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RESUMO 

Os períodos secos correspondem ao desastre natural de maior impacto no Estado de 

Pernambuco, produzindo grandes perdas. O objetivo do trabalho foi quantificar e 

classificar, de forma objetiva, cada período seco em Pernambuco entre 1979 e 2016. 

Para isto, fez-se uso de Standardized Indices ou Índices Padronizados envolvendo 

cada variável determinante como precipitação, evapotranspiração potencial, umidade 

do solo e vazão. Os Standardized Indices foram obtidos a partir de dados 

padronizados das variáveis mencionadas seguindo a mesma proposta de McKee et 

al. (1993) para o cálculo do Índice de Precipitação Padronizado (SPI). Para além dos 

índices padronizados, especificamente para umidade do solo utilizou-se o SMCI. O 

Soil Moisture Condition Index (SMCI) é um índice de condição de umidade do solo 

que é mais adequado para monitorar as condições de seca de curto prazo em grandes 

regiões geográficas. Para análise de cada período seco e comparação, foi 

quantificada a severidade, duração e intensidade de cada índice (Utilizando escalas 

de 6 e 12 meses). Os conceitos de duração e severidade estão intimamente ligados a 

análise da magnitude do período seco, estes conceitos foram calculados em escala 

mensal para os índices padronizados e para o SMCI. Foi possível verificar os eventos 

de maior magnitude e como as diferentes variáveis hidrometeorológicas se 

comportam diante dos eventos de seca. Durante os últimos 5 anos, as secas foram 

mais frequentes, severas e afetaram uma área maior com impactos significativos para 

a população, além de atividades econômicas, o que torna este último período seco 

como principal motivação do trabalho. A análise dos resultados mostrou que a duração 

da seca desempenha um papel importante para o valor final do SCI. O evento recente 

teve valores mais severos para SSMI e SSI em comparação com SPI e SPEI. Os 

períodos de seca apresentaram as maiores magnitudes nas bacias hidrográficas do 

Estado de Pernambuco. Verificou-se que a mesorregião do Agreste foi duramente 

atingida, cujos resultados das bacias do Capibaribe (UP2) e Ipanema (UP07) estão 

entre os mais altos. O SPI pode não ser capaz de detectar adequadamente a 

magnitude de algumas secas, como demonstrado no evento mais recente. Na 

aplicação mostrada neste artigo, foi interessante perceber que, de acordo com os 

resultados obtidos, o produto ESA CCI SM indica o fim da seca iniciada em 2012.  

Palavras-chave: Índices Padronizados de Seca. Índices de Condição de Seca. 

Pernambuco.  



ABSTRACT 

The drought periods are related to the natural disaster of greater impact in the State of 

Pernambuco, producing great losses. The objective of this work was to quantify and 

classify, in an objective way, each dry period in Pernambuco between 1979 and 2016. 

For this, Standardized Indices or Standardized Indices were used involving each 

determinant variable such as precipitation, potential evapotranspiration, soil moisture 

and flow rate. The Standardized Indices were obtained from the standardized data of 

variables mentioned following the same proposal by McKee et al. (1993) for the 

calculation of the Standardized Precipitation Index (SPI). In addition to the 

standardized indexes, specifically for soil moisture, SMCI was used. The Soil Moisture 

Condition Index (SMCI) is a soil moisture condition index that is best suited to monitor 

short-term drought conditions in large geographic regions. For analysis of each dry 

period and comparison, the severity, duration and intensity of each index were 

quantified (using scales of 6 and 12 months). The concepts of duration and severity 

are closely linked to the analysis of the magnitude of the dry period, these concepts 

were calculated on a monthly scale for the standardized indexes and the SMCI. It was 

possible to verify the events of greater magnitude and how the different 

hydrometeorological variables behave in face of the drought events. During the last 5 

years, droughts have been more frequent, severe and have affected a larger area with 

significant impacts to the population, besides economic activities, which makes this 

last dry period as the main motivation of the work. Analysis of the results showed that 

the duration of the drought plays an important role in the final value of the SCI. The 

recent event had more severe values for SSMI and SSI compared to SPI and SPEI. 

The periods of drought presented the greatest magnitudes in the basins of the State 

of Pernambuco. It was verified that the Agreste mesoregion was hard hit, whose results 

from the Capibaribe (UP2) and Ipanema (UP07) basins are among the highest. The 

SPI may not be able to properly detect the magnitude of some droughts, as 

demonstrated in the most recent event. In the application shown in this article, it was 

interesting to note that, according to the results obtained, the ESA CCI SM product 

indicates the end of drought initiated in 2012. 

Keywords: Drought Standardized Precipitation Index. Drought Condition Index. 

Pernambuco  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1  -  Esquema sequencial dos tipos de seca e suas causas. ......................... 20 

Figura 2  -  Mesorregiões do Estado de Pernambuco ............................................... 31 

Figura 3  -  Unidades de planejamento do estado de Pernambuco ........................... 33 

Figura 4  -   Bacias de estudo do estado de Pernambuco ......................................... 34 

Figura 5  -   Estações pluviométricas (PE) selecionadas .......................................... 36 

Figura 6  -   Estações fluviométricas por unidade de planejamento .......................... 38 

Figura 7  -   Curvas de permanência adimensionais (Tracunhaém e Ipojuca) .......... 39 

Figura 8  -   Curvas de permanência adimensionais (Tapacurá e Una) .................... 40 

Figura 9  -   Curvas de permanência adimensionais (Pajeú) ..................................... 41 

Figura 10  - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P1 (1979-2018),      

escala de 6 meses ................................................................................. 45 

Figura 11  - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P1 (1979-2018), 

escala de 12 meses ............................................................................... 46 

Figura 12  - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), SPI, 

SPEI e SSI: escala de 6 meses .............................................................. 47 

Figura 13  - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), 

SSMI: escala de 6 meses ....................................................................... 48 

Figura 14  - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), SPI 

e SPEI: escala de 12 meses .................................................................. 48 

Figura 15  - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), SSI 

e SSMI escala de 12 meses ................................................................... 49 

Figura 16  - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P1 (1979-2018), escala 

de 6 meses ............................................................................................. 50 

Figura 17  - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P1 (1979-2018), escala 

de 12 meses ........................................................................................... 51 



Figura 18  - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índices 

SPI, SPEI e SSI: escala de 6 meses ...................................................... 52 

Figura 19  - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índice 

SSMI: escala de 6 meses ....................................................................... 53 

Figura 20  - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índice 

SPI e SPEI: escala de 12 meses ............................................................ 53 

Figura 21  - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índice 

SSI e SSMI: escala de 12 meses ........................................................... 54 

Figura 22  - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P1 (1979-2018), 

escala de 6 meses ................................................................................. 55 

Figura 23  - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P1 (1979-2018), 

escala de 12 meses ............................................................................... 56 

Figura 24  - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018) 

índices SPI, SPEI e SSI: escala de 6 meses.......................................... 57 

Figura 25  - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018),índice  

SSMI: escala de 6 meses ....................................................................... 58 

Figura 26  - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índices SPI e SPEI: escala de 12 meses ............................................... 58 

Figura 27  - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índices SSI e SSMI: escala de 12 meses ............................................... 59 

Figura 28  - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P1 (1979-2018), 

escala de 6 meses ................................................................................. 60 

Figura 29  - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P1 (1979-2018), 

escala de 12 meses ............................................................................... 61 

Figura 30  - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índices SPI, SPEI e SSI: escala de 6 meses.......................................... 62 

Figura 31  - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índice SSMI: escala de 6 meses ............................................................ 63 

Figura 32  - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1988-2018), 

índices SPI e SPEI: escala de 12 meses ............................................... 63 



Figura 33  - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índice SSI e SSMI: escala de 12 meses ................................................ 64 

Figura 34  - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P1 (1979-2018), 

escala de 6 meses ................................................................................. 65 

Figura 35  - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P1 (1979-2018), 

escala de 12 meses ............................................................................... 66 

Figura 36  - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índices SPI, SPEI e SSI: escala de 6 meses.......................................... 67 

Figura 37  - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índice SSMI: escala de 6 meses ............................................................ 68 

Figura 38  - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índice SPI e SPEI: escala de 12 meses ................................................. 68 

Figura 39  - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), 

índice SSI e SSMI: escala de 12 meses ................................................ 69 

