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RESUMO 

 

A Zona da Mata Sul (ZMS) é composta por 26 municípios, 

com população estimada de 774.870 habitantes de acordo 

com o censo 2010, do IBGE dos quais 75% residem em áreas 

urbanas. Devido às suas características climáticas e 

geomorfológicas, aliado aos problemas decorrentes da 

urbanização desordenada, a região está suscetível a 

vulnerabilidades como processos erosivos, queda de blocos, 

deslizamentos e enchentes. Diante disso, fica evidente a 

necessidade de estudos climatológicos dos eventos extremos 
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assim como sua frequência e impactos provocados por estes 

em determinadas localidades consideradas de risco a fim de 

minimizar possíveis desastres devido ao fenômeno das 

chuvas intensas. O presente trabalho objetiva estudar a 

variabilidade espaço temporal da precipitação pluviométrica 

e os impactos locais e socioeconômicos ocasionados pelas 

chuvas intensas. A metodologia incluiu a coleta de dados 

pluviométricos na Agência Pernambucana de Águas e Clima 

(APAC). O período avaliado no estudo da variabilidade 

espacial da chuva foi de 15 a 20 de junho de 2010, nessa 

etapa foram analisados 6 postos da ZMS. Através dos 

resultados foi possível analisar a grande variabilidade espaço 

temporal da precipitação pluviométrica na ZMS, que 

registrou os maiores valores acumulados de precipitação. 

 

Palavras-chave: Urbanização. Precipitação pluviométrica. 

Danos populacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A urbanização e a procura por lugares que, na 

sociedade atual representem o ideal de bem estar tem ligação 

direta proporcional ao desenvolvimento, onde o processo de 

buscar o urbano se dá em virtude, de estar no urbano, uma 

oportunidade de melhoria de vida (AGRA, 2016).  

Desta forma, os impactos ambientais se voltam 

justamente para as populações atraídas para servir ao sistema 

produtivo. Para Guimarães (2016), é evidente que esse 

crescimento populacional descontrolado acarreta impactos 

indesejados ao ambiente e sinaliza a necessidade de reflexão 

sobre os seus processos históricos de expansão, que por sua 

vez acarretam crescente impermeabilização do solo, 

alteração na distribuição do ar devido às construções, 

supressão da vegetação e ainda incidências de inundações 

pela ocupação de áreas alagáveis uma vez que as intensas 

transformações provenientes das ações humanas 

potencializam ainda mais as vulnerabilidades às mudanças 

do clima e do solo (GUIMARÃES, 2016). 

Por estar localizado próximo a portos litorâneos, e 

isto facilitar a logística de transporte de produção, a faixa 

litorânea do estado de Pernambuco sofre com demasiados 
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processos de transformações do uso e ocupação do solo 

desde os tempos coloniais. Inicialmente, esse processo se 

deu pela extração de pau-brasil e, em seguida, deu lugar ao 

monocultivo da cana-de-açúcar (RAMOS, 2019). 

Esse processo de exploração propiciou uma perda 

considerável da vegetação nativa e elucidou um cenário com 

propensão crescente para o aumento da vulnerabilidade 

ambiental (ROCHA; SANTOS, 2018). 

De acordo com Ramos (2019), houve uma redução de 

mais de 80% da área de cobertura vegetal da região entre os 

anos de 1989 e 2017. Tendo em vista que a 

impermeabilização do solo e a retirada da cobertura vegetal 

causam efeitos diretos e por vezes, indesejáveis sobre o ciclo 

hidrológico do ecossistema, fica implícita a necessidade que 

a região apresenta de maiores estudos quanto a sua 

distribuição espaço-temporal direcionada para a modificação 

da paisagem, principalmente em relação à fragilidade da 

região causada pelo seu histórico de exploração e 

esgotamento do solo.  

Sabe-se que, o conjunto desses fatores intensifica a 

ocorrência das chamadas chuvas intensas. Para Bertoni e 

Tucci (2015), a precipitação máxima é entendida como uma 

ocorrência extrema, e que apresenta grande lâmina 
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precipitada, superando o valor mínimo esperado para 

determinado intervalo de tempo. Uma vez que são 

responsáveis pela erosão do solo, as chuvas intensas agem 

provocando transtornos como deslizamentos e inundações 

que culminam em mortes e dezenas de desabrigados, além 

de causar estragos em infraestruturas, por exemplo.  

