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Eixo: A Climatologia no contexto dos estudos da paisagem e socioambientais
Resumo/
As Serras Úmidas se configuram como ambientes de exceção no contexto do semiárido, pois, de
maneira geral, apresentam temperaturas mais amenas e maior pluviosidade. No Nordeste brasileiro, o município
de Mulungu representa uma dessas áreas de exceção, estando inserido no Maciço de Baturité o qual se configura
como um enclave úmido. Dessa forma, objetivou-se analisar as condições hidroclimatológicas que caracterizam
Mulungu como um ambiente de exceção. De acordo com os resultados, percebeu-se que a paisagem de Mulungu
apresenta, de fato, características específicas as quais diferem seu panorama natural daquele observado ao seu
entorno.
Palavras chave: Hidroclimatologia; Enclaves úmidos; Semiárido; Mulungu.

IBSN: 978-85-7282-778-2

Página 1

1. Introdução
As paisagens do semi-árido brasileiro, considerando todo o seu meio natural,
fisionomia e dinâmica, são bem complexas. Nesses ambientes, podem-se encontrar, dispersas
pela região, verdadeiras áreas de exceção, também chamadas de serras ou enclaves úmidos
(SOUZA & OLIVEIRA, 2006 apud BÉTARD; PEULVAST & SALES, 2007), as quais
apresentam características geoambientais peculiares e diferentes daquelas observadas ao seu
entorno.
Este é o cenário que se configura no município de Mulungu - CE, situado no
Maciço de Baturité, o qual se caracteriza como um dos Maciços Residuais do Ceará. Se
comparado às paisagens representativas do nordeste brasileiro, Mulungu apresenta, por
exemplo, particularidades no que se refere ao solo, ao relevo, ao clima e à vegetação.
Corroboram com tal assertiva Santos e Nascimento (2017), ao dizer que “a dinâmica climática
do Nordeste brasileiro assume particularidades conforme o grau de influência dos demais
componentes geoambientais na estruturação das unidades de paisagem”.
Essas distinções encontradas na composição da paisagem das áreas de exceção
são muito importantes, uma vez que as condições hidroclimatológicas e disponibilidade
hídrica favorecem a ocorrência de eventos e condicionam relações sociedade-natureza
diferentes. As maiores precipitações e clima mais ameno, presentes nesses ambientes, por
exemplo, possibilitam a desenvolvimento de determinados tipos de culturas, o que,
consequentemente, influencia na dinâmica da economia local e traz impactos ao meio
ambiente.
Nessa conjuntura, torna-se de grande relevância a análise e compreensão dos
fatores climatológicos e hidrográficos como forma de entender a dinâmica em um
determinado local. Com isso, a análise dos dados para criação do Climograma e Balanço
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Hídrico de Mulungu, trouxe informações e discussões significativas para compreender como
se dá a dinâmica natural e antrópica no município.
2. Materiais e Métodos
O município de Mulungu está localizado no nordeste brasileiro, mais
especificamente no Estado do Ceará. Segundo o Perfil Básico Municipal de Mulungu, o
município, à norte, faz fronteira com Guaramiranga e Caridade; à sul com Aratuba e
Capistrano; à leste com Capistrano e Baturité e, à oeste, com Caridade, Canindé e Aratuba
(Figura 1).

