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RESUMO 

No contexto atual, em que pesam o grande avanço tecnológico e os esforços para o conhecimento 
das forças da natureza, as questões climáticas vêm despertando interesse em diferentes ciências. 
Na Geografia, o clima se destaca como um recurso natural e exerce uma influência na organização 
da sociedade, principalmente devido às interações com os elementos do espaço geográfico. Com 
as novas técnicas e equipamentos modernos, os agricultores de regiões desenvolvidas dependem 
cada vez menos da natureza, adaptando-a mais facilmente de acordo com seus interesses. Por 
outro lado, em regiões em via de desenvolvimento ainda existem produtores que em grande parte 
dependem das condições naturais para o desenvolvimento da agricultura, como por exemplo, o 
cultivo de sequeiro, na qual a produtividade agrícola depende das condições climáticas. No 
Nordeste brasileiro a forma de agricultura predominante é de subsistência, praticada em pequenas 
propriedades rurais nas condições de sequeiro. O objetivo geral desta pesquisa é estudar a relação 
entre a variabilidade das chuvas no município de Feira de Santana, no período entre 1994 e 2010, e 
seus reflexos na cultura do milho, identificando as correlações entre variabilidade das chuvas e a 
produtividade agrícola. A relevância deste trabalho está atrelada a importância dos estudos 
agroclimatológicos, a partir da contribuição dos estudos realizados no campo da climatologia 
agrícola, sob o prisma da climatologia geográfica, subsidiando as discussões que envolvem clima e 
agricultura. Metodologicamente, foram utilizados os dados de precipitação pluviométrica de 1994 a 
2010 disponibilizados pela Estação Climatológica (UEFS) e os dados de produtividade agrícola do 
milho de 1994 a 2010 disponibilizados pelo IBGE. Além do Balanço Hídrico de Thornthwaite (1955) 
e o Calendário Agrícola para a cultura do milho segundo CONAB (2012). Foi possível realizar 
correlações entre variabilidade pluviométrica e a atuação de alguns sistemas de circulação 
atmosférica como influência da corrente perturbada de leste e o fenômeno El Niño-Oscilação Sul 
(ENOS). Foi percebida a elevada produtividade agrícola nos anos de 2002 e 2003, e baixa 
produtividade agrícola nos anos de 1995 e 2004. Quanto à elevada produtividade agrícola se 
justificou pela influência da corrente perturbada de leste que adentra o continente e caminham de 
leste para oeste e que são atingidos pelos alísios. E a baixa produtividade agrícola do milho esteve 
relacionada com a ZCIT que não cruza o equador, não atingindo o município de Feira de Santana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Variabilidade pluviométrica; agricultura de sequeiro; produtividade agrícola; 
milho; Feira de Santana (BA). 
 

1 INTRODUÇÃO 

 No contexto atual, em que pesam o grande avanço tecnológico e os esforços para o 

conhecimento das forças da natureza, as questões climáticas vêm despertando interesses em 

diferentes ciências. Na Geografia, o clima se destaca como um recurso natural e exerce uma 
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influência na organização da sociedade, principalmente devido às interações com os elementos do 

espaço geográfico que contribuem para manter condições favoráveis para ocupação humana. 

 No que se refere às pesquisas sobre agricultura, os estudos relacionados com as questões 

naturais são peças chaves para o cultivo de uma determinada cultura agrícola. Dentre as condições 

necessárias para o conhecimento do ambiente é importante um estudo edafoclimatológico, pois 

possibilita optar pelas culturas mais propícias para uma região, além de planejar as melhores 

épocas de plantio/semeadura, as variedades mais resistentes, objetivando uma agricultura mais 

sustentável e produtiva com prejuízos econômicos minimizados, principalmente porque a agricultura 

é de extrema importância econômica. 

 Com as novas técnicas e equipamentos modernos, os agricultores de regiões 

desenvolvidas dependem cada vez menos da natureza, adaptando-a mais facilmente de acordo 

com seus interesses. Por outro lado, em regiões em via de desenvolvimento ainda existem 

produtores que dependem das condições naturais para o desenvolvimento da agricultura, como por 

exemplo, o cultivo de sequeiro, na qual a produtividade agrícola depende das condições climáticas. 

O objetivo desta pesquisa é estudar a relação entre a variabilidade das chuvas no município de 

Feira de Santana, no período entre 1994 e 2010, e seus reflexos na cultura do milho, identificando 

as correlações entre variabilidade das chuvas e a produtividade agrícola.  

