do clima em termos de qua!l
tidade e distribuição de chuva, e o segundo, a intensidade da
precipitação que reduz o tempo ótimo para infiltração da água
no solo com consequente perda por escor-r-Lmerrt o o Isto resulta
em baixa produtividade. A fim de tentar resolver tais proble
mas pesquisadores do CPATSA tem dirigido suas atenções em pro
blemas relacionados com conservação de solo, fontes de água
e proteção de culturas susceptíveis a seca.

O Programa de Pesquisa com Sistemas de Produção do
ICRISAT tem apresentado completa tecnologia de manejo de re
cursos de solo e água e estabilização de agricultura de sequei
ro. Foi demonstrado que uma irrigação complementar de 5 cm a
plicada no período seco durante a época de floração, dobrou a
produção de milho. Para a irrigação suplementar foi utilizada.- .. ,/' -agua de chuva armazenada em barrelro construldo antes da ep~
ca de cultivo. A prática de coleta de água de chuva de peque
nas bacias é uma técnica efetiva para a redução substancial
de erosão do solo e possibilitar a oferta de água necessária a
sobrevivência da cultura em períodos de longa estiagem.

Com a cooperação do ICRISAT e ajuda da Fundação
For-d , a EMBRAPA está iniciando um programa de pesquisa com si~
temas de produção no Nordeste do Brasil. O Nordeste ocupa 13 %

do território brasileiro e metade de suas terras são classifi
cadas como trópico semi-árido. Hargreaves (1974) estudou o
zoneamento climático do Nordeste do Brasil; de acordo com tal
classificação, o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico
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Semi-Árido da EMBRAPA em Petrolina está localizado em uma re
gião muito árida. Todavia a seleção de um local adequado para
instalação da base física experimental para execução do progr~
ma de pesquisa com sistema de produção de agricultura de sequei
ro é nossa prioridade.

A finalidade desse estudo é determinar qual dos.
quatro locais pré-selecionados no Nordeste brasileiro do ponto
de vista das relações de ambiente climático para culturas, é
ótimo para o estabelecimento de um programa de pesquisa com
sistema de produção.

A pesquisa com sistema de produção é de natureza
multidisciplinar, e exige um efetivo trabalho de equipe entre
diversos especialistas. Agro~limatologia, hidrologia, física
de solos, fertilidade e química de solos, economia, fisiologia
vegetal e melhoramento de plantas são as linhas a serem envol
vidas. No estabelecimento do programa, imagino que os Cientis
tas do ICRISAT que trabalham nesses campos participarão ativ~
mente no trabalho, que será realizado basicamente pelaEMBRAPA.

2. M~TODOS

Foram efetuadas análises clim3ticas de quatro loc~
lidades: Caruaru, Serra Talhada, Surubim e Senhor do Bonfim.D~
dos de precipitação diária, evaporação diária, propriedades do
solo e culturas principais foram coletados de várias fontes. Os
dados de clima foram obtidos do Departamento de Meteorologia ca
SUDENE, Recife.Aspropriedades dos solos, dos dados de solo
publicados pelo Ministério da Agricultura.

Programas de computação disponíveis no ICRISAT fo
ram usados para analisar a probabilidade de chuva sob várias
condições anteriores de umidade/seca, assim como as probabili
dades da disponibilidade de água do solo através da estação de
cultivo.

Para obter o melhor uso da água disponível no solo
durante a estação de cultivo, o ciclo da cultura e a exigência
de água da planta devem ser levados em consideração. Em geral
três ciclos de cultura, longo (130-150 dias), médio (90-110
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dias)~ e curto (65-70 dias) foram usados para testar a possibili
dade de desenvolvimento de diferentes tipos de culturas sob dife
rentes padrões de disponibilidade de água de solo durante a es
tação de cultivo. Esta informação é valiosa para estimativa~ em
primeira aproximação de culturas em diferentes níveis de riscos
prováveis de adaptação a um determinado local. Isto poderá ser Q
til na obtenção com razoável sucesso de uma produção agrícola
sob um dado ambiente climático e solo.

3. COMPARAÇÃO DOS LOCAIS E DISCUSSÃO

t interessante informar que testes de capacidade má
xima de retenção de água no solo a 300 mm não melhorou ou aumen
tou a água disponível estimada para todas as localidades. Isto
indica que a quantidade de chuva certa tem que ser bastante alta
a fim de fazer uso da capacidade máxima de retenção de água su
perlor a 200 mm.

