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Introdução

A desertificação constitui uma forma de degradação 
ambiental e de acordo com a Convenção de Combate à 
Desertificação é entendida como sendo a degradação 
da terra nas regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas 
secas, Nimer [1]. A desertificação ocasiona 
modificações significativas nas características 
fundamentais dos ecossistemas em face ao 
desencadeamento de processos de erosão dos solos. 

Segundo Nimer [1], o fenômeno da desertificação, 
embora seja mais intenso na periferia dos desertos, está 
sendo observado em outras regiões do mundo, 
inclusive no Brasil. Excepcionalmente naquelas regiões 
abrangidas no polígono das secas, que abrange oito 
estados da região Nordeste (exceto o Maranhão) e o 
Norte de Minas Gerais, Ferreira et al [2]. A região 
semi-árida pelo fato de possuir clima semi-árido já é 
uma região vulnerável em aspectos de áreas 
desertificadas, onde cerca de 181.000 Km² de sua área 
já se encontram afetados pelo processo de 
desertificação.

O estado de Pernambuco constitui uma área de 
98.311 km2, e aproximadamente 80% do estado 
corresponde à região semi-árida, é uma região de 
importância histórica e econômica, e a economia desta 
região é baseada na agricultura de subsistência e de 
sequeiro, sendo a precipitação a variável climatológica 
mais importante na referida atividade.

Na agricultura de sequeiro, a precipitação 
pluviométrica se constitui na variável meteorológica de 
maior importância para produção agrícola. A alta 
variabilidade das chuvas provoca, incertezas na 
colheita, particularmente no semi-árido nordestino, 
onde a agricultura é basicamente praticada com 
cultivos de subsistência. Além disso, a ocorrência de 
períodos sem precipitação dentro da estação chuvosa 
(veranicos) agrava mais ainda o flagelo das secas,
Azevedo & Silva [3].

Face ao exposto, o presente estudo objetivou a 
avaliação do processo de predisposição ambiental á 

desertificação em áreas semi-áridas do estado de 
Pernambuco com base nas séries temporais da precipitação, 
temperatura, índice de aridez e IVDN.

Material e Métodos

Para alcançar o objetivo, foram utilizados os totais 
mensais e anuais de precipitação pluviométrica no período 
de 1963 á 1992 totalizando 30 anos, das microrregiões do 
Estado. Foram selecionados vinte e sete municípios em seis 
microrregiões do semi-árido e posteriormente vinte e um 
municípios distribuídos em dez microrregiões, totalizando 
dezesseis microrregiões e quarenta e oito municípios no 
estado, o critério de seleção desses postos foi aquele de 
estudar as séries temporais mais longas, sem falhas e que 
são geograficamente representativos nas suas 
microrregiões. A tabela 1 demonstra apenas os municípios 
do semi-árido.

A. Modelo de estimativa da temperatura do ar

A temperatura mensal do ar (média, mínima e máxima) 
das localidades com indisponibilidade de dados foi obtida 
em função das coordenadas geográficas (latitude, longitude 
e elevação), através do modelo empírico Estima T 
desenvolvido por Cavalcanti & Silva [4]. 

 B. Software Balanço hídrico

De pose dos parâmetros anuais do balanço hídrico, 
segundo Thornthwaite & Mather [5], foram obtidas as 
séries temporais dos índices de aridez (Ia), hídrico (Ih) e 
efetivo de umidade (Iu). Para este foi determinado que o 
CAD (capacidade de água disponível) é igual a 100 mm 
para todos os municípios.

C. Utilização dos valores do NDVI
Os valores do Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) é um dos parâmetros que contribuem 
para identificação de núcleos desertificados, por mostrar 
como a vegetação está se comportando em determinado 
período, é um indicador sensível da quantidade e da 
condição de vegetação verde.



D. Teste de Mann-Kendall

A tendência temporal dos totais anuais, das 
variáveis em estudo foi analisada através do teste de 
Mann-Kendall. Esse teste consiste em comparar cada 
valor da série temporal com os valores restantes, 
sempre em ordem seqüencial. É contado o número de 
vezes que os termos restantes são maiores do que o 
valor analisado. A estatística S é obtida por:

n i 1

i j
i 2 j 1

S sinal(x x )


 

 
em que o i jsin al(x x ) é obtido da seguinte forma:

-1 para 0 ji xx ,                  0 para 0 ji xx ,       

1 para 0 ji xx .