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 A área de estudo desta pesquisa é o município de Feira de Santana, que está localizado no 

Estado da Bahia (Brasil), distante a 109 km de Salvador. Possui uma área geográfica de 1.362,88 

km² e altitude média em torno de 234 m (SEI, 2010). E localiza-se entre as coordenadas geográficas 

12º00'00" - 12º20'00" de latitude sul e 38º40’00’’ – 39º20’00’’ de longitude oeste (Figura 01). 

No município de Feira de Santana o desenvolvimento da cultura do milho tem maior 

expressividade nos distritos de Maria Quitéria, Governador João Durval Carneiro e Tiquaruçú. Os 

solos mais apropriados para o cultivo deste cereal são latossolos e argissolos, situados no setor 

oriental do município, pois os teores de argila estão em torno de 30-35%, boa estrutura, textura 

média, possibilitando a drenagem adequada, além de apresentarem boa capacidade de retenção de 

água e de nutrientes. No setor ocidental apresenta-se a predominância dos planossolos e neossolos 

os quais são poucos desenvolvidos com relação aos teores de argila e apresentam descontinuidade 

de padrão de textura ao longo do perfil, interferindo diretamente na distribuição interna de água, 

aumentando a suscetibilidade à erosão e a deficiência hídrica, atribuindo limitações ao seu uso 

(SEI, 2010). 



 

        Figura 01: Localização da área de estudo (Município de Feira de Santana – Bahia). 
                        Fonte: SEI, 2010.  

  

O tipo climático do município de Feira de Santana em função da sua posição geográfica é o 

clima tropical subúmido alternando para o seco, segundo a classificação proposta por Thornthwaite 

& Matther (1955). Neste município, as condições climáticas são regidas por diferentes sistemas de 

circulação atmosférica ao longo do ano (de natureza oceânica e continental), registrando-se 

precipitação pluviométrica média de 848 mm anuais e temperatura média anual de 24º C, podendo, 

no verão, atingir máximas de 27ºC e no inverno mínimas de 22ºC (ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA, 

2012). 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA DO MILHO 

 O milho (Zea mays L.) há alguns séculos vem sendo utilizado diretamente na alimentação 

humana e de animais e a sua importância não se restringe apenas ao fato do seu grande volume 

mundialmente produzido, mas também ao importante papel sócio-econômico que representa. 

Constitui ainda em fonte de matéria-prima para uma expressiva série de produtos industrializados, 

tais como amido, óleo, flocos, fubá, farinha, dentre outros. Segundo alguns pesquisadores o milho é 

originário do continente americano, oriundo do México e dos Estados Unidos. 

 Este cereal sofreu intensa evolução em quase todas as civilizações que o cultivaram, 

principalmente os Astecas, Mais e Incas e, como conseqüência desta alta domesticação, seleção 

natural e hibridização o milho é uma espécie altamente polimórfica, com alta variabilidade genética, 

sendo conhecidas atualmente com mais de 250 raças e mais de 2500 variedades de milho. 



 Os indígenas brasileiros, muito antes dos navegadores portugueses, já utilizavam o milho, 

na qual figurava como um dos alimentos mais importantes ao lado da mandioca. Os indígenas 

utilizavam o referido cereal, sob a forma de farinha. Ainda no Brasil, documentos históricos de 1834 

relatam a importância do milho como fonte alimentar, constituindo-se na época um dos principais 

objetos de especulação dos cultivadores dos estados de Minas Gerais e Goiás.   

 O milho no Brasil foi cultivado para atender as necessidades internas ou, mais 

especificamente das propriedades rurais, é importante ressaltar que o milho ocupa no país a maior 

extensão de área plantada entre todos os produtos agrícolas. Com base no Ministério da Agricultura 

(2012) estima-se que 10% da produção do milho se destinem ao consumo humano. Cerca de 50 a 

60% é empregada na formulação de rações, e o restante 30 a 40% é fornecida diretamente aos 

animais. 

 O milho exige durante o seu ciclo vegetativo, calor e umidade para se desenvolver e 

produzir satisfatoriamente. Esta cultura exige no mínimo de 200 mm de precipitação pluviométrica 

no verão, para que produza sem a necessidade da prática de irrigação. Assim, as localidades cujas 

precipitações pluviométricas anuais oscilem entre 250 a 5000 mm são consideradas aptas para o 

plantio do mencionado cereal. Quanto à temperatura anual, esta deve variar entre 25 e 30º C, 

propiciando as melhores condições para a germinação das sementes.  

A importância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas de sua utilização, 

que se estende desde a agricultura familiar até a indústria de alta tecnologia. É uma cultura 

temporária e bastante importante na produção na alimentação animal representa a maior parte do 

consumo deste cereal, isto é, cerca de 70% no mundo, principalmente na forma de rações, onde 

aparece como componente principal, devido o seu alto valor energético.  