Segundo Duarte; Nóbrega e Coutinho (2015), os 

cientistas costumam associar a ocorrência desses eventos 

extremos ao aquecimento global. Nesse sentido, eventos de 

chuvas intensas, temporais e enchentes podem tornar-se mais 

frequentes e aumentar a incidência de desastres quando a 

atmosfera se encontrar mais aquecida. Somado a isso, a Zona 

da Mata Sul de Pernambuco agrega um conjunto de fatores 

que a torna vulnerável a ocorrência desses fenômenos, sendo 

as mudanças climáticas um fator agravante.  

Diante desse contexto, estudar a climatologia dos 

eventos extremos, assim como sua frequência e impactos 

provocados por estes em determinadas localidades 

consideradas de risco, seria uma forma de prevenção e 

mitigação desses desastres? Segundo Raviel (2016), o 

conhecimento sobre a intensidade e distribuição dessas 

chuvas é de suma importância para proteção contra cheia, 

tanto quanto para projetos de engenharia, obras de controle 
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de erosão, vertedores, entre outros. Além disso, o 

entendimento da precipitação pluviométrica também é 

relevante no âmbito dos estudos hidrológicos uma vez que 

visa reduzir os impactos das chuvas intensas e proporcionar 

um uso racional dos recursos hídricos. 

O presente trabalho busca estudar a distribuição 

espaço-temporal das chuvas intensas que ocorreram no ano 

de 2010 na Mata Sul de Pernambuco, buscando ações 

efetivas que reduzam os impactos negativos ocasionados 

pelas mesmas. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

 

Região litorânea, localizada entre a mesorregião 

metropolitana do Recife e o Agreste pernambucano (Figura 

1), a Zona da Mata Sul (ZMS) é composta por 26 municípios, 

ocupando uma área de 8.432,40 Km², o que corresponde a 

8,6% do território do Estado de Pernambuco.  
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Figura 1 - Área de estudo: Mata Sul de Pernambuco.

 
Fonte: Adaptado de EMPRAPA (2020). 

 

De acordo com o censo 2010 do IBGE, a população 

residente total da Mata Sul de Pernambuco é de 774.870 

habitantes, sendo 585.162 (75%) em áreas urbanas e 189.708 

(25%) em áreas rurais. 

A dinâmica populacional apresentada nos últimos 

censos evidencia o aumento do processo migratório 

populacional de áreas rurais para urbanas, fazendo com que 

a densidade demográfica desses espaços se eleve. Tal fato 

não tem relação com as condições de trabalho nas áreas 

urbanas, e sim com a expulsão do homem do campo dando 

espaço ao monocultivo da cana-de-açúcar (RAMOS, 2019). 
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Aspectos climatológicos 

 

Segundo o entendimento do autor Barros (2020), o 

clima da região é definido como tropical quente e úmido 

marcado pelo verão seco e pelas chuvas de inverno/outono.  

Ainda de acordo com Barros (2020), os meses que 

compreendem o período chuvoso vão de março a agosto, 

sendo que junho e julho apresentam um elevado acumulo de 

precipitação, enquanto que a temporada “seca” se estende de 

setembro a fevereiro. 

Devido a sua faixa de precipitação ser mais larga, a 

Zona da Mata Sul possui percentual de chuvas maior em 

comparação com a área norte da região (EMBRAPA, 2020). 

A umidade da região é mantida devido ao volume de 

chuvas e as precipitações orográficas somado ao Planalto do 

Borborema, popularmente conhecido por Serra das russas, 

com índices pluviométricos acima de 1200mm³/ano 

(BARROS, 2020). 

A temperatura média da região varia entre 24 ºC e 25 

ºC, devido a carência de características sazonais decorrentes 

da baixa latitude e da sua proximidade equatorial que faz 

com que a região apresente baixas oscilações de temperatura, 

mesmo no inverno (RIBEIRO FILHO et. al., 2005). 
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Vegetação  

 

1. De acordo com Lima (2007), na região ZMS 

prevalecem dois tipos de vegetação:  

2. Floresta tipo ombrófila densa: Caracteriza-se por 

possuir espécies altas (20 a 30 m). 