A estatística S tende a normalidade para n grande, 
com média e variância definidas como se segue:

 E S 0,

                                                                                                                                                               

Em que n é o tamanho da série temporal, tp é o 
número de passos até o valor p e q é o número de 
valores iguais. O teste estatístico Z é dado por:

     

A presença de uma tendência estatisticamente 
significante na série temporal foi avaliada usando-se o 
valor de Z. Essa estatística é usada para testar a 
hipótese nula de que nenhuma tendência existe. Neste 
trabalho serão aplicados os níveis de significância de p 
= 0,01 e 0,05. Por outro lado, se t estiver entre 1,96 e 
2,57 ou maior do que 2,57, rejeita-se a hipótese nula 
aos níveis de 5 e 1%, respectivamente. Assim, as 
médias são estatisticamente diferentes nesses níveis de 
significância. 

C. Confecção de mapas pelo programa SURFER

Por fim, foi usado o programa Surfer para confecção 
de mapas, utilizando as coordenadas geográficas dos 
quarenta e oito municípios do estado, e os valores de 
uma determinada variável, trabalhamos com os valores 
das tendências da precipitação, temperatura, índice de 
aridez e IVDN de todos os municípios. 

Resultados e Discussão

 A analise dos dados processados foi feita para 
todos os municípios e de suas respectivas microrregiões 
do Estado de Pernambuco, sendo aqui representado 
pelo município de Ouricuri, pertencente à microrregião 
de Araripina, por este ter sido o de maior tendência 

climatológica ao processo de semi-desertificação. Este 
município apresenta tendência negativa significativa para a 
variável precipitação (-2,97) e tendência positiva 
significativa de aumento da aridez (3,34), ambas ao nível 
de 5 e 1% de probabilidade, apresenta também, tendência 
positiva significativa de aumento da temperatura (2,12) 
representativo ao nível de apenas 5% de probabilidade. 

A análise dos municípios do semi-árido permitiu concluir 
que:
1. Todas as microrregiões apresentaram diminuição da 
precipitação no decorrer dos 30 anos;
2. A microrregião de Salgueiro com exceção do município 
de Cedro, todos os outros apresentaram tendências não 
significativas de aumento da Temperatura. 
3. Em relação ao Índice de aridez, a microrregião de 
Araripina obteve os valores mais representativos para esta 
variável.
4. Os núcleos de tendências representativas com relação ao 
IVDN foram a microrregiões da zona da mata (Mata 
Sentritional) e sertão (Araripina);

Em trabalhos feitos por Ferreira et al [2] no estado da 
Paraíba, identificou-se que as microrregiões predispostas a 
semi-desertificação localizam-se nas microrregiões do 
Cariri, Curiname e Seridó. Brito & Soares [6] relacionando 
o índice de aridez e o IVDN na região do Seridó do RN e 
PB, concluíram que ocorreu uma intensificação da aridez, e 
a relação do IVDN com a produção agrícola é forte apenas 
nos anos de intensa seca.
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Microrregiões cidades Latitude (° ‘) Longitude (º ‘) Altitude (m)

Araripina -7,39 -40,24 570

Exu -7,31 -39,43 510
Morelândia -7,63 -39,55 547
Ouricuri -7,50 -40,20 444
Santa Cruz da Venerada -8,23 -40,33 515

Araripina

Santa Filomena -8,15 -40,61 646
Cedro -7,43 -39,20 610

Mirandiba -8,07 -38,44 425
Salgueiro -8,04 -38,59 490
São José do Belmonte -7,52 -38,47 460

Salgueiro

SeRrita -7,48 -39,10 580
Carnaiba -7,48 -37,49 550

Iguaraci -7,55 -37,31 585
Serra talhada -8,02 -38,08 480

Pajeú

Itapetim -7,37 -37,18 630
Betânia -8,17 -38,02 431

Custodia -8,21 -37,45 500
Ibimirim -8,23 -37,38 445

Moxotó

Inajá -8,47 -37,59 520
Floresta -8,20 -38,25 395

Petrolândia -8,52 -38,28 290

Itaparica

Tocaratu -9,10 -38,14 519
Dormentes -8,51 -40,41 492

Petrolina -9,38 -40,5 376

Afrânio -8,63 -41,14 630

Cabrobo -8,19 -39,09 380

Petrolina

Santa Maria da Boa Vista -8,39 -40,05 350

Tabela 1 - Lista com os municípios utilizados para o estudo do processo de predisposição ambiental a desertificação.

Figura 1. Tendência anual da precipitação pluviométrica 
para o município de Ouricuri-PE.

Figura 2. Tendência anual da temperatura média para o 
município de Ouricuri-PE.

Figura 3. Tendência anual do índice de aridez para o 
município de Ouricuri-PE.

Figura 4. Sobreposição dos mapas de (P), (T) e do (Ia) 
para o período de 1963 á 1992, das microrregiões do 
estado de Pernambuco.


