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RESUMO 

O estudo do clima é compreendido por diferentes ângulos do conhecimento humano, indo desde o ramo das 

ciências sociais, biológicas ao das ciências naturais. A investigação das precipitações pluviométricas no 

município de Sento Sé- Ba, apoiada em metodologia específica tenta compreender a situação gerada pela má 

distribuição de chuvas ao longo de um período de trinta anos, no qual o agricultor daquela região só contava 

com as chuvas para conduzir o plantio de milho e feijão, produtos da agricultura familiar largamente 

produzidos em todo o semi-árido nordestino. Também base de sua economia. 

Os estudos mostraram a vulnerabilidade do pequeno produtor frente ao regime de chuvas irregular, aliada a 

um solo pobre, mas, que com uma orientação adequada, tanto para o armazenamento de água, prevendo os 

períodos de estiagens prolongadas, quanto para a correção do solo, de modo que propicie condições para o 

desenvolvimento tanto da agricultura de base como a produção de espécies agrícolas adaptadas ao clima e 

solos do município, além da caprinocultura, que já vem sendo implantada lentamente, como opção ao cultivo 

do feijão e milho, há algum tempo.    
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CLIMATOLOGICAL ANALYSIS THE BOROUGH OF SENTO SÉ-BA 

 

ABSTRACT  

The study of climate is comprised of different angles of human knowledge, ranging from the branch of the 

social sciences, the biological sciences natural. The investigation of rainfall in the city of Sento Se-Ba, based 

on specific methodology tries to understand the situation caused by poor rainfall distribution over a period of 

thirty years, in which the farmer that region only had to drive the rain planting corn and beans, family 

agriculture of products widely produced throughout the semi-arid Northeast. Also base its economy. 

Studies have shown the vulnerability of the small producer against the regime of irregular rains, coupled with 

poor soil, but that with proper guidance, both for water storage, predicting periods of prolonged droughts, 



and for the soil remediation, so that conditions conducive to the development of both agriculture as the 

production base of agricultural plant species adapted to the climate and soils of the county, besides the goat, 

which is already being implemented slowly, as an option to the cultivation of corn and beans, some time. 

 

Keywords: Sento Sé, climate, rainfall, agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-INTRODUÇÃO 

 

A Climatologia é mais uma extensão da Meteorologia que tem como objeto de estudo os 

fenômenos meteorológicos em longo prazo. Apesar destas ciências usarem métodos comuns, elas 

possuem propósitos e objetivos bem diferenciados os quais conferem  a cada uma delas suas 

próprias características.  

Antigamente o clima era visto como algo determinante, posteriormente como elemento 

passivo de se controlado pela tecnologia, porém, impossível de ser dominada frente ás suas 

intempéries. Embora, tenha-se realizados muitos estudos, a Climatologia geográfica ainda não 

obteve um conhecimento suficientemente claro e sistêmico par ao prognosticar e projetar para o 

futuro o comportamento do clima. Todo legado de Monteiro já começa a demonstrar certo 

esgotamento, tanto no sentido técnico propriamente dito como no sentido teórico de uma releitura 

do clima e dos fenômenos atmosféricos numa perspectiva do atual estagio de evolução da ciência 

geográfica. Segundo Santana Neto (2001), esse problema, surgiu por que a análise geográfica do 

clima foi sempre praticada a partir do tripé: ritmo climático-ação antrópica e impacto ambiental. 

Atualmente com os novos desafios como secas severas, episódios fluviais, alimentação entre 

outros, faz necessário uma abordagem do clima, utilizando o método sistêmico, uma vez que o 

mesmo expressa uma visão interativa, relacionando processos e respostas. O estudo das interações 

em macro, meso e micro escalas e a interação oceano-atmosfera além das demais interações 

processuais entre a atmosfera, a biosfera e os solos são peças fundamentais dentro deste enfoque, na 

Climatologia, em seus três níveis escalares. É a partir do nível escalar da mesoescala em direção às 

escalas inferiores do clima, que se percebe as correlações mais complexas e mais interativas entre o 

sistema climático e a sociedade.  