Figura 40 -  Resultados: Severidade para o período P1 (1979-2018) ....................... 70 

Figura 41 -  Resultados: Severidade para o período P2 (1991-2018) ....................... 71 

Figura 42 -  Resultados: Duração para o período P1 (1979-2018) ............................ 72 

Figura 43 -  Resultados: Duração para o período P2 (1991-2018) ............................ 73 

Figura 44 -  Resultados: Intensidade para o período P1 (1979-2018) ....................... 74 

Figura 45 -  Resultados: Intensidade para o período P2 (1991-2018) ....................... 75 

Figura 46 -  Resultados: UP 01 (Goiana) - escala de 6 meses para SSMI. .............. 80 

Figura 47 -  Resultados: UP 01 (Goiana) - escala de 12 meses para SSMI. ............ 80 

Figura 48 -  Resultados: UP 01 (Goiana) - índice SMCI ............................................ 81 

Figura 49 -  Resultados: UP 07 (Ipanema) - escalas de 6 meses e 12 meses para 

SSMI ...................................................................................................... 81 

Figura 50 -  Resultados: UP 07 (Ipanema) - índice SMCI ......................................... 82 

Figura 51 -  Resultados: UP 09 (Pajeú) - escalas de 6 meses e 12 meses para SSMI

 ............................................................................................................... 82 



Figura 52 -  Resultados: UP 09 (Pajeú) - índice SMCI. ............................................. 83 

Figura 53 -  Severidade por Unidade de Planejamento (SSMI/6m). .......................... 83 

Figura 54 -  Severidade por Unidade de Planejamento (SSMI/12m). ........................ 84 

Figura 55 -  Severidade por Unidade de Planejamento (SMCI). ............................... 84 

Figura 56 -  Duração por Unidade de Planejamento (SSMI/6m). .............................. 85 

Figura 57 -  Duração por Unidade de Planejamento (SSMI/12m). ............................ 85 

Figura 58 -  Duração por Unidade de Planejamento (SMCI). .................................... 86 

Figura 59 -  Intensidade por Unidade de Planejamento (SSMI/6m) .......................... 86 

Figura 60 -  Intensidade por Unidade de Planejamento (SSMI/12m) ........................ 87 

Figura 61 -  Intensidade por Unidade de Planejamento (SMCI). ............................... 87 

Figura 62 -  Distribuição espacial dos resultados para Severidade. .......................... 88 

Figura 63 -  Distribuição espacial dos resultados para Duração. .............................. 89 

Figura 64 -  Distribuição espacial dos resultados para Intensidade .......................... 90 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Classificação de período seco de acordo com o SPI. ............................. 25 

Tabela 2 – Unidades de Planejamento do Estado de Pernambuco .......................... 32 

Tabela 3 – Características hidrológicas e meteorológicas das bacias ...................... 33 

Tabela 4 – Estações fluviométricas selecionas. ........................................................ 41 

Tabela 5 – Correlação entre os índices, por período e bacia (Escala de 6 meses)

 ........................................................................................................... ....78 

Tabela 6 – Correlação entre os índices, por período e bacia (Escala de 12 meses)..

 ............................................................................................................... 79 

  



LISTA DE SIGLAS 

ANA                                   Agência Nacional das Águas 

ASCE                                 American Society of Civil Engineers 

CONDEPE/FIDEM             Agencia Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco 

CPRM                                Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

ECMWF                             European Centre for Medium-Range Weather  

EMBRAPA                         Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ETP                                    Evapotranspiração Potencial 

FAO                                   Food and Agriculture Organization 

IBGE                                  Instituto Brasileiro de Geografia E Estatìstica 

ICID                                    International Commission on Irrigation And Drainage 

RHN                                   Rede Hidrometeorológica Nacional 

SABESP                            Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 

SCI                                    Standardized Climate Indices 

SMCI                                 Soil Moisture Condition Index 

SNIRH                               Sistema Nacional de Informações Sobre Recursos 

Hídricos 

SPEI                                  Standardized Precipitation Evapotranspiration Index 

SPI                                    Standard Precipitation Index 

SRHE                                Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos 

SSI                                    Standardized Streamflow Index 

SSMI                                 Standardized Soil Moisture Index 

UP                                    Unidade de Planejamento 

  



SUMÁRIO 

 

1          INTRODUÇÃO ......................................................................................... 16 

2          REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................... 18 

2.1          Definição de secas ................................................................................. 18 

2.2          Índices de secas .................................................................................... 21 

2.2.1       SPI – Standard Precipitation Index ..................................................... 22 

2.2.2       SPEI – Standardized Precipitation Evapotranspiration Index .......... 25 

2.2.3       SSI – Standardized Streamflow Index ................................................ 27 

2.2.4       SSMI – Standardized Soil Moisture Index .......................................... 28 

2.2.5       SMCI – Soil Moisture Condition Index ............................................... 29 

2.3           Evento Seco: Definição, duração, severidade e intensidade ................. 29 

3          MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................... 31 

3.1           Área de Estudo ...................................................................................... 31 

3.2           Base de Dados ...................................................................................... 35 

3.2.1       Dados Pluviométricos ......................................................................... 35 

3.2.2       Dados Fluviométricos ......................................................................... 37 

3.2.3       Temperatura do ar e umidade relativa ............................................... 42 

3.2.4       Umidade do Solo .................................................................................. 42 

3.3           Processamento dos dados .................................................................... 42 

4          RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................... 44 

4.1           1ª Análise: Avaliação dos períodos secos a partir dos índices 

padronizados .......................................................................................... 44 

4.1.1       Bacia do Rio Ipojuca ............................................................................ 44 

4.1.2       Bacia do Rio Una ................................................................................. 49 

4.1.3       Bacia do Rio Pajeú ............................................................................... 54 



4.1.4       Bacia do Rio Tracunhaém ................................................................... 59 

4.1.5       Bacia do Rio Tapacurá ........................................................................ 64 

4.1.6       Duração, Severidade e Intensidade dos eventos secos ................... 69 

4.1.6.1   Severidade ............................................................................................. 69 

4.1.6.2   Duração ................................................................................................. 71 

4.1.6.3   Intensidade ............................................................................................ 73 

4.1.7       Discussão dos resultados .................................................................. 75 

4.2           2ª Análise: Avaliação dos períodos secos a partir dos índices de 

umidade do solo ..................................................................................... 79 

4.2.1       Índices SSMI e SMCI ............................................................................ 79 

4.2.2       Duração, Severidade e Intensidade dos eventos secos ................... 83 

4.2.3       Discussão dos resultados .................................................................. 91 

5          CONCLUSÕES ........................................................................................ 94 

REFERÊNCIAS .................................................................................................. 96 

APÊNDICE A - Estações pluviométricas (PE) selecionadas ................ 100 

APÊNDICE B - Distribuição Estatística – Valores Empíricos x Valores 

Teóricos................................................................................................ 103 

APÊNDICE C - Gráficos de análise de erro do Vetor Regional ............ 106 

 



16 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O estudo de períodos secos sempre mobilizou a população desde o princípio da 

humanidade. Entender o comportamento dos períodos secos sempre teve uma 

importância ímpar. Com o advento da tecnologia, o estudo das secas tornou-se 

fundamental visando a prática eficiente de agricultara de alto nível. A região semiárida 

do Nordeste brasileiro é caracterizada por alta variabilidade interanual de precipitação, 

pouca capacidade de armazenamento de água subterrânea devido ao solo raso em 

rocha cristalina, alta evapotranspiração potencial e concentração da precipitação em 

três meses por ano. A água tem sido um dos elementos mais importantes no processo 

de ocupação e de desenvolvimento de uma região. No Agreste nordestino essa 

importância aumenta, chegando a se transformar em questão de sobrevivência 

(CABRAL et al., 2004). 