A cultura do milho se desenvolve em solos profundos, bem drenados e com boa fertilidade, 

cujo índice pH esteja compreendido entre 5,5 e 7,5. O sistema radicular atinge aproximadamente 

profundidades de até 1,5 m. Enquanto o porte do milho é pequeno, as suas raízes se desenvolvem 

quase que paralelamente à superfície do solo, penetrando verticalmente até a profundidade de 30 

cm no máximo. O sistema radicular da planta é bastante ramificado, fazendo com que a cultura 

tolere bem os períodos de escassez de chuvas. 

 

2 METODOLOGIA 

 O método adotado nesta pesquisa foi o hipotético-dedutivo, que tem como premissa um 

caso particular e generaliza o produto final para avaliar a hipótese e sugere a possibilidade de 

desenvolver evidências lógicas capazes de apoiá-la ou refutá-la. A hipótese analisada neste 



trabalho foi investigar se a tendência da variabilidade pluviométrica no município de Feira de 

Santana a partir das análises de 17 anos de estudos, na série temporal compreendida entre 1994 e 

2010 trouxeram repercussões negativas para a cultura do milho. 

 Neste trabalho foram utilizados os dados pluviométricos e de temperatura extraídos da 

Estação Climatológica, pertencente ao IV Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

localizada no Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana no município de Feira de 

Santana (Bahia) no período de 1994 a 2010. A referida Estação começou a funcionar apenas em 

março de 1993, porém, os dados pluviométricos e de temperatura utilizados na pesquisa foram a 

partir de 1994, pois 1993 foi um ano experimental e de adaptações. Além disso, realizou-se uma 

comparação com os dados agrícolas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE/SIDRA) até 2010, pois o ano de 2011 os dados agrícolas ainda não tinham sidos divulgados 

para o referido município. Também foram abordados os dados de produção agrícola e área plantada 

do milho de 1994 a 2010. 

 Nesta pesquisa, utilizou-se o balanço hídrico de Thornthwaite & Mather (1955), com a 

capacidade de água disponível no solo (CAD) no valor de 100 mm, na qual se levou em 

consideração o melhor desenvolvimento da cultura do milho. Além disso, também foram construídos 

gráficos resultantes dos valores obtidos no balanço hídrico para o período estabelecido. 

Considerando as distribuições das precipitações pluviométricas durante os anos analisados foi 

possível elaborar o calendário agrícola, levando em consideração as fases de crescimento do 

cultivo (preparo do solo, plantio, trato cultural e colheita) que foram disponibilizadas pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2012). 

 

2.1 ÍNDICE DE INTENSIDADE DE SECA 

O índice de intensidade de seca adotado nesta pesquisa foi utilizado por Ogallo & Nassib 

(1984) aplicados em uma pesquisa para o leste da África e obtiveram resultados significativos, pois 

este índice mostrou-se adequado, quando se pretende avaliar as secas, que se refere aos limites 

críticos da precipitação pluviométrica, pertinentes aos objetivos desta pesquisa. 

 

 O índice de intensidade de seca foi desenvolvido através da fórmula:  

      
          

  
 

Onde: 



     = índice de intensidade de seca anuais para uma dada estação; 

    = total de chuva anual da estação (j) em determinado ano (i); 

    = média;  

   = desvio padrão. 

 

 Nesta pesquisa, conforme proposto por Ogallo & Nassib (1984) os anos com valores de 

precipitação pluviométrica igual ou superior à média foram classificados como anos normais e 

chuvosos, apresentando-se três categorias: 

 

1.      ≥ - 1/5   
 /   <     ≤   

 /   1. Seca não significativa 

2.      - 1/2  
 /   ≤     <     < -1/5   

 /   2. Seca moderada 

3.      < - 1/2  
 /   3. Seca severa 

   

Em termos percentuais, isto significa que: 

 

1. Desvios < 20%: seca não significativa; 

2. Desvios entre 20 e 50%: seca moderada; 

3. Desvios > 50%: seca severa. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

3.1 Trabalhos relacionados com o clima e a produtividade agrícola do milho (Zea 

mays L.) 

 Une (1979) publicou um trabalho sobre os fatores climáticos influenciando a agricultura em 

Campo Grande (MT), abordou a relação entre chuvas e produção agrícola nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, considerando-os não significativos. Em março, quando o milho se encontra em 

fase de secagem natural para ser colhido, a partir de abril, ele passa a não necessitar de chuva e 

assim a pequena oferta hídrica de Campo Grande, como também a redução gradativa do número 

de dias de chuva, vem facilitar a colheita nos meses subseqüentes, e em conseqüência, a produção 

do milho apresenta alta correlação positiva com as chuvas de março.  