A discussão da escala do clima no campo da climatologia deve-se aos estudos dos franceses. 

A denominação de mesoclima surgiu na literatura climatológica a través dos trabalhos de Scaetta 

em (1935). Monteiro (1976) propôs uma organização taxonômica para os espaços zonais, regionais 

e locais. É importante atentar para a representação escalar diante do estudo que se pretende realizar, 

pois o enfoque da escala pode variar de uma ciência para outra. Para a Geografia a questão 

considerada tem um viés espacial, enquanto que na Meteorologia a abordagem é temporal.  

A Climatologia apresenta uma abordagem de caráter geográfico que tem aplicação voltada 

para a sociedade, já a Meteorologia se constitui numa ciência exata, que trata tão somente da 

dimensão física da atmosfera, produtora de alguma gama de conhecimento que explica a extrema 

dinamicidade do ar atmosférico, tendo como produto de aplicação direta a previsão do tempo.  Em 



análises geográficas, pode-se concluir que o real significado da escala, inclui necessariamente, uma 

relação indissociável entre a dimensão espacial e o fenômeno climático analisado. 

O clima é um dos recursos naturais mais importantes para a vida no planeta e tem sido 

estudado com mais profundidade nas últimas décadas pelas mais diversas áreas. O Objetivo deste 

artigo é estudar o clima associado às suas causas e efeitos, bem como a sua aplicabilidade no 

município de Sento Sé, no estado da Bahia. 

O município de Sento Sé, localizado no norte do Estado da Bahia, situado mais 

precisamente na margem direita do rio São Francisco, as margens do lago de Sobradinho, na região 

do médio São Francisco, a cidade é cercada de um lado pelo rio e do outro por serras, do ponto de 

vista regional enquadra-se na região denominada de médio São Francisco. Possuindo uma área de 

12.871.039 km
2
. Com uma população de 36.162 habitantes, de acordo com o censo de 2010, trata-

se, portanto de um município com uma densidade populacional de 1 habitante pra cada 355,9 km
2
. 

Essa densidade demonstra que há ainda muito espaço sem ocupação urbana, portando, propício à 

agricultura ou caprinocultura. 

 

                     FIGURA 01: Localização do Município de Sento Sé 

 

 

                     Fonte: SILVA, A. H. D. (2010) (adaptado do IBGE). 

   

 A caracterização climática da região Nordeste é um pouco complexa, sendo que os quatro 

sistemas de circulação que influenciam na mesma são denominados Sistemas de Correntes 

Perturbadas de Sul, Norte, Leste e Oeste. 

 O regime é a maneira pela qual a chuva se distribui ao longo do ano numa determinada 

região. O Nordeste brasileiro possui três regimes, o 1º é o tropical mediterrâneo – ocorre ao longo 



da fachada oriental do NE, o 2º regime é gerado pela Diástole da zona de Convergência 

Intertropical e o 3º é o regime das chuvas gerado pelo sistema na Amazônia. Sobre a região NE 

existem grandes vórtices ciclônicos que são articulados pelo Atlântico Sul e pelo sistema 

Amazônico. 

O que nos interessa para a área estudada é o regime de chuvas produzido por sistema de 

natureza continental. São gerados pela exposição do sistema amazônico produzindo inúmeras linhas 

instabilidade tropical e as chuvas são de direção Oeste Sudoeste. As chuvas do Sudoeste são 

causadas pela propagação de uma área ciclo genética sobre o Centro- Oeste do Brasil. As massas de 

ar se expandem até atingir a Bahia a partir de São Desiderio e Luís Eduardo Magalhães, ocorrem no 

verão, são essas chuvas que atingem o município de Sento Sé. 

O clima do município de Sento Sé é característico do semiárido, chuvas mal distribuídas 

durante o ano, com um acúmulo de precipitações no final e início de cada ano deixando os meses de 

abril a outubro com índice pluviométrico praticamente zerado, em média, no sertão desta região, o 

período chuvoso é, normalmente, de apenas dois ou três meses no ano, podendo, em alguns anos até 

não existir, ocasionando as denominadas secas regionais.  