O Nordeste vem sofrendo com o problema da seca há séculos, onde o sertão é a sub-

região mais atingida seguido pelo agreste, ou seja, toda a parte que está inserida no 

semiárido nordestino. Desde os primeiros movimentos de colonização portuguesa, há 

relatos de secas onde os indígenas se refugiavam nas áreas mais litorâneas, mas 

com o crescimento da cultura açucareira na região e a consequente modificação da 

vegetação caraterística, estes relatos se agravaram na história. Da época do Brasil 

Imperial, a maior seca que se tem registro é 1877-1879, que serviu de inspiração para 

a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Outras épocas que se tem registro são 

1900, 1915, 1919, 1932, 1958, 1979-83, 1987, 1990, 1992-93, 1997-98, 2002-03 

segundo DE NYS et al. (2016). Atualmente, o Nordeste encontra-se num período de 

seca grande (2012-2017), o que os efeitos acabam por ser sensíveis a população 

tendo em vista que a média histórica de precipitação é baixa e qualquer variação 

acaba por afetar a vida da população residente no semiárido. Muitos estudos 

mostraram quão crítico é o recente período de seca. Uma análise do período 1981-

2016 mostrou que os anos do século 21 têm mais prolongados (mais de 50 meses) e 

recorrentes eventos de seca (BRITO et al., 2017). Em sua análise, BRITO et al. (2017) 

identificou o estado de Pernambuco como um dos mais afetados pela seca recorrente 

no período de 1981 a 2016 (com maior impacto na parte ocidental).  
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A tendência crescente dos eventos de seca nas últimas décadas não está bem 

estabelecida, mas existem indícios mostrando uma tendência linear crescente da 

porcentagem de área impactada pela seca (BRITO et al., 2017) e um pouco mais de 

frequência de eventos secos na última década (MARENGO et al., 2013). O aumento 

dos eventos de seca também foi demonstrado por DAI (2013) após verificar as 

tendências lineares de 1950 a 2010 na precipitação anual global e no índice de 

severidade da seca de Palmer (PDSI). MARENGO et al. (2017) sugerem que a seca 

recente pode ter começado em meados dos anos 1990 com interrupções de anos 

relativamente úmidos em 2005, 2008, 2009 e 2011. O período 2015-2016 foi 

particularmente severo quando 184 municípios do estado de Pernambuco foram 

afetados. O total de 76 municípios teve mais de 50% de sua área impactada com 

consequências negativas na agricultura familiar (ALVALÁ et al., 2017). As perdas 

causadas pela seca no setor agrícola foram de US$ 6 bilhões no período 2010-2015, 

o que dá uma ideia dos impactos socioeconômicos na região. 

Segundo BRITO et al. (2017), a seca é o desastre natural mais importante e 

impactante que afeta a população brasileira, devido à sua recorrência e intensidade. 

De 1991 a 2012, os episódios de seca foram responsáveis por mais de 50% dos 

desastres naturais registrados no Brasil, que incluem também inundações, enchentes, 

deslizamentos e outros. No total, registros oficiais apontaram 19.517 ocorrências de 

seca no Brasil durante o período avaliado. No semiárido nordestino, a seca começou 

em 2011, intensificou-se em 2012 e continuou em 2017. Este episódio recente é 

considerado o mais severo nas últimas décadas e teve impacto em muitos municípios 

do NEB, afetando quase 9 milhões de pessoas.  

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar a duração e a severidade 

das secas: Meteorológica, hidrológica e agrícola.  Para análise dos períodos secos 

recentes em Pernambuco, em especial o mais recente que começou em 2012, será 

feito uso de índices de seca como o SPI, Standardized Precipitation Index; SSI, 

Standardized Streamflow Index; SPEI, Standardised Precipitation-Evapotranspiration 

Index; SMCI, Soil Moisture Condition Index e o SSMI, Standardized Soil Moisture 

Index.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir, será feita uma revisão bibliográfica de tal forma a definir os conceitos 

fundamentais deste trabalho. 

2.1 Definição de secas 

A seca pode ser definida como um fenômeno climático proveniente de uma estiagem 

pluviométrica, que acaba por definir na falta d’água para as atividades dependentes 

deste recurso e consequentemente a população. Esta definição de seca é um pouco 

conservadora e FERNANDES et al. (2009) defende uma maior configuração para 

estes períodos. 

De acordo com FERNANDES et al. (2009), as secas podem ser divididas em quatro 

tipos, que possuem diferenciação essencialmente na questão da abordagem. As 

secas podem ser meteorológicas, agrícolas, hidrológicas ou socioeconômicas. 

a) Seca Meteorológica 

Esta tipologia de seca define-se de forma restrita ao grau de secura e na consequente 

comparação ao estado definido pela normalidade, ou seja, de forma mais 

conservadora define-se como déficit de precipitação em relação ao valor médio (Em 

geral, adota-se o período de 30 anos). Consequentemente, este tipo de seca é 

majoritariamente definido pelo déficit entre a precipitação e evaporação para 

determinados períodos. 

É importante salientar que a seca meteorológica contém um fator regional que acaba 

por ser definidor, ou seja, as condicionantes que acarretam pela deficiência de 

precipitação variam de região para região. A regionalidade deste tipo de seca acaba 

por acarretar consequências prioritariamente locais como prejuízos a setores 

importantes como o agrícola, pecuário e de recursos hídricos, que a depender da 

condição local, pode gerar crises à região ou até ao país. 

b) Seca Hidrológica 

A seca hidrológica é aquela que se reflete diretamente na redução dos níveis de 

reservatórios de superfície ou subterrâneos, por um período considerável, ou seja, 

meses e anos. A seca hidrológica acontece após a seca meteorológica de longa 

duração, acarretando a redução no abastecimento de água nos centros urbanos, 
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industriais, nos sistemas de irrigação e, consequentemente, na produção de energia 

elétrica. 

Recentemente no Brasil, durante os anos de 2014 a 2016, São Paulo se viu na maior 

seca hidrológica dos últimos tempos, com o sistema Cantareira por vezes operando 

em volume morto. O caso foi amplamente registrado na imprensa que acarretou por 

mostrar uma publicidade negativa com relação a política de recursos hídricos adotada 

pelo estado de São Paulo e pela concessionária local, a SABESP. 

c) Seca Agrícola 

De forma sistemática, após a seca meteorológica provém a seca agrícola, que pode 

ser antecedida por uma seca hidrológica. A seca agrícola, por definição, caracteriza-

se pela redução na produção agrícola proveniente da falta de recursos hídricos para 

o setor. A falta de água acaba por acarretar numa má formação para as raízes das 

plantas que, consequentemente, acaba por dificultar o crescimento e desenvolvimento 

das plantas.  

De acordo com SÁNCHEZ (2016), a seca agrícola é definida na zona de raízes (que 

fica a cerca de 1 metro de profundidade) e a redução da umidade do solo nesta área 

acaba por intensificar e potencializar este tipo de seca. A umidade deficiente no solo 

junto à cultura pode afetar a germinação, o crescimento e o desenvolvimento da 

planta, conduzindo à redução do rendimento final. 

d) Seca Socioeconômica 

Por consequência da seca meteorológica, que acarreta as secas agrícola e 

hidrológica, a sociedade acaba por ser impactada de alguma forma. A seca 

socioeconômica é o reflexo das condições climáticas sobre as atividades humanas, 

incluindo os impactos diretos e indiretos na produção agrícola e outras atividades 

econômicas. A seca socioeconômica se dá quando existe um déficit hídrico que 

resulta na falta de água para bens e serviços (energia, alimentos, atividade industrial 

e outros), associado ao mau gerenciamento pode ter um agravante para todas essas 

situações. 

De forma cronológica, o período seco se caracteriza inicialmente por uma redução da 

precipitação, gerando então uma seca meteorológica, seca esta que acaba por 

diversamente gerar situações desfavoráveis no balanço hidrológico. Este balanço 

hidrológico, isto é, esta relação entre a precipitação, evaporação, percolação e 
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interceptação, desregulado, gera primeiramente um impacto na agricultura (por 

conseguinte uma seca agrícola) que depois de um determinado período de tempo 

gera uma seca hidrológica, seca esta que potencializa impactos em reservatórios de 

água. Do cenário anteriormente descrito, a sociedade acaba por se sensibilizar a 

situação, gerando então impactos nos setores industriais, agrícola e de alimentos, 

sinalizando uma seca socioeconômica. Nota-se, através da  Figura 1, o esquema dos 

períodos secos. 

Figura 1 - Esquema sequencial dos tipos de seca e suas causas 

 

Fonte: FERNANDES et al. (2009). 