 Tubelis (1988) desenvolveu um estudo sobre a chuva e a produção agrícola, ressaltou que 

a produção agrícola é substancialmente afetada pelas condições atmosféricas. Esta influência se 



faz sentir nas fases de plantio, crescimento, frutificação e colheita dos produtos agrícolas. Além 

disso, argumentou que a precipitação pluviométrica é muito útil na propriedade agrícola, pois resulta 

em boas colheitas, já a escassez e/ou inadequada distribuição prejudicam o desenvolvimento e a 

produção dos cultivos, pois a produtividade das culturas está relacionada com a precipitação pluvial. 

Desta forma, podemos perceber que o conhecimento das chuvas se torna bastante importante no 

espaço agrário, pois permite estimar com antecedência a produtividade das culturas. No campo da 

meteorologia este autor ainda destacou questões relevantes sobre o cultivo do milho, sendo está 

uma planta de origem tropical e bastante cultivada no território brasileiro. Uma característica muito 

importante da cultura do milho é a sua reação à intensidade luminosa, revelando que as maiores 

produções da cultura são obtidas nos locais de maior disponibilidade de radiação solar.  

 Carvalho (1992) publicou um trabalho sobre a produção de milho na Bahia e ressaltou que 

em 1989 a produção baiana de milho no contexto mundial era de apenas 1%. Além disso, enquanto 

nos outros estados da região Nordeste mantiveram-se a produtividade agrícola em torno de 640 

kg/ha, o estado da Bahia apresentou rendimento médio de milho de 496 kg/ha, inferior a média dos 

outros estados do Nordeste. O autor justifica as causas da baixa produtividade agrícola: a) 

distribuição irregular das chuvas durante o ciclo de cultivo; b) baixa fertilidade dos solos; c) baixa 

capacidade produtiva das variedades utilizadas pelos produtores; d) uso de sementes de má 

qualidade, com baixo vigor e baixo poder germinativo; e) utilização das tecnologias inadequadas.  

Com relação ao uso das sementes pelos produtores, normalmente, são as mesmas utilizadas em 

plantio anteriores. As referidas sementes, devido ao sistema de armazenamento nas propriedades, 

apresentam baixo vigor e baixo poder germinativo. 

 Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia (1998) publicou 

um estudo sobre os bons resultados na 2ª safra de milho e feijão de sequeiros, e acrescentou que 

no ano de 1998 as colheitas dos grãos foram marcadas por grandes prejuízos causados pelo El 

Niño. Durante o plantio de verão, as lavouras mais afetadas pelo fenômeno foram: mamona, feijão, 

milho, arroz e algodão que acumularam uma perda total de quase 300 mil hectares, agravada ainda 

com os baixos rendimentos obtidos por área. O resultado foi uma queda na produção total, de 214 

mil toneladas de grãos. O milho na 2ª safra baiana no referido ano foi plantado 231 mil hectares, e 

registrou uma perda de 13 mil hectares decorrente da estiagem que afetou a produção dos 

municípios baianos. 

 Fancelli (2003) abordou um trabalhou sobre fisiologia, nutrição e adubação do milho para 

alto rendimento e explanou as estratégias básicas relacionadas à obtenção de rendimentos 

elevados e lucrativos que merecem destaque: 1) escolha da época correta de semeadura para a 



região; 2) uso de genótipos adequados para as condições do ambiente de produção; 3) 

conhecimento pleno das etapas críticas da cultura; 4) emprego de recomendações e ações de 

intervenção fundamentadas exclusivamente em estádios fenológicos; 5) valorização do sistema de 

plantio direto e da prática da rotação de culturas;  6) respeito ao momento decisivo para a utilização 

de insumos e defensivos; 7) uso de defensivos seletivos, específicos e pouco impactantes; 8) 

utilização de levantamentos sistemáticos objetivando a detecção de problemas localizados, 

favorecendo tratamentos delimitados; 9) garantia do equilíbrio e da disponibilização gradual de 

nutrientes; 10) garantia de sistema radicular das plantas com arquitetura adequada; 11) garantia da 

extensão e duração da área foliar das plantas; 12) otimização da distribuição espacial de plantas; 

13) aproveitamento racional dos conhecimentos e informações locais acumuladas ao longo dos 

anos, relacionados às peculiaridades regionais e 14) abandonar técnicas padronizadas e fórmulas 

pré-estabelecidas. 