De acordo com a classificação climatológica de Thornthwaite e Matter, o estado da Bahia 

possui quatro grandes tipos climáticos e cada tipo apresenta subtipos com características que os 

diferenciam entre si, com base no índice de umidade (índice hídrico). São os seguintes: Úmido, 

Úmido a Subúmido, Subúmido a Seco e Semi-árido. Estes tipos de clima revelam índices de 

umidade que variam de 0 a 80% e distribuem-se nas áreas ao longo da Faixa Atlântica, nos 

Chapadões Ocidentais e na vertente sul da Chapada Diamantina. 

 A faixa Atlântica destaca-se como a área que detém o maior grau de umidade do Estado. As 

chuvas estão acima de 1.200mm anuais, atingindo valores superiores a 2.600mm no litoral 

propriamente dito. Apresenta situações distintas com relação ao volume de chuvas. Desempenhos 

diferentes são observados no restante da área. A pluviosidade decresce tanto no sentido leste/oeste 

quanto nos extremos norte e sul. Do mesmo modo, observam-se diferenças quanto ao regime 

pluviométrico. Enquanto no norte as chuvas são concentradas no período de outono/inverno, as do 

sul ocorrem em dois períodos: primavera/verão e outono/inverno. 

 Outro setor significativo neste contexto (clima Úmido e Úmido a Subúmido) está localizado 

nos Chapadões. Apesar de apresentar índices pluviométricos acima de 1.000 mm anuais, 

aumentando à medida que se aproximam do divisor de águas que separa o estado da Bahia dos 

estados do Tocantins e Goiás, contrasta com a Faixa Atlântica no que diz respeito à concentração de 

chuvas. Enquanto nesta, a precipitação ocorre em todos os meses do ano, a faixa oeste exibe uma 

estação seca bem definida no inverno. 



 A vertente oriental da Chapada Diamantina constitui-se em outra área onde os índices 

pluviométricos são superiores a 1.000 mm anuais. Esta é a única área do Estado onde a influência 

orográfica favorece a intensidade das chuvas de maneira significativa. Os valores térmicos são 

amenizados pela altitude. 

 O tipo climático Subúmido a Seco possui índices de umidade que variam entre 0 a -20 % e 

está concentrado nas bordas dos Chapadões Ocidentais, contornando a Chapada Diamantina, 

paralelo à Faixa Atlântica e nas áreas envolvendo os planaltos de Maracás e de Conquista. A 

precipitação situa-se entre 800 mm a 1.200 mm médios anuais, aproximadamente, decrescendo em 

direção ao centro do Estado. Desse modo, o “déficit” hídrico e a evapotranspiração potencial (EP) 

tendem a aumentar no mesmo sentido. Estas faixas funcionam como transição entre os espaços 

úmidos e os mais secos. De acordo com a (SEI, 1998), as temperaturas estão acima de 24ºC, 

atingindo níveis superiores a 25ºC, desde a Baía de Todos os Santos até o limite com o Estado de 

Sergipe.  

Os tipos semi-árido ocupa a maior porção do Estado, onde o índice efetivo de umidade é 

muito baixo com valores maiores que – 40%. O clima semi-árido distribui-se nas depressões dos 

vales dos rios São Francisco (no sentido norte/sul), Vaza-Barris, Itapicuru, Paraguaçu/Jacuípe e 

Contas. Caracteriza-se por apresentar altas temperaturas, acusando valores acima de 25ºC ao longo 

do rio São Francisco, aumentando à medida que alcança o baixo médio vale, onde se dão os maiores 

aquecimentos. O maior gradiente de seca está instalada no extremo norte do Estado, no baixo médio 

vale do rio São Francisco, abrangendo ainda o vale do rio Salitre, área onde se localiza o município 

de Sento Sé, e sob a forma de pequenas manchas no nordeste do Estado. É, portanto, o domínio do 

clima semi-árido.   