Figura 1: Mapa de Localização de Mulungu - CE

Na realização do estudo, a análise bibliográfica e de mapas referentes aos recursos
hídricos do município de Mulungu foi essencial para o entendimento da importância da
hidroclimatologia e como a mesma afeta áreas de exceção em comparação com o semi-árido
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em que estão inseridas. Torna-se notável que essas, por apresentarem melhores condições
hidroclimatológicas e pedológicas, têm melhoria significativa “das formas de uso da terra, da
estrutura econômica e de povoamento” (SOUZA & OLIVEIRA, 2006).
Para o entendimento da climatologia e hidrografia de Mulungu, foram analisados
dados de uma série histórica referente às mesmas, com o intuito de elaborar os gráficos de
balanço hídrico e o climograma. O balanço hídrico é um método climatológico que se utiliza
dos dados de precipitação (P) mensal de um determinado local e a evapotranspiração
potencial (ETP), ambas em milímetros. Funciona de forma a apresentar o input e o output dos
recursos hídricos do sistema. O input é, principalmente, o fator precipitação, que leva em
consideração a chuva e o orvalho. Já o output principal é a evapotranspiração potencial –
forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado de vapor,
através da evaporação da água de superfícies de água livre e a transpiração das plantas.
A elaboração dos gráficos de balanço hídrico foi realizada em uma planilha do
Excel, desenvolvida por Rolim, Sentelhas e Barbieri (1998). Foram utilizadas precipitação e
temperatura mensais. Isso permitiu a obtenção dos dados de deficiência, excedente, retirada e
reposição hídrica do solo, além da criação de um gráfico com a Capacidade de
Armazenamento (CAD) e Armazenamento Mensal (ARM) de água no solo, o que demonstrou
a importância de sua análise para entender outros aspectos da área de Mulungu. É importante
ressaltar que, dadas as características dos solos locais, utilizou-se uma CAD de 60mm.
Já o climograma é um gráfico criado a partir das informações de precipitação (P)
mensal e temperaturas (T) médias mensais, de forma a facilitar a observação da distribuição
temporal dessas duas variáveis em conjunto e como uma tem influência sobre a outra. Tornase possível, assim, segundo Barbosa (2005 apud OLIVEIRA NETO; CARMO & PERETTO,
2015), ter-se uma ideia do clima e da distribuição de precipitação anualmente em um
determinado local.
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3. Resultados e discussões
Mulungu encontra-se em um Maciço Residual, mais especificamente, na Serra de
Baturité. Tal fato é de extrema importância para a configuração das condições climáticas
presentes no local, uma vez que o maciço apresenta-se como um ambiente de exceção em
meio ao semiárido nordestino e, de acordo com o Perfil Municipal de Mulungu, o município
está sob o clima Tropical Sub-quente Úmido.
Segundo Freire (2007), Mulungu apresenta tanto o clima úmido, quanto o
semiárido. O primeiro compreende a área à barlavento, sendo mais úmida e com temperaturas
menores, se comparadas ao ambiente do clima semiárido, o qual está relacionado à área à
sotavento, apresentando precipitações mais irregulares. Nesse contexto, os maiores índices
pluviométricos estariam na região de clima úmido e os menores, na de clima semiárido. É
possível notar através do climograma de Mulungu (Figura 2), que as temperaturas se mantém
amenas – máxima de 20,1°C e mínima de 17,9°C –, isso porque o município se localiza em
uma altitude elevada de 1.050 metros, sendo, portanto, um ambiente de exceção.

Figura 2: Climograma de Mulungu
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A precipitação é mais elevada nos meses de março, abril e maio, período da
estação chuvosa do Ceará, influenciada principalmente pela Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT), pelo ENOS (El Niño Oscilação Sul) e pelo dipolo do Atlântico
(SOUZA; OLIVEIRA, 2006). Demonstra-se então uma situação que é comumente encontrada
nos enclaves úmidos: aumento substancial das chuvas e sua distribuição de forma mais
regular. A partir de junho, tem-se uma queda que continua até novembro; e, em dezembro –
pré-estação chuvosa –, inicia-se, novamente, o aumento da precipitação.
O gráfico de Extrato do Balanço Hídrico (Figura 3) demonstra a deficiência e o
excedente de água (mm) em Mulungu. É possível observar que a deficiência predomina dos
meses de julho a dezembro, pela alta evapotranspiração e pouca precipitação. O mês que
apresenta maior deficiência é justamente novembro, mês com uma das menores precipitações
do ano e a segunda maior evapotranspiração potencial (ETP).

Figura 3: Extrato do Balanço Hídrico
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O gráfico do Balanço Hídrico Normal (Figura 4) mostra os dados de precipitação
(Prec), evapotranspiração potencial (ETP) e evapotranspiração real (ETR) ao longo do ano no
município de Mulungu. Comparando o gráfico anterior com esse, torna-se visível que o
período de excedente de água é justamente o de maior precipitação na região. A
evapotranspiração se mantém praticamente constante, a menor sendo 61,92 mm – no mês de
julho – enquanto a maior, no mês de janeiro, é de 81,53 mm. Já a evapotranspiração real até o
mês de julho apresenta os mesmos valores que a evapotranspiração potencial, decaindo a
partir de agosto.