3. Florestas estacionais semideciduais: Formam-se na 

transição entre a zona costeira úmida e o semiárido, 

em ambientes com baixa umidade. O nome se dá pelo 

fato de perder parte das suas folhas no verão e 

aparentar aspecto ombrófilo denso nos períodos 

chuvosos. 

 

Geomorfologia 

 

O Serviço Geológico do Brasil - CPRM (2010) diz 

que a geomorfologia da Mata Sul de Pernambuco é 

caracterizada por colinas que separam a região litoral do 

Agreste. Devido a sua localização, os ventos litorâneos 

influenciam diretamente, contribuindo para a ocorrência de 

processos erosivos (RAMOS, 2019). 

Por esse motivo, e pelas características climáticas e 

geomorfológicas, a região está vulnerável não só a processos 
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erosivos como também a deslizamentos e enxurradas 

(CPRM, 2010). 

 

Aquisição dos dados 

 

Método de coleta de dados pluviométricos 

 

Os dados pluviométricos foram obtidos por meio do 

site eletrônico da Agência Pernambucana de Águas e Clima 

– APAC com discretização temporal diária dos postos 

pluviométricos contidos na Tabela 1. O intervalo escolhido 

para análise foi o de 15 a 20 de junho de 2010, devido a seus 

maiores acumulados pluviométricos do período chuvoso. Os 

dias 17, 18 e 19 foram os dias que acumularam os maiores 

totais, contudo, para um estudo mais detalhado do evento de 

chuvas intensas, foi considerado um período mais amplo, 

buscando avaliar as chuvas antecedentes e caracterizar o fim 

do evento.
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Tabela 1 - Postos pluviométricos e seus respectivos dados no período de 15 a 20 de maio de 
2010 para municípios da Mata Sul de Pernambuco. 
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S
ir
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h
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111 
 

-8,619 35,119 72,9 100,7 133,0 56,2 19,0 1,8 152,0 

Fonte: Adaptado da APAC, 2020 
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Análise e processamento dos dados 

 

Os dados adquiridos foram trabalhados em software 

de planilha eletrônica afim de gerar dados pluviométricos em 

escala diária e gráficos que representem a variabilidade 

temporal. Os dados oriundos do software de planilha 

eletrônica, foram plotados em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica – SIG, utilizando o software QGIS 

versão 3.10.10, para análise da variabilidade espacial dos 

eventos de chuvas intensas 

Para a geração do mapa de variabilidade espacial da 

precipitação pluviométrica foi utilizado a ferramenta de 

processamento do QGIS IDW – Ponderação pelo Inverso da 

Distância. 

 

Base de dados cartográficos 

 

Os dados cartográficos foram obtidos no portal da 

Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco – 

CPRH, por meio do Sistema de Informações Geoambientais 

de Pernambuco –CABURÉ. O sistema de referência adotado 

foi o SIRGAS 2000 com projeção UTM 24 sul. As mudanças 

de coordenadas necessárias foram realizadas por meio do 

software QGIS, versão 3.10.10. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os eventos de chuvas intensas ocorridos no período 

chuvoso (março a agosto) do ano de 2010 no estado de 

Pernambuco trouxeram diversos prejuízos socioeconômicos 

e perdas de vidas. A Figura 2 mostra a variação do 

acumulado de precipitação de 6 postos pluviométricos da 

Mata Sul de Pernambuco para o período analisado na 

presente pesquisa, que compreende os dias 15 a 20 de junho 

de 2010. Nesse período, no evento de chuvas intensas, a 

região teve acumulados que superaram 350,0mm. Os valores 

máximos se deram nos postos da cidade de Ribeirão (código 

109) e Palmares (código 25) registrando acumulados de 

383,0mm e 369,8mm, respectivamente. Enquanto que o 

posto de Sirinhaém (111) apresentou o menor acumulado do 

período, registrando 152,0mm. 

Os acumulados diários para o período (Figura 3), 

considerando as 6 estações pertencentes a Mata Sul de 

Pernambuco, comprovam que o dia 18 de junho foi o mais 

chuvoso (valores superiores a 700,0mm), caracterizando o 

pico do evento. Contudo, é importante destacar os eventos de 

chuvas antecedentes, principalmente, o do dia 17 

(541,6mm). As chuvas antecedentes ocasionam a saturação 

do solo e potencializam a ocorrência do escoamento 
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superficial. Em bacias urbanizadas esses efeitos são ainda 

mais críticos, haja vista que a impermeabilização é um fator 

propulsor para as enchentes (REZENDE, 2012); (SILVA, Jr 

et al. 2011). 