Os solos de Sento Sé são constituídos por Argissolo Vermelho-amarelo eutrófico na parte 

Norte que está próximo do lago da barragem, esses solos possuem um horizonte textural e argila de 

baixa atividade e alto teor de alumínio. Na porção Sul e central há uma faixa de Cambissolos 

halícos, medianamente profundos, os Latossolos Vermelhos-amarelos distróficos dominam toda a 

porção central entremeados com Neossolo Litólico, os Neossolos são pouco desenvolvidos e 

provenientes de areias quartzosas. A ocorrência do Latossolo flúvico é insignificante e restrito a 

uma estreitíssima faixa na “ponta” do município (Sudoeste), a ocorrência de Planossolo Halíco 

também é restrito a mesma localização do Latossolo flúvico. Estes tipos de solos possuem grande 

contraste textural e presença de sódio. O vertissolo que ocorre numa estreita área na parte Sudoeste 

é caracterizado por possuir propriedades provenientes das argilas expansíveis. No que concerne 

sobre a hidrografia de Sento Sé, ela é constituída pela bacia principal, o rio São Francisco, que corta 

o estado na direção sul-norte, que além de abastecer o município serve principalmente para irrigar a 

fruticultura, o restante das bacias é composto por rios intermitentes caso do riacho da Bazua e dois 



rios,  no caso do  rio  Jacaré, que depois de passar pela APA de Brejões deságua no lago de 

Sobradinho e o rio Salitre que é separado pelo divisor natural de bacias a serra do espinhaço. Esses 

rios têm um regime bem irregular uma vez que são alimentados pelas chuvas que caem de forma 

bastante irregular na área.  

A vegetação da Caatinga reflete os fatores climáticos marcantes da região semi-árida que, 

por sua vez, determinam os tipos de solo, o relevo e rede hidrográfica da região. Esse conjunto de 

fatores resultou em tipos de vegetações xerofíticas muito especiais, característica das paisagens 

nordestinas. 

  Essa feição realmente pode se apresentar em muitas áreas desse bioma, também podendo se 

apresentar como uma mata fechada, com árvores altas, ou como densos maciços de arbustos que 

perdem as folhas na estação seca. Mas, de uma forma geral, as plantas que apresentam esse caráter 

xerofílico  apresentam diferentes mecanismos adaptativos para conviver com a escassez de água: 

para reduzir as perdas de água pela transpiração, muitas espécies contam com folhas coriáceas ou 

com pêlos; a maioria perde as folhas na estação seca, outras apresentam folhas modificadas e caules 

com capacidade de realizar fotossíntese (como os cactos). Algumas espécies também têm estruturas 

de reserva, onde armazenam água. 

  A vegetação da maior parte do município é constituída por caatinga arbustiva e arbórea 

composta por Marmeleiro (Croton sonderianus Mull. Arg.), mofumbo (Combretum leprosum), 

jurema-preta (Mimosa tenuiflora (Willd.), que é usada para fazer estacas, essa vegetação abrange 

toda a área central, trata-se de uma vegetação muito densa, mas que hoje se encontra-se bastante 

degradada pela ação antrópica, que na ânsia de ocupar as áreas ainda silvestres, com a pecuária de 

caprinos, ao introduzirem uma espécie alienígena ao seu bioma além de por em risco a vegetação 

nativa ameaça de maneira direta a fauna nativa.  

 A caatinga parque ocupa uma pequena área ao norte, próximo à represa, os campos rupestres 

se concentram em pequenas áreas onde há afloramentos rochosos, e nesse caso, de meta arenitos 

onde a vegetação é arbustiva de pequeno porte e esparsas, o cerrado praticamente não existe, apenas 

vestígios que poderia ser uma adaptação da caatinga.  A agricultura de sequeiro é praticada em toda 

área do município, concentrando principalmente próximo a aos riachos intermitentes, portanto 

dependente em quase sua totalidade das chuvas que na região onde se encontra localizado o 

município de Sento Sé são raras, concentrando-se no final e início do ano. Algumas dessas áreas são 

usadas para a criação de caprinos, que são animais muito resistentes e que tem uma dieta alimente 

pouco exigente, essa é outra atividade da população rural assim como fonte de proteínas.  