O conceito de propagação da seca procura ter em conta a ligação existente entre os 

diferentes tipos de secas. A seca meteorológica pode levar ao déficit hídrico no solo, 

o que, por sua vez, pode afetar a recarga de água subterrânea (VAN LOON et al., 

2011). Alguns autores destacaram a capacidade de os índices de seca serem 

utilizados para monitoramento e alerta (BARKER et al., 2016; BACHMAIR et al., 2016) 

visando à preparação para a seca. Isso é possível graças à análise baseada na 

propagação da seca utilizando variáveis que representam os principais processos 

hidrometeorológicos. A correlação entre as variáveis pode ser usada para desviar os 
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padrões de propagação (OERTEL et al., 2018) e, de certa forma, antecipar a 

magnitude da categoria de seca que ocorre após a identificação da seca 

meteorológica.  

2.2 Índices de secas 

Dos fatores que influenciam nos períodos secos, destacam-se: a chuva em si, ou seja, 

dados pluviométricos; a vazão que transcorre nos rios, ou seja dados fluviométricos e 

umidade do solo. Como foi explanado no item anterior, a seca agrícola está 

intrinsicamente ligada à umidade do solo, por sua vez a seca meteorológica possui 

relação direta com os dados pluviométricos e, por fim, a seca hidrológica está 

relacionada diretamente à vazão nos rios. As condições de umidade do solo, em geral, 

relacionam-se com modificações significativas na precipitação em escala de tempo 

curta. Já o armazenamento em aquíferos, vazão de rios e reservatórios são 

consequências de modificações intensas na precipitação em escala de tempo longa. 

Para quantificar os períodos secos, e cada tipo de evento citado anteriormente, fez-

se necessário o uso de índices de seca. A seguir, serão explanados os índices que se 

relacionam com cada variável citada e, consequentemente, com cada tipo de seca. 

Da contribuição de MCKEE et al. (1993) para identificação de períodos secos, alguns 

dos variados índices foram utilizados tendo o mesmo fim, com variações especificadas 

no tempo, na variável e no espaço. Esses índices são chamados de Standardized 

Indices ou Índices Padronizados. 

Os índices padronizados estudados neste trabalho serão o SPI – Standard 

Precipitation Index, SPEI – Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, SSI 

– Standardized Streamflow Index e o SSMI – Standardized Soil Moisture Index.  

Para umidade de solo, também se utilizou o SMCI, que é o Soil Moisture Condition 

Index, este índice não é um Standardized Indice. O que difere o Soil Moisture 

Condition Index é que se trata de um índice de condição, ou seja, é um índice que faz 

relação entre a diferença entre valores mensais e o mínimo para o período 

mencionado e a diferença entre os valores máximos e mínimos para o período 

mencionado, o que o torna melhor para monitorar as condições de seca de curto prazo 

em grandes regiões geográficas (ZHANG et al., 2017). 
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2.2.1 SPI – Standard Precipitation Index 

De acordo com MCKEE et al. (1993), o SPI é um índice que relaciona o déficit de 

precipitação em escalas de tempo variáveis, ou seja, refletindo o impacto da seca nas 

fontes de água. Como o SPI é um índice que trata diretamente com a variação de 

precipitação ajustado a uma distribuição normal, ao variar a escala de tempo da 

análise, o SPI permite analisar anomalias mais locais (três e seis meses), ou grandes 

eventos secos para escalas de doze ou vinte e quatro meses. 

Para o cálculo do SPI, como explanado anteriormente, o índice é obtido através da 

variação da precipitação junto a uma distribuição de probabilidade, de tal forma que 

os valores médios do SPI, para uma determinada localidade sejam zero. Nas escalas 

menores, 3 ou 6 meses, a tendência é que o SPI figure entre zero e um pouco acima. 

Para escalas maiores, 12, 24 ou 48 meses, o SPI responde mais lentamente a 

variação da precipitação, de acordo com MCKEE et al. (1993). Pelo fato do SPI ser 

normalizado, climas mais secos ou úmidos são representados do mesmo modo, o que 

permite monitorar além de períodos secos, períodos úmidos, conforme menciona 

FERNANDES et al. (2009). 

O SPI é calculado através da função gama, aliada com a distribuição normal, com 

média de valor nulo e variância unitária. A distribuição gama pode ser representada 

através da Equação 1, como apresentado a seguir.  

𝑔(𝑥) =  
1

𝐺𝑎𝑚𝑎 (𝛼)𝛽𝛼
𝑥𝛼−1𝑒

−
𝑥

𝛽                                                                                        (01) 

Onde: 

• : É o fator de forma, cujo valor é maior que zero; 

• : É o fator de escala, cujo valor é maior que zero; 

• : É o acumulado de precipitação (unidade: mm), cujo valor é maior que zero 

• Gama (x): Função gama, obtida pela Equação 02. 

𝐺𝑎𝑚𝑎 (𝛼) =  ∫ 𝑦𝛼−1𝑒−𝑦 𝑑𝑦
∞

0
                                                                                     (02) 

Onde 𝑦 é uma variável temporária para cálculo que varia de 0 a ∞. Os fatores de forma 

são obtidos pelo método da máxima verossimilhança, de acordo com THOM (1966), 

em que: 
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𝛼 =
1

4𝐴
(1 + √1 +

4𝐴

3
)                                                                                                (03) 

𝛽 =
�̅�

𝛼
                                                                                                                        (04) 

𝐴 =  ln(�̅�) −
1

𝑁
∑ ln(𝑥)𝑁

𝑖=1                                                                                            (05) 

Onde: 

• �̅� é a média dos valores de chuva (mm); 

• N é o número de observações. 

Dos fatores obtidos, tem-se que a probabilidade cumulativa é regida pela Equação 06. 

𝐺(𝑥) =  
1

𝛽𝛼𝐺𝑎𝑚𝑎 (𝛼)
∫ 𝑋𝛼−1𝑒

−
𝑥

𝛽 𝑑𝑥
𝑋

0
                                                                                                        (06) 

Sabendo que a função gama é inviabilizada quando o valor de x é nulo e como uma 

distribuição de precipitações necessariamente terá valores nulos, a probabilidade 

cumulativa torna-se da forma apresentada na Equação 7. 

𝐻(𝑥) = 𝑞 + (1 − 𝑞) 𝐺(𝑥)                                                                                                                         (07) 

Onde: 

• H é a distribuição cumulativa; 

• q é a probabilidade de ocorrência de valores nulos. Este valor, segundo Thom 

(1966) é estimado como 𝑚 𝑛⁄ + 1, onde m é o número de ordem dos valores de 

zero da série climatológica e n é o tamanho da amostra. 

• G é a distribuição cumulativa teórica. 

Então, transformando a probabilidade cumulativa H(x) em uma variável aleatória 

padronizada (Z) com média zero e desvio padrão 1, a variável (Z) corresponderá ao 

valor do SPI. Fazendo uso da aproximação matemática desenvolvida por Abramowitz 

e Stegun (1965), tem-se que a probabilidade Z, ou seja, o SPI, corresponderá 

(Equações 08 a 11): 

Para 0 < 𝐻(𝑥) ≤ 0,5: 

𝑆𝑃𝐼 =  𝑍 =  −(𝑡 −  
𝐶0+𝐶1𝑡+𝐶2𝑡2)

1+𝑑1𝑡+𝑑1𝑡2+𝑑3𝑡3)                                                                                                    (08) 

Para 0,5 < 𝐻(𝑥) ≤ 1: 
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𝑆𝑃𝐼 = 𝑍 =  +(𝑡 −  
𝐶0+𝐶1𝑡+𝐶2𝑡2)

1+𝑑1𝑡+𝑑1𝑡2+𝑑3𝑡3)                                                                           (09) 

Para os valores de coeficiente iguais a: 

𝐶0 = 2,515517; 

𝐶1 = 0,802853; 

𝐶2 = 0,010328; 

𝑑1 = 1,432788; 

𝑑2 = 0,189269; 

𝑑3 = 0,001308; 

Onde, 

Para 0 < 𝐻(𝑥) ≤ 0,5: 

𝑡 =  √ln [
1

𝐻(𝑥)²
]                                                                                                            (10) 

Para 0,5 < 𝐻(𝑥) ≤ 1: 

𝑡 =  √ln [
1

1−𝐻(𝑥)²
]                                                                                                         (11) 

FERNANDES et al. (2009) afirmam que o conceito de SPI representa o z-score, que 

é o número de desvios padrão acima e abaixo do qual um evento (valor) se encontra 

em relação ao valor médio. FERNANDES et al. (2009) ressalta que esta afirmação 

não é totalmente verdadeira tendo em vista que em escalas curtas de tempo a 

distribuição original da precipitação não é assimétrica. Ressalta-se que o índice SPI 

terá uma distribuição normal com valor esperado de 0 e variância 1, e que o índice 

com essas características permite comparações de valores para diferentes 

localidades. 