 Manosso (2005) realizou um estudo sobre a produtividade de milho, soja e trigo e suas 

relações com a precipitação pluviométrica no município de Apucarana (PR) no período de 1968 a 

2002. Este autor relacionou a distribuição da precipitação pluviométrica ao longo dos anos no 

período de 1968 a 2002 com a produtividade agrícola, objetivando entender, portanto, a relação 

existente entre a precipitação pluviométrica e as quedas de produtividade no mesmo período. Para 

o milho constatou-se que as maiores relações entre área colhida, produção e precipitação 

pluviométrica ocorreram nos períodos de excedente hídrico no estágio de colheita e déficit hídrico 

nos momentos de desenvolvimento precoce ou intermediário da planta. 

 

3.2 Trabalhos relacionados com a seca e a repercussão no Nordeste Brasileiro 

 Caviedes (1975) no seu trabalho sobre o El Niño retratou as implicações climáticas, 

ecológicas, humanas e econômicas deste fenômeno. Além disto, observou uma forte coincidência 

entre anos de ocorrência do fenômeno oceanográfico El Niño e as secas no Nordeste. Esta relação 

se justifica pelas amplas perturbações espaciais da circulação atmosférica tropical que acabam por 

refletir na localização anômala da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Ao mesmo tempo em 

que as chuvas copiosas caem nas planícies costeiras do Peru e Equador causadas pelo El Niño, o 

sertão nordestino apresenta a escassez de chuvas. Isso ocorre porque a ZCIT não avança para o 

sul do Equador, não adentrando no setor norte do Nordeste brasileiro. 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (1981) publicou um estudo sobre as 

secas do Nordeste, abordando uma proposta histórica de causa e efeito, no qual relacionou todas 

as secas desde o século XVI até o século XX para se observar a ciclicidade do evento. Constatou-



se que a cada século existem anos em que o flagelo da seca se repete de modo cíclico. Além disso, 

este trabalho apresentou as repercussões da seca nos referidos séculos, retratando os efeitos na 

região Nordeste. 

Jesus (1991) realizou um estudo sobre algumas considerações a respeito das alterações 

climáticas atuais e evidenciou a influência do fenômeno El Niño e La Niña sobre as alterações 

climáticas em grande escala, que ao mesmo tempo interfere sobre o quadro climático do Nordeste 

brasileiro. Em relação a esta região, já foi comprovado por diversos estudos que os períodos de 

ocorrência do El Niño trazem desvios negativos da normal climatológica, a seca.  E anos de 

ocorrência da La Niña estão associados, no país, com a ocorrência de muitas chuvas em diversas 

regiões do país. Por outro lado, já foi atribuído em outras partes do mundo o efeito La Niña que 

causou a intensa seca registrada em 1990 no verão do meio norte-americano, as grandes 

enchentes em Bangladesh (em 1989) e os violentos furacões ocorridos na região do Caribe e no 

Golfo do México.  

Pinto (1997) em um estudo sobre os reflexos da seca no estado de Sergipe retratou a 

variabilidade pluvial, os impactos da seca no referido estado destacando a relação com a 

demografia, agricultura e as áreas urbanas. Além disso, ressaltou a presença da seca na imprensa 

local, como fonte de informação. Por conseguinte, a autora realizou uma análise histórica da seca 

diante das políticas públicas, além do significado político da seca e as ações públicas (projetos de 

irrigação, açudes e pró-sertão) para o estado de Sergipe. 

 Marengo (2008) realizou um estudo sobre vulnerabilidade, impactos e adaptação à 

mudança do clima no semi-árido do Brasil, e ressaltou que as maiores secas têm sido atribuídas a 

El Niño, como em 1983 e 1998, e outros eventos de seca também têm sido atribuídos ao 

aquecimento do Oceano Atlântico Tropical. Não têm se observadas tendências de aumento ou 

redução sistemática da chuva, ainda que durante os últimos cinco anos as chuvas têm-se 

apresentado em menores volumes e de forma irregular. 

 

4. RESULTADOS 

 Diante das informações do Quadro 01 percebeu-se que as chuvas no referido município 

apresentaram-se bastante irregulares, uma vez que alguns anos obtiveram totais pluviométricos abaixo da 

média do período em estudo que foi de 777,0 mm. Os anos com totais pluviométricos abaixo da média foram 

1995 (594,2 mm), 1998 (592,6 mm), 2001 (619,6 mm), 2002 (648 mm), 2004 (755,6 mm), 2006 (760,1 mm), 

2007 (648,5 mm) e 2009 (717,9 mm). Os anos de ocorrência do ENOS (El Niño) coincidem com os anos que 

obtiveram totais pluviométricos abaixo da média do período, como o ano de 1995 (moderado), 1998 (forte), 

2002 (moderado), 2004 (fraco), 2006 (fraco), 2007 (fraco) e 2009 (fraco). Com exceção do ano de 2001, na 

qual não houve a ocorrência deste fenômeno (Quadro 02).  