 

 

 

 



2-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os seguintes procedimentos metodológicos foram usados para a realização desse trabalho, 

inicialmente foi realizada a aquisição dos dados climáticos do município estudado, que serviram 

para a elaboração dos quadros. Esses dados coletados foram fornecidos pela Secretaria de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

A elaboração do quadro 1 foi feita através dos dados de pluviometria do município de Sento 

Sé contidos nos Dados Pluviométricos  Mensais do Nordeste Volume III, onde foram selecionados 

uma sequência de trinta anos a partir de 1940 até 1969. Em seguida esses dados foram dispostos em 

colunas, na primeira coluna vertical foram postos os anos de 1940 até 1969, na primeira linha foram 

dispostos os meses, de janeiro a dezembro com duas colunas sendo deixadas para: a primeira foi 

posto os valores totais de cada ano e a seguinte para as médias dos anos, foram calculados os totais 

mensais para cada sequência de trinta meses de janeiros, fevereiros e assim até os trinta meses de 

dezembro e na última linha foram calculados as médias dessa sequência, desse quadro foi elaborado 

um pluviograma utilizando planilha de Excel. 

  

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos revelam que o problema maior do município de Sento sé, não é 

exatamente a escassez de água, mas o seu aproveitamento, uma vez que no período em que chove, 

há água suficiente para abastecer, além da população rural, mais afastada do rio São Francisco e do 

lago da represa de sobradinho, para tanto é necessário um projeto municipal, que tenha como 

objetivo “guardar” essa água, que naturalmente se perderá, quer através do escoamento superficial, 

quer pela infiltração e evaporação. 

Os anos de secas e chuvas abundantes se alternam de formas erráticas, e grandes são as 

secas. Pois, a ocorrência de chuvas, por si só, não garante que as culturas de subsistência de 

sequeiro serão bem-sucedidas, e um veranico ou período seco dentro da quadra chuvosa pode ter 

impactos bastante adversos à agricultura da região. Sabe-se que o regime das chuvas de uma 

determinada região mantém uma forte relação com as condições hídricas do solo. Visto que a 

precipitação na região Nordeste do Brasil apresenta uma grande variabilidade no tempo e espaço, a 

ocorrência de chuvas, por si, não garante que as culturas de subsistência serão bem sucedidas. No 

semi-árido é freqüente a ocorrência de períodos secos durante a estação chuvosa que, dependendo 

da intensidade e duração, provocam fortes danos nas culturas de subsistência.  

A região Nordeste caracteriza-se naturalmente como de alto potencial para evaporação da 

água em função da enorme disponibilidade de energia solar e altas temperaturas. Aumentos de 



temperatura associados à mudança de clima decorrente do aquecimento global, independente do que 

possa vir a ocorrer com as chuvas, já seriam suficientes para causar maior evaporação dos lagos, 

açudes e reservatórios e maior demanda evaporativa das plantas. Isto é, a menos que haja aumento 

de chuvas, a água se tornará um bem mais escasso, com sérias consequências para a 

sustentabilidade do desenvolvimento regional.  

 Para uma melhor compreensão da dinâmica climática e sua relação com a agricultura no 

município de Sento Sé, adquiriu-se dados pluviométricos do mesmo, no período de 1940 a 1969.  

 Os dados pluviométricos analisados durante o recorte temporal selecionado (quadro 1), 

apresentam a variação dos totais anuais e também os totais de cada mês durante os trinta anos 

analisados. Nos totais anuais os valores variaram entre 223,8mm a 977,2mm. Já os totais de cada 

mês variaram entre 2278,9mm para o mês de dezembro e 18,2mm para o mês de agosto. 

Consequentemente os totais pluviométricos mensais em relação aos totais anuais 

apresentaram os meses supracitados com o maior e o menor percentual respectivamente. 

 Os dados pluviométricos do município de Sento Sé-Ba, apresentados no (quadro 1), 

mostram as precipitações totais durante os trinta anos analisados. Este quadro também apresentou a 

maior índice pluviométrico entre cada um dos anos. O ano de 1960 foi o que registrou a maior a 

maior precipitação com 977,2mm, que coincide com a atuação fraca do El Niño, entre 1953 e 1963. 

Quadro 2. Enquanto que o ano de 1951 foi o que registrou a menor a quantidade de chuvas com 

223,8mm, observando novamente o quadro 2 poderemos verificar que esse foi um ano com atuação 

forte do El Niño.  