Figura 4: Balanço Hídrico Normal

É importante ressaltar, porém, que apesar dos valores de ETR terem esse
decréscimo, a ETR e a ETP continuam sendo maiores que a precipitação, consequentemente,
gerando a deficiência hídrica que é apresentada nesse período na figura 4. O balanço hídrico
possibilita a obtenção da deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica do solo – todos
em mm (Figura 5).
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Figura 5: Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica

No caso de Mulungu é possível observar, através do gráfico, que em janeiro
predomina a reposição. É um período em que a precipitação é maior que a evapotranspiração
potencial. A partir de fevereiro até julho, predomina o excedente. Portanto, a precipitação
continua sendo maior que a evapotranspiração, a água já foi reposta até a capacidade máxima
do solo e a partir de agora a água do solo está acima da capacidade de retenção.
A partir do mês de agosto até setembro predomina, principalmente, a retirada da
água do solo, graças ao fato de a precipitação decair e tornar-se menor que a
evapotranspiração. A retirada continua até o mês de dezembro; porém, a partir de setembro
até dezembro, predomina a deficiência de água no solo, pois existe baixa umidade no mesmo.
Essa deficiência é recompensada a partir do mês de janeiro do ano seguinte, em que as chuvas
se tornam maiores que a evapotranspiração, tem-se novamente a reposição e em seguida o
excedente.
Na figura 6 temos a capacidade de armazenamento (CAD) de água do solo – que
nesse caso é uma constante, para facilitação da pesquisa – e o Armazenamento Mensal
(ARM) de água do solo. No caso do armazenamento inicia-se o ano com 35,09 mm e esse
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número vai aumentando até que, em fevereiro, alcança 60 mm e mantém-se constante até o
mês de julho.

Figura 6: Capacidade de Armazenamento (CAD), Armazenamento (ARM) mensal

Evidencia-se que o armazenamento mensal acompanha os gráficos anteriores: no
começo do ano tem-se uma alta no armazenamento, causada pela precipitação sendo maior
que a evapotranspiração, consequentemente, ocorrendo um excedente. A partir de agosto, mês
em que a precipitação se torna menor que a evapotranspiração, o armazenamento cai,
chegando ao mês de dezembro com números mínimos e demonstrando a deficiência de água
no solo.
É possível notar através dos gráficos elaborados que, no que se refere ao balanço
hídrico dos ambientes de exceção, segundo Reis (1988 apud SOUZA & OLIVEIRA, 2006), a
altitude gera alterações no regime térmico, podendo ser modificado também pela condensação
do vapor d’água do ar. Tal situação acarreta um aumento da nebulosidade e,
consequentemente, uma redução na insolação, na temperatura e na evapotranspiração
potencial. Ademais, o aumento considerável das chuvas bem distribuídas é um aspecto que
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beneficia esses enclaves. Com isso, observa-se as relações entre os quadros ambiental e de
recursos naturais que se desenvolve nos enclaves úmidos, tendo um enfoque no município de
Mulungu.
4. Considerações finais
De acordo com os resultados, percebem-se várias questões e características do
município de Mulungu; passando por aspectos naturais e antrópicos. Sabe-se, ainda, que o
clima de uma região influencia, diretamente, na disponibilidade de água e recursos hídricos,
no relevo, na dinâmica e regime dos cursos fluviais, nos solos e, também, na vegetação do
local. Assim, foi de extrema importância a construção e entendimento do climograma de
Mulungu, uma vez que, através dele, tivemos, por exemplo, uma visão das condições
climáticas do município.
Através do balanço hídrico, obtiveram-se dados muito importantes, como a
deficiência, o excedente, a retirada e a reposição hídrica. De acordo com os índices de
reposição e excedente hídrico, chegou-se à conclusão de que a precipitação foi maior do que a
evapotranspiração, porém, a reposição só foi mais perceptível no mês de janeiro; a retirada
hídrica predominou apenas no mês de agosto e, no resto do ano, teve a predominância da
deficiência hídrica.
Assim, a realização do estudo foi de extrema relevância para, de fato, perceber e
entender como a hidroclimatologia interage com a paisagem local e vice-versa, bem como
suas dinâmicas naturais e interferências antrópicas no ambiente.
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