MCKEE et al. (1993) apontam que os períodos secos se iniciam quando valor de SPI 

é menor do que zero, com uma intensidade igual ou menor do que -1, este período 

seco se finaliza quando o valor do SPI se torna positivo. O grande diferencial do SPI 

é a análise de diferentes localidades, com suas características locais de clima, de 

forma uniformizada. MCKEE et al. (1993) quantifica as secas de acordo com as 

informações do SPI, conforme Tabela 1.  
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Tabela 1 – Classificação de período seco de acordo com o SPI 

Valores de SPI Classificação 

SPI ≥ 2,00 Extremamente úmido 

1,00 ≥ SPI > 2,00 Muito úmido 

0,50 ≥ SPI > 1,00 
Moderadamente 

úmido 

-0,50 > SPI > 0,50 Próximo ao normal 

-1,00 > SPI ≥ -0,50 
Moderadamente 

seco 

-2,00 > SPI ≥ -1,00 Muito seco 

SPI ≤ -2,00 Extremamente seco 

Fonte: FERNANDES et al. (2009) 

2.2.2 SPEI – Standardized Precipitation Evapotranspiration Index 

O SPEI é um índice que combina precipitação com evapotranspiração potencial 

(ETP), o que acaba por torná-lo sensível às mudanças provindas da evaporação 

aliando-se a simplicidade de cálculo e a natureza temporal do SPI (Escalas de 3, 6, 

12, 24 ou 48 meses). O SPEI foi criado por VICENTE-SERRANO et al. (2010) com o 

objetivo de detectar, monitorar, e explorar as possíveis consequências do 

aquecimento global para períodos secos. 

O cálculo do SPEI é baseado no procedimento de cálculo do SPI original. O SPI é 

calculado usando precipitação mensal como dados de entrada. O SPEI usa a 

diferença mensal entre precipitação e a evapotranspiração potencial (ETP). Este 

cálculo baseia-se no balanço hídrico climático simples (THORNTHWAITE, 1948) que 

é calculado em diferentes escalas de tempo para obter o SPEI. 

A evapotranspiração potencial (ETP) é calculada pelo método de Penman–Monteith, 

método esse que que foi adotado pela Comissão Internacional de Irrigação e 

drenagem (ICID), a Organização para Alimentação e Agricultura da Organização das 

Nações Unidas (FAO) e da Sociedade de Engenheiros Civis dos Estados Unidos 

(ASCE) como padrão. Devido à complexidade do método de Penman-Monteith, para 

este trabalho adotou-se a equação proposta por Hargreaves e Christiansen (Equação 

12). Este método requer dados de temperatura do ar, umidade relativa e latitude.  

 

𝐸𝑇𝑃 = 𝐹 𝑥 𝑇𝐹 𝑥 𝐶𝐻                                                                                                     (12) 

Onde: 
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• ETP é a evapotranspiração potencial, em “mm”. 

• F é um fator mensal dependente da latitude, em “mm/mês”. 

• TF é a temperatura média em graus Fahrenheit. 

• CH é fator de correção da umidade relativa média mensal, cuja equação 

representa-se conforme a Equação 13. 

𝐶𝐻 = 0,158 𝑥 (100 − 𝑈)
1

2⁄                                                                                    (13) 

• U é a umidade relativa mensal; 

De posse dos valores de evapotranspiração potencial, é feito o cálculo do déficit junto 

aos valores de precipitação. Este valor fornece uma medida simples do excedente ou 

déficit de água para o referido mês. O cálculo do déficit é representado pela Equação 

14, em que P é a precipitação do mês em mm. 

𝐷𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖                                                                                                            (14) 

Estes valores de déficit são calculados para as mais variadas escalas de tempo: três, 

seis, doze, vinte e quatro ou quarenta e oito meses, de forma análoga ao cálculo do 

SPI conforme explanado no item 2.2.2.  

Diferentemente do cálculo do SPI, onde a distribuição utilizada para o cálculo é a 

gama, porque as frequências de precipitação acumulada em diferentes escalas de 

tempo são bem modeladas desta forma, ou seja, uma distribuição de dois parâmetros 

é bem representativa, o SPEI não corresponde de forma igual. A distribuição de dois 

parâmetros é bem representativa para os casos onde o valor da variável tangencia o 

zero. Já a de três parâmetros representa bem valores negativos, que é o caso da 

variável de entrada do SPEI (trata-se de uma diferença que pode assumir valores 

negativos). Conforme explana VICENTE-SERRANO et al. (2010), a distribuição log-

logistic se adapta muito bem à série do déficit para todas as escalas de tempo. De 

posse desta distribuição F(X), o cálculo do SPEI (Equação 15) é feito usando os 

seguintes critérios: 

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝑊 − 
𝐶0+𝐶1∗𝑊+𝐶2∗𝑊2

1+𝑑1∗𝑊+𝑑2∗𝑊2+𝑑3∗𝑊3                                                                                (15) 

Onde: 

• P é a probabilidade de excedência de um determinado valor de D, P = 1 – F(x); 

• 𝑤 =  √−2 ∗ ln (𝑃) para P ≤ 0,5, se P>0,5 então usa-se 1 – P. 
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E os coeficientes “C” são os mesmos utilizados por MCKEE et al. (1993) conforme 

explanado no item 2.2.1. 

O valor médio do SPEI é 0 e o desvio padrão é 1. O SPEI é uma variável padronizada, 

e pode, portanto, ser comparado com outros valores SPEI ao longo do tempo e 

espaço. Um SPEI de 0 indica um valor correspondente a 50% da probabilidade 

cumulativa de D, de acordo com uma distribuição log-logística. 

2.2.3 SSI – Standardized Streamflow Index 

Segundo SHUKLA e WOOD (2008), o SSI foi elaboradoro baseando-se no SPI, item 

2.2.1, utilizando o desvio padrão normal associado ao percentual de vazão 

acumulada, regida por padrões diferentes de duração, três, seis, doze, vinte e quatro 

ou quarenta e oito meses. 

O índice é obtido de forma similar ao SPI: primeiro, é selecionado um período com os 

dados de vazão, e uma consequente distribuição de probabilidade ajustada à amostra. 

Depois, a probabilidade obtida é utilizada para obter-se a probabilidade cumulativa, 

para então, finalmente, a probabilidade cumulativa ser convertida em um desvio 

normal padrão (com média zero e variação unitária), que pode ser calculada a partir 

de uma aproximação da função de distribuição normal. 

Para o cálculo do SSI, SHUKLA e WOOD (2008) recomendam usar a função 

Distribuição Generalizada de Valores Extremos (do inglês, GEV) ou LN com três 

parâmetros. Para este trabalho, foi escolhida a função GEV, tendo em vista a sua 

aplicabilidade em trabalhos anteriores. Segundo NAGHETTINI (2007), a função GEV 

é descrita de acordo com a Equação 16. 

𝑓𝑦(𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 {− [1 − 𝑘 (
𝑦−𝛽

𝛼
)]

1
𝑘⁄

}                                                                                          (16) 

Onde ,  e  representam fatores de forma, escala e posição. Logo, a função 

densidade de probabilidade é representada segundo a Equação 17. 

𝑓𝑦(𝑦) =  
1

𝛼
[1 − 𝑘 (

𝑦−𝛽

𝛼
)]

1
𝑘−1⁄

𝑒𝑥𝑝 {− [1 − 𝑘 (
𝑦−𝛽

𝛼
)]

1
𝑘⁄

}                                                    (17) 

Onde os parâmetros são representados pelas equações 18 e 19, na sequência: 

𝛼 = √
𝑘2𝑉𝐴𝑅[𝑌]

𝐺𝑎𝑚𝑎(1+2𝑘)−𝐺𝑎𝑚𝑎2(1+𝑘)
                                                                                              (18) 
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𝛽 = 𝐸[𝑌] −
𝛼

𝑘
[1 − 𝐺𝑎𝑚𝑎(1 + 𝑘)]                                                                                 (19) 

De posse dessa distribuição GEV, o cálculo do SSI segue a semelhança do SPI, 

conforme bem explica SHUKLA e WOOD (2008), seguindo as equações 08, 09, 10 e 

11.  