Mesmo estando o município de Sento Sé às margens do rio São Francisco, que possui um 

corpo d’água de dimensões consideráveis, pela lógica deveria ser uma área de chuvas bem 

distribuídas. O que a faz diferença são as particularidades climáticas de macro escala, o município 

se encontra no meio do semi-árido brasileiro, região com baixo índice hídrico, mas com ocorrência 

de chuvas de verão, concentradas nos meses de novembro a março.  

A análise do gráfico 1 do pluviograma nos mostra que a concentração de chuvas no 

município se dá no final do ano para o inicio, justamente quando ocorrem as precipitações 

pluviométricas na região por ocasião da máxima diástole da ZCIT que provoca chuvas na região do 

médio São Francisco. Ficando os meses de abril a outubro sem chuvas, ou seja, a chuva que cai não 

é o suficiente para criar reservas naturais que venha a possibilitar o plantio de feijão entre os meses  

 

 

 

 

 

 



QUADRO 1 – DADOS PLUVIOMÉTRICOS DE SENTO SÉ-BA, PERÍODO DE 1940 –1969 

Latitude 09º 40’ S     Longitude 41º 18’W   Altitude   380 m         

FONTE: Dados Hidroclimáticos do Nordeste, SUDENE (1990) 

 

de outubro e janeiro. O feijão necessita de clima tropical, com temperatura média em 25ºC (18º a 

30ºC) com chuvas de 100 mm mensais bem distribuídas, que não é bem a situação do município, 

mesmo assim ainda é uma das leguminosas de grande cultivo no município. 

 As médias de chuvas por mês, nos trinta anos varia 120,8 mm para o mês de março, ou seja, 

neste período tem sido o mês mais chuvoso e vai diminuindo, sendo que nos meses de maio até 

setembro essa média cai bastante, permanecendo entre 3,5 e 0,6 mm, aumentando substancialmente 

a partir de novembro, isso ocorre regularmente ano após ano, mesmo nos anos considerados  seca.  

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Totais ∑  

1940 138,7 178,3 219,7 12,3 1,9 0,0 0,0 0,0 5,0 9,1 24,1 106,4 695,5 58,0 

1941 12,4 92,2 182,6 5,0 1,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 106,6 52,3 452,5 37,7 

1942 23,4 87,5 0,0 6,0 5,3 0,6 0,7 0,0 13,7 87,4 20,9 117,2 362,7 30,2 

1943 27,5 15,3 125,9 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,2 128 65,4 373,3 31,1 

1944 72,4 15,5 15,5 60,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3 204,6 415,1 34,6 

1945 61,8 11,3 80,9 113,0 6,1 2,7 1,5 0,0 0,0 20,6 65,2 130,4 493,5 41,1 

1946 17,3 92,4 153,8 5,5 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,3 8,9 449,2 41,6 

1947 30,4 72,6 252,8 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 205,6 45,0 630 52,5 

1948 18,0 54,6 154,4 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 32,9 169,7 450 37,5 

1949 24,3 14,0 47,3 119,4 5,0 1,4 0,0 0,7 0,0 3,3 153,8 44,9 414,1 34,5 

1950 72,7 88,5 50,2 65,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 89,8 25,4 404,4 33,7 

1951 40,2 0,0 96,7 33,5 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 223,8 18,6 

1952 22,6 55,3 54,4 0,0 2,1 1.0 0,0 0,0 0.0 1,6 26,4 63,9 227,3 19,0 

1953 0,0 122 8,7 5,8 0,6 3,5 0,0 0,0 0.0 4,2 162,4 118,7 425,9 35,5 

1954 0,0 29,4 143,2 20,7 2,8 7,5 0,0 0,0 0.0 0,4 101,1 29,4 334,5 27,9 

1955 86,8 10,2 6,6 45,2 2,1 0,0 1,4 0,0 0.0 0,0 76,6 9,1 238 20,0 

1956 8,8 63,4 87,5 9,7 0,0 2,9 0,0 0,0 0.0 0,0 65,0 86,2 323,5 27,0 

1957 81,4 25,4 332 35,9 6,2 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 14,9 53,8 549,6 45,8 