 

Figura 2 - Acumulado de precipitação do período compreendido 

entre 15 a 20 de junho de 2020 dos postos pluviométricos da Mata 

Sul de Pernambuco. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

A variabilidade temporal da precipitação nos postos 

utilizados no presente estudo, para o período compreendido 

entre 15 e 20 de junho de 2010 na Mata Sul de Pernambuco, 

está disposta na Figura 4. O evento de pico varia de acordo 
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com o posto pluviométrico, caracterizando bem a 

variabilidade espacial da chuva. No dia 17, por exemplo, o 

posto pluviométrico com maior acumulado foi o de 

Sirinhaém (código 111), seguido pelo posto de Ribeirão 

(código 109); já no dia 18, dia da chuva de pico, o posto com 

maior acumulado foi o de Ribeirão (código 109), seguido 

pelo de Palmares (código 25). 

 

Figura 3 - Acumulado diário de precipitação do período 

compreendido entre 15 a 20 de junho de 2020 dos postos 

pluviométricos da Mata Sul de Pernambuco. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A distribuição espacial do acumulado de precipitação 

para o período analisado (Figura 6) mostra que os maiores 
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380,0mm, assim como também, no município de Palmares 

apresentando registros de 350,0mm em média, o que seria 

mais do que o esperado para o mês inteiro (APAC, 2016). 

 
Figura 4 - Variabilidade temporal da precipitação diária dos postos 

utilizados no presente estudo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

No que diz respeito a cidade de Palmares, observa-se 

que no ano de 2010 o mês de junho apresentou grande 

precipitação pluviométrica (Figura 6), destoando 

consideravelmente a média histórica do município. No 

entanto, a grande problemática não diz respeito apenas a 

quantidade de chuvas e sim a intensidade das mesmas em um 
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rio, causando uma enorme enxurrada que atingiu cidades 

ribeirinhas do estado de Pernambuco. 

 

Figura 5 - Distribuição espacial do acumulado de precipitação no 

período de 15 a 20 de junho. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Sabe-se que, historicamente o mês que apresenta 

maior índice pluviométrico é o de junho, contudo, 

contrariando todo o estudo climatológico, não se esperava 

algo tão extremo. 
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Figura 6 - Média histórica de chuvas no mês de junho no 

município de Palmares de 1963 a 2014, em destaque 2010. 

 

Fonte: APAC (2016) 

 

A previsão de eventos extremos é algo difícil de 

diagnosticar seja em razão de recursos materiais ou pela 

intensa dinâmica natural do meio ambiente. Através dos 

gráficos foi possível verificar a grande verificação ocorrida 

em 5 dias, mais especificamente em 2, que foram os dias 17 

e 18 de junho. Constatou-se que realmente foi algo 

extraordinário e que através de estudos climatológicos não 

seria possível prever. Não obstante tal cenário, a principal 

medida de enfrentamento é a prevenção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados mostraram que a precipitação 

pluviométrica ocorrida no período analisado foi um evento 

extremo que se diferenciou totalmente dos registros 

históricos já observados. As mudanças climáticas surgem 

como um dos principais desafios a serem enfrentados na 

atualidade seja em razão das suas consequências físicas seja 

pelos impactos sociais que delas advém. Não obstante tal 

problemática, a imprevisibilidade dos eventos extremos traz 

consigo a ideia de prevenção amplamente discutida pelas 

ciências ambientais, pois através dessa prática as perdas 

podem ser minimizadas na chamada sociedade do risco. 

Em toda a ZMS, principalmente nos municípios de 

Palmares e Ribeirão, levando em consideração os resultados 

obtidos nesta pesquisa, sugere-se investir em aprimoramento 

de projetos e estudos climatológicos que lidem com os totais 

pluviométricos e chuvas intensas que atingem a região, a fim 

de auxiliar na identificação de eventos extremos e minimizar 

possíveis consequências para a sociedade. 
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