2.2.4 SSMI – Standardized Soil Moisture Index 

Os índices para avaliação de umidade do solo são relativamente novos. O SSMI 

(Standardized Soil Moisture Index) é um índice padronizado de clima (SCI) e segue o 

que foi exposto tanto para o SPI, quanto para o SPEI ou SSI. A função probabilidade 

adotada para o SSMI é a log-logistic, semelhante ao SPEI (Item 2.2.2): De tal forma 

que a estatística se representa nas equações a seguir, partindo da distribuição log-

logistic: 

𝐹(𝑋) =  [1 + (
𝛼

𝑥−𝛾
)

𝛽
]

−1

                                                                                                         (20) 

Onde: 

• 𝛽 =
2∗𝑤1−𝑤0

6∗𝑤1−𝑤0−6∗𝑤2
; 

• 𝛼 =
(𝑤0−2∗𝑤1)∗𝛽

𝐺𝐴𝑀𝐴(1+1
𝛽⁄ )∗𝐺𝐴𝑀𝐴(1−1

𝛽⁄ )
; 

• 𝛾 = 𝑤0 − 𝛼 ∗ 𝐺𝐴𝑀𝐴 (
1+1

𝛽
) ∗ 𝐺𝐴𝑀𝐴(

1−1

𝛽
); 

• 𝑤𝑠 =
1

𝑁
∗ ∑ (1 − 𝐹𝑖)𝑠 ∗ 𝐷𝑖

𝑁
𝑖=1 ; 

• 𝐹𝑖 =
𝑖−0.35

𝑁
; 

• 𝑁 é o número de elementos da série. 

De posse da distribuição F(X), o cálculo do SSMI é feito usando os seguintes critérios: 

𝑆𝑆𝑀𝐼 = 𝑊 − 
𝐶0+𝐶1∗𝑊+𝐶2∗𝑊2

1+𝑑1∗𝑊+𝑑2∗𝑊2+𝑑3∗𝑊3                                                                                    (21) 

Onde: 

• P é a probabilidade de excedência de um determinado valor de D, P = 1 – F(x); 

• 𝑤 =  √−2 ∗ ln (𝑃) para P ≤ 0,5, se P>0,5 então usa-se 1 – P. 

• Os coeficientes C0, C1 e C2 são os mesmos utilizados no item 2.2.1. 
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OERTEL, et al. (2018) recomenda o uso dessa distribuição, tendo em vista que ela se 

adapta muito bem à série de umidade do solo. 

2.2.5 SMCI – Soil Moisture Condition Index 

O SMCI (Equação 22) é um índice de condição de umidade do solo que é mais 

adequado para monitorar as condições de seca de curto prazo em grandes regiões 

geográficas e quando comparado a outros índices, o SMCI é particularmente sensível 

ao uso do solo (ZHANG et al., 2017).  

ZHANG et al. (2017) identificaram uma boa correlação desse índice com o SPI a curto 

prazo, no entanto, em regiões com presença de cobertura vegetal mais densa ou 

zonas mais úmidas essa correlação foi fraca, mas em áreas agrícolas ou menos 

vegetadas essa correlação com o SPI foi mais significativa. 

Esse índice consiste em uma normalização da umidade do solo com valores relativos 

ao máximo absoluto (SSMmax) e ao mínimo (SSMmin) referente a todo o período de 

estudo. Dessa forma, obtém-se a normalização da umidade do solo variando de 0 

(condição muito seca) a 100 (úmido, condição favorável) (SOUSA JÚNIOR e 

LACRUZ, 2015; ZHANG e JIA, 2013). A escala de tempo utilizada para a obtenção 

desse índice foi mensal e o cálculo é feito conforme Equação 22. 

𝑆𝑀𝐶𝐼 = 100𝑥
(𝑆𝑆𝑀𝑖 − 𝑆𝑆𝑀𝑚𝑖𝑛)

(𝑆𝑆𝑀𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑆𝑀𝑚𝑖𝑛)
                                                                                                 (22) 

Onde: 

• SSMi é a umidade do solo relativa para o mês i; 

• SSMmin é a umidade do solo relativa mínima referente a todo o período de estudo; 

• SSMmax é a umidade do solo relativa máxima referente a todo o período de 

estudo.  

2.3 Evento Seco: Definição, duração, severidade e intensidade 

A medição da magnitude das secas pode ser realizada com características como 

severidade, frequência, duração, recorrência. A partir dos dados obtidos no cálculo 

dos índices, mencionados no item 2.2.4, um evento de seca para o SPI começa 

quando esse atinge valor menor ou igual a -1, por pelo menos dois meses 

consecutivos (MCKEE et al., 1993; SPINONI et al., 2014; SPINONI et al., 2015; BRITO 
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et al., 2017). Esse mesmo valor associado à seca também foi adotado para o índice 

SSMI, SPEI e SSI, já que esses seguem o mesmo princípio do SPI. 

A duração de um evento de seca é igual ao número de meses entre o início (incluído) 

e o mês final (não incluído) e severidade é o valor absoluto da área integral entre a 

linha SPI e o eixo horizontal (SPI = 0) (do mês de começo ao mês final da seca) 

(BRITO et al., 2017). É importante salientar que este cálculo de severidade é 

significante apenas para o período do evento de seca, ou seja, o período referente à 

duração do evento. De forma similar, a frequência é definida como a quantidade de 

períodos secos por quinquênio e por todo o período. Já a intensidade de um período 

seco está relacionada a razão entre a severidade pela duração. (BRITO et al., 2017). 

Para o índice SMCI, linearmente dimensionado entre 0 e 100 para cada pixel com 

base no mínimo absoluto e valor máximo absoluto, em que quanto mais próximo de 0 

indica condição de seca e quanto mais próximo de 100 indica condição de maior 

umidade, seguindo assim, o mesmo critério aplicado ao Índice de Condição de 

Vegetação (VCI) (KOGAN, 1995a, b).  

BRITO et al. (2017) definiram um limiar de seca mais detalhado para o Índice de 

Saúde da Vegetação (VHI), calculado a partir de dois índices: o VCI e o Índice de 

Condição de Temperatura (TCI), com a seca começando quando os valores do VHI 

foram menores ou iguais a 30 (KOGAN, 2002) e terminando quando os valores foram 

maiores que 45.  

Diante de similaridades metodológicas, o presente trabalho adotou o mesmo limiar de 

seca utilizado por BRITO et al. (2017) para o índice SMCI, sendo valores menores ou 

iguais a 30 são considerados como condição de seca e valores acima de 45 como 

condição normal, ou seja, final do período seco. 

O cálculo dessas características e a geração de mapas são úteis para a avaliação de 

secas em grandes escalas, por exemplo, Nordeste do Brasil (BRITO et al., 2017) e 

análise global (SPIONI et al., 2014). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção será apresentada a metodologia aplicada no intuito de obter-se a análise 

necessária. Para tal, serão definidos tanto materiais, quanto métodos aplicados neste 

estudo. 

3.1 Área de Estudo 

O Estado de Pernambuco é composto por uma parte insular, compreendida pelo 

arquipélago de Fernando de Noronha e outra continental. Este trabalho tratará 

especificamente da parte continental que se localiza entre os paralelos 7° e 9° de 

latitude sul e os meridianos 41°30'e 34°30' a oeste de Greenwich (Figura 2). 

Pernambuco possui, em sua maioria, clima semiárido, caracterizando-se por índices 

pluviométricos oscilando entre 500 e 800mm segundo o Atlas de Bacias Hidrográficas 

de PERNAMBUCO (2005). As mesorregiões do estado de Pernambuco, conforme 

Figura 2, possuem características específicas, tendo em vista a variação climática.  

Figura 2 - Mesorregiões do Estado de Pernambuco 

Fonte: Adaptado do IBGE (2015). 