1958 19,2 44,6 83,8 0,0 0,0 7,3 14,6 0,0 0.0 30,8 3,7 146,2 350,2 29,2 

1959 95,2 95 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0.0 0,0 78,8 0,0 342,9 28,6 

1960 210,9 136,1 515,8 2,8 9,2 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 91,6 977,2 81,4 

1961 191,6 98,9 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 23,2 348 29,0 

1962 119,9 25,7 81,8 28,3 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6 161,5 504,3 42,0 

1963 34,7 189,6 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 53,1 165,1 473,8 39,5 

1964 206,7 300,8 38,5 65,7 4,0 3,6 0,0 0,0 0,5 0,0 72,5 66,7 759 63,2 

1965 7,8 69,3 174,4 266,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 53,9 0,0 577 48,0 

1966 91,5 116,0 50,0 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,2 47,9 486,5 40,5 

1967 117,0 59,0 90,0 125,1 33,2 9,7 0,0 0,0 2,4 1,0 73,4 42,9 553,7 46,1 

1968 31,1 44,6 179,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 96,5 76,3 464,3 38,7 

1969 179,1 155,5 308,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2 77,4 757,9 63,1 

∑ 2043,4 2263,0 3623,6 1204,5 105,6 66,1 18,4 18,2 21,6 225,3 2089,3 2278,9     

Média 68,1 78,8 120,8  40,2 3,5 2,2 0,6 0,6 0,7 7,5 69,6 76,0     



 

 

Quadro 2 Ocorrência de ENSO* (El Niño Southern Oscillation) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Climate Prediction Center (CPC)/NCEP/NOAA – Estados Unidos. 

 

Para a agricultura de sequeiro, (Agricultura de sequeiro é uma técnica agrícola para 

cultivar terrenos onde a pluviosidade é diminuta. A expressão sequeiro deriva da palavra seco e 

refere-se a uma plantação em solo firme), representa um impacto considerável. 

Os meses entre abril e outubro permanecem com baixo índice hídrico, justamente quando o 

feijão necessita de mais água. O milho é outra cultura muito disseminada na região, sendo que seu 

plantio geralmente é realizado no final do mês de novembro indo até o final de dezembro, 

justamente quando ocorrem as precipitações regulares, mas no período que necessita de água para o 

seu desenvolvimento é justamente o período de baixo índice pluviométrico. 

 

FIGURA 2- PLUVIOGRAMA DE SENTO SÉ 

 

Fonte: quadro 1 SILVA, A.H.D. 2010. 

 

O clima representa um elemento regulador e dinamizador das atividades agrícolas para as 

regiões tropicais, em particular a precipitação pluviométrica é o elemento de maior variabilidade 

temporoespacial. Os episódios emanados do clima, sejam por secas severas, por veranicos ou 
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mesmo por chuvas anômalas, causam grandes impactos meteoro climáticos sobre as atividades 

agrícolas.   

Com o intuito de amenizar estes problemas gerados pelo sistema climático, a Climatologia 

tem buscado estudar o clima não de forma isolada e desconexa, mas associado principalmente às 

causas e efeitos nas diversas atividades desenvolvidas pelo homem, visando compreender assim, a 

sua aplicabilidade no espaço geográfico. Os estudos da Climatologia têm entre os seus diversos 

enfoques, o estudo regional, a exemplo da determinação de certas práticas agrícolas para climas 

específicos das diversas regiões do país. Estas análises estão pautadas através de métodos 

específicos de observação, coletas de dados e principalmente a partir de análise estatísticas geradas 

a partir dos valores extraídos dos elementos climáticos.  