Cornparações de probabilidades de água disponível e~
timada a certos limites durante a estação de cultivo foram fei
tos na TABELA 1 para diferentes tipos de solo e diferentes Cl
clos de culturas. Os limites de água disponível estimados foram
os histogramas do uso da água pelas culturas.

As probabilidades de obtenção de produções agrícolas
razoáveis na região de Serra Talhada são muito baxias para todos
os tipos de solo e ciclo de culturas. Mesmo contando com lrrlg~
ção suplementar, usando as reservas de água de chuva armazenada,
ainda há risco de insucesso com culturas durante 3 anos, num p~
ríodo de 5 anos.

Para as regloes de Caruaru e Senhor do Bonfim, o
lnsucesso com culturas é de cerca de 3 vêzes em 5 anos em UQa
capacidade máxima de retenção de água de 200 mm. Com alguma lrrl
gação suplementar durante os estágios de reprodução e maturida
de, as culturas podem ter aClma de 60% de probabilidade de boa
safra para Caruaru e apenas 50% de sucesso para Senhor do Bon
~.~lm.



TABELA1. Comparuçãsde probabilidade de sucesso agrícola em quatro lOCQis do Nordeste do Brasil

LDcal Tipo de Solo
5'ó Prob.:iliilidJ.dede sucesso asrícola

o Pr }-"h°l°-'1 d •."ó ,. O,.,ct.:?l~t.1.a::..~e sucesso agru.co Água do
la COJ:1 lrr'lgaçao suplerrentar. - escorri

rrentoã
LOC tIDC SOC nual-nmMOC3

Caruaru Solo podzólico verme
Ihc-errare lc 40 504' 6Cl 6J 69
Solos litblicos
troficos

Rep')se'l eutróf.ico ou
solo planosol solóc;ico

eu
5')l')fj 30 40 40 41 50 124

25 41se 198

Serra
Talhacl-;.

Solos IY~dzólicos ver
ne.Iho-armre.lho ou so
les -lateriticos ver
rre.Iho-ermre10 15:; 25 3;; 29
Solos litelicos eu-
trDficos 15 25 3" •1'J 15 1-83

Surubim Selos podzélicos ver
rreIho- armre.Io 755"" 75
S81c;sp'lanosal. sol)
dicas 6' 172

Senhor: de;
Bonf.im

S:)lcs p'x1.z01icos ver
rre Iho- élIIB.T'eLo 41 5'1 3421) 4:) 4J

Seles li t51ic')s eu-
trDficcs

Sr'lc.s reg::lscl eutr3
ficcs nu selo ptã"
nr'scü eutr::;'ficos -

5:) 1643' 3J

25 3'13J 29825 25
~

1 NtJC = C'lpacic'nde rmxirra :le arrrnzenarrerrt-: de 2,:-;ua no s,ln
2,3,4, LCC~ MOCe src sã,') c.ic Los c.e eul tura lr~nf: s m5c1ir.e currto respecti varrerrte ,
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Na reglao de Surubim~ a uma capacidade máxima de arma
zenamento de água no solo de 50 mm; produções agrícolas razoá
velS podem ser obtidas duas vezes durante um período de 5 anos
para todos os ciclos de culturas. Para a m5xima capacidade de re
tenção de água no solo de 100 mm com alguma irrigação supleme~
tar o rlSCO de insucesso agrícola pode ser reduzido a menos de
uma vez para cada período de 4 anos çom culturas de 65 a 150
dias de ciclo.

4. SUMÁRIO

Alguns comentários sobre o papel da chuva em climatol~
gla com relação ao planejamento agricola são mencionados a se
guir:

As análises dos dados de precipitação obtidos de uma
estação meteorológica nos fornece informações dos padrões de chu
va. Elas mostrarão se a precipitação ~ distribuida ao longo do
ano como é o caso de Senhor do Bonfim com 9 meses de estação ch~
vosa, ou é concentrada num curto período, como em Serra Talhada
com 4 meses de estação chuvosa.

Estudo de dados climáticos de longo período dá uma
idéia de ocorrência de chuvas extremas e sua variabilidade3

termos de chuvas sazoriai.se anuais. No presente estudo foi
do que Caruaru teve uma precipitação máxima anuel 14 vêzes a
nima anual enquanto Surubim mostrou a máxima anual apenas 3
zes a precipitação mínima anual.

em
nota

~ml
ve

Tal estudo da precipitação poderia também refletir
intensidade de chuva, incluindo períodos de chuvas pesadas
produzem escor-r-i.rnerrto Cr-unof f ) .

na
que

Todas as análises acima sobre o padrão de comportame~
to da chuva 1 chuvas estremas e intensidade em um dado local au
xilia o planejador agrícola a obter informações sobre o sucesso
da agricultura depend2nte de chuva em determinado local.