Para a mesorregião do Sertão Pernambucano, os valores de evaporação atingem 

níveis superiores à precipitação média mensal. Em contrapartida, o Agreste possui 

características intermediárias entre semiárido e subúmido, apresentando chuvas entre 

fevereiro a maio (PERNAMBUCO, 2005). No Agreste, existem microclimas 

específicos nas cidades de Triunfo e Garanhuns, atingindo temperaturas 

relativamente baixas para a média local. Estas mesorregiões diferenciam-se muito da 

parte litorânea do estado, com clima úmido e com chuvas superiores a 1000mm. 
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A produção agrícola no Estado de Pernambuco é realizada em diferentes níveis, que 

vai desde a subsistência familiar até grandes fazendas irrigadas para a produção e 

exportação de frutas, utilizando água do rio São Francisco (SOUZA et al., 2018). Os 

principais produtos cultivados na região são: a uva, a castanha-de-caju, o coco, o 

limão, a cebola, a mamona, a fava, a manga, a goiaba, a banana, o melão, a melancia, 

a acerola, a cana-de-açúcar, o feijão e o milho (PERNAMBUCO, 2006; SOBEL et al., 

2009). Estes dados corroboram a importância do estudo da seca agrícola no Estado, 

tendo em vista, que a região se apresenta vulnerável aos impactos da seca e a 

atividade econômica acaba por sofrer fortes abalos em cada período seco que o 

estado passa. 

De forma a organizar os dados de hidrografia, segundo PERNAMBUCO (1998), o 

estado de PE possui 29 Unidades de Planejamento (UP). Estas unidades são 

divididas em 13 Bacias Hidrográficas, 06 Grupos de Bacias de Pequenos Rios 

Litorâneos (GL1 a GL6), 09 Grupos de Bacias de Pequenos Rios Interiores (GI1 a 

GI9). Para este trabalho, as unidades foram reagrupadas de modo que resultou em 

um total de 22 UPs, conforme mostrado na Tabela 2 e Figura 3. 

Tabela 2 – Unidades de Planejamento do Estado de Pernambuco 

Unidade de 
Planejamento 

Bacia 
Hidrográfica 

Área 
(km²) 

UP01 Goiana 2968,21 

UP02 Capibaribe 7454,88 

UP03 Ipojuca 3437,46 

UP04 Sirinhaem 2512,01 

UP05 Una 6807,80 

UP06 Mundau 2220,04 

UP07 Ipanema 6392,68 

UP08 Moxoto 9800,17 

UP09 Pajeu 16933,08 

UP10 Terra Nova 4959,14 

UP11 Brigida 14487,38 

UP12 Garcas 4158,60 

UP13 Pontal 6132,62 

UP14 GL1 1188,11 

UP15 GL2 1264,94 

UP16 GI1 1382,57 

UP17 GI3 2303,48 

UP18 GI4 1322,78 

UP19 GI5 715,56 

UP20 GI6 849,94 

UP21 GI7 1223,64 

UP22 GI8 542,93 

Fonte: SCTMA (2005).  
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Figura 3 - Unidades de planejamento do estado de Pernambuco  

 

Fonte: SCTMA (2005). 

Das unidades de planejamento, foram selecionadas 5 bacias para terem o seu estudo 

mais aprofundado. As cinco bacias hidrográficas selecionadas para aplicação dos 

índices possuem características que variam do clima úmido / sub-úmido próximo ao 

litoral ao clima semiárido no interior. A Tabela 3 mostra as principais características 

hidrometeorológicas das bacias, incluindo sua área de drenagem. As bacias tiveram 

suas áreas de drenagem selecionadas tendo em vista a zona de influência das 

estações fluviométricas, seguindo as estações apresentadas em 3.2.2.  

Tabela 3 – Características hidrológicas e meteorológicas das bacias 

Bacia 
P1 

(mm) 
ETP2 
(mm) 

Q3 
(m3/s) 

Clima 
Área 

Drenagem 
(km2) 

Est. 
Fluviométrica 

Tracunhaém 976 1466 2.56 Subúmido 1230 39084020 

Tapacurá 870 1460 3.17 Subúmido 264 39170000 

Ipojuca 640 1539 2.68 
Semiárido 

(Montante)/ 
Subúmido (Jusante) 

2960 39360000 

Una 584 1461 2.63 Semiárido 2610 39540000 

Pajeú 606 2072 2.12 Semiárido 5910 48840000 

1 P – Precipitação; 2 ETP – Evapotransipração potencial; 3 Q – Vazão. 

Fonte: O autor (2019). 

A porção semiárida da região apresenta alta variabilidade climática em múltiplas 

escalas de tempo. A escala de tempo decadal é influenciada pela Oscilação Decadal 

do Pacífico (PDO, em inglês). No século XX, as flutuações da PDO foram mais 
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evidentes em ciclos de 15 a 25 anos. Os sinais da Oscilação Sul El Niño (ENSO) são 

mais notáveis durante a PDO quente, o que significa anomalias de precipitação 

negativas sobre o Nordeste do Brasil (ANDREOLI e KAYANO, 2005). A variabilidade 

interanual na região é influenciada pelo ENSO e pelo gradiente meridional anômalo 

da temperatura da superfície do mar sobre o Atlântico equatorial. A combinação 

desses processos impacta a precipitação sobre o Nordeste através do posicionamento 

latitudinal da Zona de Convergência Intertropical (ITCZ) (NOBRE e SHUKLA, 1996). 

Através da Figura 4, pode-se verificar as bacias de estudo no mapa do estado de 

Pernambuco. 

Figura 4 -  Bacias de estudo do estado de Pernambuco 

 

Fonte: O autor (2019). 

A bacia do rio Ipojuca, compreendida na UP3 (PERNAMBUCO, 2005), localiza-se 

inteiramente no estado de Pernambuco, entre as latitudes de 08°09’50’’ e 08°40’20’’ 

de latitude sul, e 34°57’52’’ e 37°02’48’’ de longitude oeste. O rio Ipojuca corresponde 

a aproximadamente 320km na direção oeste-leste, de regime fluvial intermitente, 

tornando-se perene a partir da metade de seu curso, próximo à cidade de Caruaru. 

Com relação às Precipitações Mensais, conforme salientado por PERNAMBUCO 

(2005), para a bacia do rio Ipojuca uma alta variabilidade da precipitação a qual a 

bacia está submetida, com valores que vão de 600 a 2100mm ao ano. Tal variabilidade 

espacial de chuvas confirma a influência dos dois principais sistemas atmosféricos 

que ocorrem na região estudada: Zona de Convergência Intertropical, Ondas de Leste 

e uma grande variação por estação meteorológica (PERNAMBUCO, 2011).  
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A Unidade de Planejamento UP5, que corresponde à bacia hidrográfica do rio Una, 

está localizada no sul do litoral do Estado de Pernambuco, entre 08º17’14” e 08º55’28” 

de latitude sul, e 35º07’48” e 36º42’10” de longitude oeste. A nascente do rio Una se 

localiza no município de Capoeiras, apresentando-se intermitente até 

aproximadamente a cidade de Altinho, quando se torna perene. Possui uma extensão 

de cerca de 290 km. A bacia do rio Una apresenta uma área de 6.740,31 km², dos 

quais 6.262,78 km² estão inseridos no Estado de Pernambuco, correspondendo a 

6,37% do total do Estado.  

A bacia do rio Pajeú está localizada entre 07º 16’ 20” e 08º 56’ 01” de latitude sul, e 

36º59’ 00” e 38º57’ 45” de longitude oeste, formando a Unidade de Planejamento 

Hídrico UP9. No que se refere a evapotranspiração média mensal, a região do Pajeú 

possui valores variando entre 45mm e 135mm na região próxima à fronteira com a 

Paraíba e valores maiores na região próxima ao rio São Francisco. 

A bacia do Rio Tracunhaém, é uma sub-bacia da bacia do Rio Goiana. A bacia do Rio 

Goiana corresponde a Unidade de Planejamento UP1, está localizada na porção 

oriental norte do Estado de Pernambuco, entre 07º 22’20” e 07º 54’ 47” de latitude sul, 

e 34º 49’06” e 35º 41’43” de longitude oeste. O rio Tracunhaém possui extensão de 

aproximadamente 115 km e encontra-se em parte na zona da Mata e no Agreste. 

A bacia do Rio Tapacurá, é uma sub-bacia do Rio Capibaribe. A Unidade de 

Planejamento Hídrico UP2, que corresponde à bacia hidrográfica do rio Capibaribe, 

está localizada na porção norte-oriental do Estado de Pernambuco, entre 07º 41’ 20” 

e 08º 19’30” de latitude sul, e 34º 51’ 00” e 36° 41’ 58” de longitude oeste. A bacia do 

Rio Tapacurá encontra-se, predominantemente, na zona da Mata.  