Nesta ótica, compreender como o clima influencia nas atividades agrícolas no município de 

Sento Sé- Ba, especificamente com a produção do milho e do feijão, analisando o seu rebatimento 

na sua produção. Assim, entender a dinâmica climática servirá como fonte de conhecimento e 

entendimento para a prática das atividades agrícolas que se constituem como principais fontes de 

renda da população local, principalmente a rural. Desta forma, compreender o comportamento 

climático tendo como ênfase o uso do solo a partir do plantio do milho proporcionará um melhor 

manejo desta cultura, uma vez que, a falta de técnicas e conhecimentos adequados implicará no mau 

aproveitamento destas áreas causando prejuízos para os agricultores e para o ambiente. O uso 

eficiente da terra está na conservação da mesma, nas suas diversas formas de apropriação, como 

exemplo dos diversos sistemas agrícolas.  

A partir do estudo sobre o uso e cobertura da terra e o seu rebatimento na situação ambiental 

de uma região, é possível compreender como o clima pode influenciar na adoção de culturas 

específicas. O município de Sento Sé tem como característica um clima do tipo tropical semi-árido, 

possuindo assim, tipos específicos de produtos agrícolas cultivados.  Dentre estes, o milho e o feijão 

se constituem como os principais produtos comercializados. 

Na análise dos dados pluviométricos do município, foi possível observar que no período de 

30 anos (1940 – 1969) a média total dos meses variou entre 10,8mm para os meses de setembro 

(meses mais secos) e de 106,7mm para os meses de dezembro (mais chuvosos do período). Os 

dados do quadro de pluviometria analisados do município, entre 1940 a 1969, permitem inferir que 

os meses mais chuvosos foram novembro, dezembro e março. Desta forma, os resultados obtidos, 

indicam que para um melhor manejo da cultura do milho, do feijão e de outras culturas adaptadas 

para a condição de semiaridez, esse período é o mais indicado para o desenvolvimento e melhor 

aproveitamento das mesmas. Assim, além do uso de técnicas adequadas  fundamentais para que o 

agricultor do semi-árido, incluindo os de  Sento Sé saibam melhor aproveitar as condições 

climáticas  e adaptá-las  às culturas tradicionais da sua região tornando, desta forma, a relação 

homem-natureza mais racional. 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSÃO 

 

O estudo da ocorrência de chuvas na área do semi-árido tem se preocupado em compreender 

o clima associado às suas causas e efeitos, bem como a sua aplicabilidade no espaço, As análises 

das chuvas no semi-árido baiano, área em se encontra o município do estudo, indica que podemos 

aproveitar as chuvas que se concentram no final e início de cada ano, acumulando as águas em 

reservatórios  do tipo cisterna, que já é construída em regime de mutirão em muitas localidade do 

semi-árido nordestino,  a construção de pequenas barragens subterrâneas  de maneira que a água, ao 

invés de infiltrar no subsolo e se perder naturalmente, fique retida e a salvo da evaporação rápida. 

Esse recurso pode ser feito nos riachos de curso maiores que secam durante o período de estiagem, 

uma vez que o nível do lençol freático, na verdade não desaparece, mas sofre rebaixamento, em 

outras áreas, onde não seja viável a construção de tais barragens, podem ser feitos reservatórios 

subterrâneos impermeabilizados com lonas plásticas, onde água será retida durante a época chuvosa 

para sua posterior utilização, quer seja para irrigar a lavoura, quer seja para a criação de caprinos, 

incluindo, também a construção de grandes barragens maiores onde sejam economicamente  

possíveis. Assim a água seria armazenada, quase sem perdas para o seu posterior uso nos períodos 

de estiagens, entre abril a novembro. Dessa forma, pode-se dizer que a análise e interpretação do 

clima da região a partir dos dados climáticos proporcionaram inferências a cerca da tipologia 

climática do município, o que permite ao gestor municipal traçar estratégias para solucionar 

problemas de níveis e aspectos distintos. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa possibilitam um melhor manejo da cultura do milho, do 

feijão e de outras culturas que tenham sido condicionadas, por intermédio de melhoramento de suas 

sementes, ao clima e solo dessa região, de maneira que se adéquem a tipologia climática do 

município. Aproveitar esses meses, entre novembro e fevereiro, que são os mais indicados para o 

desenvolvimento e melhor aproveitamento da prática da pequena agricultura e de sequeiro, 

proporcionando desta forma, menores impactos econômicos e ao ambiente, além de mitigar os 

efeitos das longas estiagens.  
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