 



Quadro 01: Dados pluviométricos (mm) do município de Feira de Santana (1994 a 2010) 

 
Meses/ Anos 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Média 

Janeiro 4,5 5,3 13,1 73,1 12,2 23,7 31 53,4 207,4 233,5 259,7 53,9 1,9 5,1 1,3 36,8 62,6 63,4 

Fevereiro 63 0,8 21,2 84,9 5,6 47,3 54,1 2,2 46,4 70,7 95,1 127,5 1,3 267,2 152,7 119,3 10,8 68,8 

Março 192,5 37,2 18,6 352,8 20 12,1 8,5 103,4 16,8 18 19,3 50,2 18,6 60,2 67,3 3,6 86,9 63,8 

Abril 241 75,2 186 112,5 79,5 31,8 140 20,8 12,9 41,6 70,3 49,7 81,5 38,8 68,7 57,9 156,1 86,1 

Maio 110,1 113,4 35,7 79,3 94,6 113,3 100 40,9 100,7 73,4 46,2 76 79,3 12 38,6 164 41,7 77,6 

Junho 80,9 53,9 128 56,5 126,2 53 96,6 86,3 77,3 57,6 87,5 131,2 192,8 92,5 98,4 65 81,8 92,0 

Julho 138,3 49,4 79 62,8 93,9 50,1 46,9 54,2 64,9 129,4 30,6 78,9 47,2 59,6 84,3 50,6 169 75,8 

Agosto 30,4 30,8 35,5 22 49,4 126,4 66,4 70,1 30,6 79,9 37,7 52,1 42,7 38,2 56,5 39,8 34,4 49,5 

Setembro 32,3 22,3 53,9 1,8 21,1 47,8 71,4 64,7 54,4 61,6 6,8 7,2 118 33,2 24,8 6,8 43,9 39,5 

Outubro 33,3 1,1 6,5 17,2 1,3 67,7 8,1 72,2 6,8 24,9 5,9 1,6 64,5 15,3 27,5 48,2 40,1 26,0 

Novembro 79,9 149,6 223,8 20,8 44,1 155,1 131,6 1,7 8,7 87,4 93,9 141,9 74,4 7 84,1 44,3 4,6 79,5 

Dezembro 31,8 55,2 85,2 40,3 44,7 155,9 119 49,7 21,1 3,9 2,6 16,3 37,9 19,4 82,8 81,6 80,4 54,5 

Total 1038 594,2 886,5 924 592,6 884,2 873,6 619,6 648 881,9 755,6 786,5 760,1 648,5 787 717,9 812,3 777,0 

Fonte: Estação Climatológica /UEFS (2012) 

 



Quadro 02: Intensidade do fenômeno El Niño (ENOS/Oscilação Sul) no período entre 1994 a 

2010 

Anos Intensidade do ENOS 

1994 Moderado 

1995 Moderado 

1996 - 

1997 Forte 

1998 Forte 

1999 - 

2000 - 

2001 - 

2002 Moderado 

2003 Moderado 

2004 Fraco 

2005 Fraco 

2006 Fraco 

2007 Fraco 

2008 - 

2009 Fraco 

2010 Fraco 

Fonte: Disponível em http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml. Acesso em 22 de maio de 2012. 

 

 Na agricultura o fenômeno ENOS (El Niño) apresenta uma grande repercussão na 

produtividade agrícola, sendo esta última compreendida como a relação entre a produção 

agrícola e a área plantada. Diante das Figuras 02 e 03 podemos realizar correlações 

importantes quanto à quantidade produzida e a área plantada da cultura do milho de 1994 a 

2010 no município de Feira de Santana com o fenômeno oceanográfico ENOS (El Niño). 

Percebemos que houve uma redução na quantidade produzida nos anos de 1995 (192 

toneladas), 1998 (945 toneladas), 1999 (907 toneladas) e 2004 (63 toneladas). Já na área 

plantada houve uma redução em 1994 (1.500 hectares), 1998 (3.150 hectares), 2001 (2.250 

hectares) e 2004 (352 hectares).  Diante do exposto, é perceptível que o ano de 1998 teve a 

quantidade produzida e a área plantada reduzida, ou seja, apresentou baixa produtividade 

agrícola, e isto está relacionado ao ENOS (El Niño) de forte intensidade. O ano de 1994 

apresentou-se com a menor produtividade agrícola da série histórica temporal, devido ao El Niño 

de intensidade moderado, e o ano de 2004 também apresentou baixa produtividade agrícola e 

teve El Niño de intensidade fraco (Figura 03 e Quadro 02). 