As análises da probabilidade de chuva condicional
curtos períodos úmido/seco nos fornece informações como a
bilidade de ocorrência de períodos secos durante a estação

em
possi

de
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cultivo. Tal informação é importante em planejamento destinado a
salvar culturas da ocorr~ncia de secas e em estação de cultivo.
Pode também auxiliar na selação de culturas e var i.e da de s a evi
tar períOdOS secos em est~gios críticos de cresci~ento.

As análises ele probabilidade de prc:cipit"lções semanais
êl.travésda distribuição IIgamma 11 as quarrt i.dedes mínimas de chuvas
semanais esperadas a v~rios n!veis d~ probabilidade. O ajuste
da água semanal disponível obtida pelas ana li.ses de distribuição
"garnrna 11 com as exig2ncias de água da cultura através da estação
de cultivo é uma ferramenta poderosa para o planejamento
Ia. O ajuste adeauado nos fornecerá a informação como que
de cultura, sensível ou resistente a seca provável sucesso em

tipo
de

terminado local. Qun L " ciclo da cultura') lcngo, médio ou curto, e
quais os riscos de insucesso agrícola em diferentes solos, varlan
do a capacidade de armazemento na zona radicular.

A fim de obter as primeiras idéias da apr-ox í.maçâo em p12
ncj arncrrt o egr-I co Le par"..um dado local, a quantificação de ambien
te de umidade climática é essencial. Ê necessário ter informações
seguras de precipit.J.ç~o diária, evaporação diária ou evapotranspi
ração potencial, propriedades físicas de solo e 2S exigências de
água das culturas como dados básicos. Tal sistema analítico de es
tudo ajudará a reduzir, confiantemente, o tempo de pesquisa para
chegar a um conjunto de culturas/sistemas de cultivo e tecnologia
de manejo de cultura par-a otimização da. produção. Isto poderá ser
uma poderosa ferramenta na transferência de tecnologia de siste
ma de produção de um local para outro.

5. CONCLUSê5ES

Deste estudo, em geral a agricultura de seque i.r-o em qu~
tro regiões selecionadas tem riscos de insucesso. Apesar de Suru
bim ter maior probabilidade de sucesso agrícola j existe risco de
insucesso agrícola no mínimo duas vêzes em cinco anos em média.

A coleta da água de chuva de escorrimento atr,J.vésdo ma
n6JO adequado de solo e água, baseado no conceito de pequenas ba
cias em sistema de produção, pode fornecer a água necessária para
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3 irrigaç~o suplement~r. Mas o risco de lnsucesso agrícola na ~po
ca de cultivo existo ainda em cada 4 ou 5 anos,

Se +em q~le ser decidido sobre um local adequado par-a a
base física do progr2m.a de pesquisa com sistema de produção para

~C1gricultura de sequeiro, Surubim sera o escolhido dos quatro 10
cais comparados, ernbo rv: n~0 seja o Loca L idC'El.l,N20 foram inclui
das na seleç~o regiões com precipita<;ão anual acima d8 900 mm5d2~
de que imaginamos que o desenvolvimento de programa de pesquisa
com sistemas de produç3o em regi~es de alta precipitação pluvio
m5trica não seja urgente. A produção agrícola em regi6es de 500 a
800 mm ~ baixél e instável, O estabecimento de. estação experlmen
tal em ~rea de 700 mm de chuva ~ essencial Este estudo mostra que
outros locais devem ta~)6m ser examinados. A área a ser selecio
nada deverá ser a que apresente probabilidade de boas colheitas
durante 4 anos5 em um período de 5 anos. Em ~lgumas ~reas5 a
grande ocorrência de água de escorrimento Crunoff) tanto em solos
médios quanto rasos assegurará água de chuva para fins de lrrlg~
ção comp Lement ar-, que poder.):ajudar a estabilização da produção.

f import'lnte esclarecer que o crit~rio par~ a exigência
~de agua pelas culturas foi adaptado de culturas irrig~das. Isto

pode superestimar o uso e.tual de água pelas culturas do local de
agricultura de seque ir-o que são cons í.dcr=ió rs mais tolerantes a se
ca que as culturas irrigadas, Consequentomcntc será subestimado
a possibilidade de sucesso agrícola. Antes de ser es~oçada a con
clusão final a infr;rmação sohre o use de ~glia pelas culturas nas
condiç6es de agricultura dependente de chuva; devem ser obtidos.
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