 



 

Figura 02: Evolução da área plantada (ha) e da produção agrícola (t) do milho no município de Feira de Santana/BA 
- 1994 a 2010. 
Fonte: IBGE (2012). 
 
 

 

Figura 03: Produtividade agrícola do milho (em grão) no município de Feira de Santana/BA - 1994 a 2010. 
Fonte: IBGE (2012). 

 
Diante do exposto, foi percebida na Figura 03 a elevada produtividade agrícola nos anos 

de 2002 e 2003, e baixa produtividade agrícola nos anos de 1995 e 2004. A Secretaria de 
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Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (2002) argumentou que “em 2002 choveu até meados 

de fevereiro o suficiente para o bom desempenho da lavoura do milho”, no referido ano só os 

meses de janeiro e fevereiro foram responsáveis por 253,8 mm. Isto se justifica pela influência 

da corrente perturbada de leste que adentra o continente e caminham de leste para oeste e que 

são atingidos pelos alísios. E a baixa produtividade agrícola do milho também pode está 

relacionada com a ZCIT que não cruza o equador, não atingindo o município de Feira de 

Santana. 

 O Quadro 03 refere-se ao índice de intensidade de seca desenvolvido por Ogallo & 

Nassib (1984) para o município de Feira de Santana (Bahia) no período em estudo e observa-se 

que o desvio médio do município feirense é de 6,04. Por conseguinte, para não existir seca 

significativa o desvio deve ser inferior a 20% (-1,20); para seca moderada entre 20% a 50% 

(entre -1,20 a -3,02); e por último para ser seca severa superior a 50% (superior a -3,02). 

 Segundo esta classificação, o referido município apresentou secas não significativas nos 

anos de 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 

Nos anos de 1995, 1998 e 2001 apresentou secas moderadas e nenhum dos referidos anos 

apresentou secas severas (Quadro 03). Ao relacionar o índice de intensidade de seca com a 

ocorrência do ENOS (El Niño), pode-se observar que os anos de seca moderada coincidem com 

a ocorrência deste fenômeno oceanográfico em 1995 (intensidade moderado) e em 1998 

(intensidade forte). O ano de 2001 apresentou seca moderada, mas o ENOS não ocorreu 

(Quadro 02).  

 
Quadro 03: Índice de intensidade de seca de Ogallo & Nassib (1984) para o município de Feira 

de Santana no período de 1994 a 2010 
 

1994 2,02 Seca não significativa 

1995 -1,42 Seca moderada 

1996 0,85 Seca não significativa 

1997 1,14 Seca não significativa 

1998 -1,43 Seca moderada 

1999 0,83 Seca não significativa 

2000 0,75 Seca não significativa 

2001 -1,22 Seca moderada 

2002 -1,00 Seca não significativa 

2003 0,81 Seca não significativa 

2004 -0,16 Seca não significativa 

2005 0,07 Seca não significativa 

2006 -0,13 Seca não significativa 

2007 -0,99 Seca não significativa 

2008 0,07 Seca não significativa 

2009 -0,46 Seca não significativa 

2010 0,27 Seca não significativa 

                                               Média/desvio: 6,04. Desvios entre: 20%: -1,20; 50%: - 3,02. 
                                                              Fonte: Ogallo & Nassib (1984)/ IBGE (2012). 



Quadro 04: Balanço Hídrico Climático (Thornthwaite & Mather, 1955) no município de Feira de 
Santana (Bahia) de 1994 a 2010 

 

 

Meses T P ETP P-ETP 
NEG 

ACUM ARM ALT ETR DEF EXC 

 
(ºC) (mm) (mm) (mm) 

 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Janeiro 27,10 63,40 155,20 -91,80 -632,00 0,20 -0,30 63,70 91,50 0,00 

Fevereiro 27,10 68,80 142,80 -74,00 -706,00 0,10 -0,10 68,90 74,00 0,00 

Março 26,80 63,80 149,10 -85,30 -791,30 0,00 0,00 63,80 85,20 0,00 

Abril 25,60 86,10 120,50 -34,40 -825,70 0,00 0,00 86,10 34,40 0,00 

Maio 24,30 77,60 102,10 -24,50 -850,30 0,00 0,00 77,60 24,50 0,00 

Junho 22,90 92,00 79,70 12,30 -209,50 12,30 12,30 79,70 0,00 0,00 

Julho 22,70 75,80 79,70 -3,90 -213,50 11,80 -0,50 76,30 3,50 0,00 

Agosto 22,20 49,50 75,20 -25,70 -239,20 9,10 -2,70 52,20 23,00 0,00 

Setembro 23,60 39,50 91,30 -51,80 -291,00 5,40 -3,70 43,20 48,10 0,00 

Outubro 25,10 26,00 118,90 -92,90 -383,90 2,20 -3,30 29,30 89,60 0,00 

Novembro 26,20 79,50 136,10 -56,60 -440,50 1,20 -0,90 80,40 55,70 0,00 

Dezembro 26,80 54,50 154,20 -99,70 -540,20 0,50 -0,80 55,30 98,90 0,00 

Totais - 776,50 1404,90 628,40 - - 0,00 776,50 628,40 0,00 

Médias 25,00 
 

- - - - - - - - 

           Fonte: Estação Climatológica/UEFS (2012) 

 

 

Figura 04 e 05: Gráfico do Balanço Hídrico Climático (Thornthwaite & Mather, 1955) no município de Feira de 
Santana (Bahia) de 1994 a 2010. 
Fonte: Estação Climatológica/UEFS (2012). 



 De acordo com o Quadro 04, Figuras 04 e 05 referentes ao balanço hídrico do 

município de Feira de Santana foi possível observar que não houve nenhuma situação de 

excedente hídrico no período em estudo. Além disso, apresentou deficiência hídrica em quase 

todos os meses do ano com exceção do mês de junho. Por conseguinte, o referido mês tem uma 

característica peculiar, apresentou armazenamento de água no solo, se caracterizando no ótimo 

agrícola, situação ideal para manter o desenvolvimento da agricultura. 

O calendário agrícola, Figura 06, permite fornecer aos produtores agrícolas uma 

ferramenta para acompanhar ou prever os diferentes estágios fonológicos das diversas culturas, 

nesse caso específico a cultura do milho. Considerando as distribuições das precipitações 

pluviométricas durante os anos analisados foi possível elaborar o calendário agrícola, levando 

em consideração as fases de crescimento do cultivo (preparo do solo, plantio, trato cultural e 

colheita) que foram disponibilizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 

2012). 

Com relação ao calendário agrícola do milho (Figura 06) o preparo do solo se concentra 

nos meses de março a junho; o plantio nos meses de abril a junho; o trato cultural de maio a 

agosto e; a colheita de junho a setembro. O preparo do solo é sempre um mês antes do plantio; 

o plantio é o momento onde se necessita de uma boa distribuição de chuvas para que se tenha 

uma boa germinação das sementes; o trato cultural se refere aos cuidados dados ao cultivo 

contra determinadas espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola e; a colheita é a retirada do 

produto agrícola, após a sua maturação.  

 

 

Figura 06: Calendário agrícola para a cultura do milho no município de Feira de Santana (BA) no período entre 
1994 a 2010 
Fonte: CONAB (2012) 



Outra questão importante sobre calendário agrícola é devido antecipação para março e 

abril do preparo e plantio do solo, arriscando na ocorrência de chuva para o desenvolvimento da 

lavoura, devido à comercialização nas festas juninas. Com isso, os agricultores arriscam suas 

sementes para comercializar o milho nas festas juninas, arriscando em perder sua safra, devido 

à falta de chuva. Diante das informações do balanço hídrico e do calendário agrícola sugere-se 

que o trato cultural seja iniciado em abril, e o plantio em maio, este mês se apresentou como o 

mais chuvoso diante das informações do balanço hídrico em diferentes séries temporais 

analisadas, devido à presença principalmente das correntes perturbadas de leste. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em vias de conclusão, é importante ressaltar que os objetivos propostos desta pesquisa 

foram alcançados. O objetivo geral que foi estudar a relação entre a variabilidade das chuvas no 

município de Feira de Santana, no período entre 1994 e 2010, e seus reflexos na cultura do 

milho, identificando as correlações entre comportamento das chuvas e a produtividade agrícola, 

sendo este alcançado, uma vez que, foi possível realizar correlações entre variabilidade 

pluviométrica e a atuação de alguns sistemas de circulação atmosférica como a influência da 

corrente perturbada de leste e o fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), ficando bastante claro 

a sua interferência na produtividade agrícola do milho. 

A hipótese levantada para este trabalho foi se no município de Feira Santana a 

variabilidade das chuvas no período entre 1994 e 2010 define a produtividade do milho. Desta 

forma, é importante citar que a variabilidade das chuvas, devido à atuação dos sistemas de 

circulação atmosférica define a produtividade agrícola. 
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