3.2 Base de Dados 

Dada a área do estado de Pernambuco, o cálculo dos índices se deu tendo como base 

estações pluviométricas e fluviométricas. 

3.2.1 Dados Pluviométricos 

A precipitação foi obtida nas redes hidrometeorológicas pertencentes à Agência 

Nacional de Águas (ANA) e à Agência de Água e Clima de Pernambuco (APAC), 

totalizando 73 estações e cobrindo o período entre 1979 e 2018. A Figura 5 apresenta 

a relação das estações selecionadas assim como no APÊNDICE A - Estações 
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pluviométricas (PE) selecionadas, onde pode-se observar uma tabela com os 

detalhes de cada estação. 

Figura 5 - Estações pluviométricas (PE) selecionadas 

 

Fonte: O autor (2019). 

Haja vista que valores de precipitação das estações selecionadas eram diários, a título 

de cálculo nos meses que apresentavam dez valores faltantes, considerou-se aquele 

mês como falho. Para as condições existentes no Brasil, se faz necessária uma 

análise de consistência tendo em vista que os dados disponibilizados pelas 

operadoras de redes de observação frequentemente possuem erros sistemáticos e 

meses sem o preenchimento. Para a análise de consistência, selecionou-se um 

conjunto de estações na circunvizinhança e prioritariamente na mesma bacia 

hidrográfica. Para a investigação de consistência, Barth (1987) recomenda o uso da 

curva duplo-acumulativa ou dupla-massa, que consiste em analisar os dados 

acumulados da estação a ser verificada com as estações da vizinhança, visando 

identificar uma alteração na declividade. 

A análise de dupla massa é uma abordagem de análise de dados comumente usada 

para investigar o comportamento de registros feitos de dados hidrológicos ou 

meteorológicos em vários locais. Ela é usada para determinar se há necessidade de 

correções nos dados - para explicar mudanças nos procedimentos de coleta de dados 

ou outras condições locais. Tais mudanças podem resultar de uma variedade de 

motivos, incluindo mudanças na instrumentação, mudanças nos procedimentos de 

observação ou mudanças na localização do medidor ou nas condições do ambiente. 

A análise de dupla massa para verificar a consistência de um registro hidrológico ou 
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meteorológico é considerada uma ferramenta essencial antes de ser usada para fins 

de análise. Este método é baseado na hipótese de que cada item dos dados 

registrados de uma população é consistente (BARTH, 1987). 

Um exemplo de uma análise de dupla massa é um "gráfico de dupla massa" ou "curva 

de dupla massa". Para isto, os pontos e/ou uma linha de união são plotados onde as 

coordenadas x e y são determinadas pelos totais contínuos dos valores observados 

em duas estações. Se ambas as estações forem afetadas na mesma extensão pelas 

mesmas tendências, então uma curva de dupla massa deve seguir uma linha reta. 

Uma mudança na inclinação da curva indicaria que as condições mudaram em um 

local, mas não em outro (BARTH, 1987).  

Ainda no que se refere à análise de consistência dos dados pluviométricos, durante a 

elaboração deste trabalho, percebeu-se a necessidade de usar o método do Vetor 

Regional conforme recomenda TUCCI (2013). O método do vetor regional, possui a 

grande vantagem de fazer a análise da consistência e o preenchimento dos valores 

ao mesmo tempo. Para além das vantagens anteriormente frisadas, o método 

sobressai ao tradicional enfoque da Dupla Massa, tendo em vista que além de 

trabalhar com a informação mais provável, é de fácil implementação computacional e 

possibilita o seu uso em trabalhos de regionalização hidrológica. O vetor regional é 

definido como uma série cronológica, sintética de índices pluviométricos anuais (ou 

mensais), oriundos da extração por um método de máxima verossimilhança da 

informação mais provável contida nos dados de um conjunto de estações, agrupadas 

regionalmente (TUCCI, 2013). 

O método consiste em determinar dois vetores ótimos, L e C, cujo produto é uma 

aproximação da matriz de precipitações P. O vetor L é um vetor coluna de dimensão 

n que recebe o nome de vetor regional, enquanto o vetor C é um vetor linha de 

dimensão m que representa os coeficientes característicos de cada estação. O vetor 

L possui índices que são únicos para toda a região e estão relacionados com as 

alturas precipitadas em cada posto por meio dos coeficientes contidos no vetor C. 

(TUCCI, 2013). 

3.2.2 Dados Fluviométricos 

Para obter os dados referentes às vazões, fez-se uso do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), através da plataforma HidroWeb. O 
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sistema da ANA oferece acesso ao banco de dados da Rede Hidrometeorológica 

Nacional (RHN), apresentando dados de níveis, vazões, chuvas, climatologia, 

qualidade da água e sedimentos.  

Inicialmente, foram selecionadas 12 estações fluviométricas, com dados entre 1978 

até 2018. Por meio da Figura 6, pode-se verificar um esquema ilustrativo com as 

estações levantadas no estado de Pernambuco. 

Figura 6 -  Estações fluviométricas por unidade de planejamento 

 

Fonte: O autor (2019). 

Para preenchimento de falhas, BARTH (1987) recomenda o método da ponderação 

regional com regressões lineares. Assim, no estudo, para preenchimento de falha, foi 

utilizado ao menos 2 estações, seguindo as equações 23 e 24. 

𝑊𝑥𝑗 = 𝑟𝑦𝑥𝑗/(𝑟𝑦𝑥1 + 𝑟𝑦𝑥2 + ⋯ +  𝑟𝑦𝑥𝑛)                                                                                (23) 

𝑄𝑦 = (𝑄1 ∗ 𝑤𝑥1 + 𝑄 ∗ 𝑤𝑥2 + ⋯ +  𝑄𝑛 ∗ 𝑤𝑥𝑛)                                                                        (24) 

Sendo  

• 𝑊𝑥𝑗: o fator que relaciona os postos y e 𝑋𝑗; 

• 𝑟𝑦𝑥𝑗: o coeficiente de correlação entre os postos citados;  

• n: o número de postos utilizados para o preenchimento. 

Para análise de consistência dos dados de vazão, fez-se uso de curvas de 

permanência adimensionais em que os valores de vazões são divididos pela vazão 

média nas estações. Se duas curvas de permanência adimensionais de estações em 

uma mesma bacia possuem comportamento semelhante, pode indicar que as séries 
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de dados estão coerentes. Através da Figura 7, é possível observar os valores das 

curvas de permanência. 

Figura 7 - Curvas de permanência adimensionais (Tracunhaém e Ipojuca) 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 8 -  Curvas de permanência adimensionais (Tapacurá e Una) 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 9 -  Curvas de permanência adimensionais (Pajeú) 

 

Fonte: O autor (2019). 

A seguir, na Tabela 4, apresentam-se as estações com os respectivos códigos no 

banco de dados da ANA, assim como os corpos d’água correspondentes. Na tabela, 

os itens em negrito são as estações principais, isto é, as que foram utilizadas como 

base para este estudo. 

Tabela 4 – Estações fluviométricas selecionas 

Código Corpo d'água 
Área de 

Drenagem (km²) 
Latitude 

(°) 
Longitude 

(°) 

39084010 Rio Tracunhaém 692,00 -35,2331 -7,7542 

39084020 Rio Tracunhaém 1230,00 -35,0647 -7,6131 

39130000 Rio Capibaribe 2450,00 -36,0578 -8,0128 

39140000 Rio Capibaribe 4910,00 -35,6342 -7,9428 

39145000 Rio Capibaribe 5580,00 -35,4519 -7,8789 

39150000 Rio Capibaribe 6190,00 -35,1733 -7,8942 

39170000 Rio Tapacurá 264,00 -35,2839 -8,1136 

39360000 Rio Ipojuca 2960,00 -35,3647 -8,2819 

39540000 Rio Una 2610,00 -35,9153 -8,4975 

48840000 Rio Pajeú 5910,00 -38,2447 -8,0006 

48850000 Rio Pajeú 9660,00 -38,5303 -8,1722 

48860000 Rio Pajeú 12300,00 -38,5767 -8,6089 

Fonte: O autor (2019). 
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3.2.3 Temperatura do ar e umidade relativa 

Para obter os dados de temperatura do ar e umidade relativa, fez-se uso do banco de 

dados ERA-5 produzido pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF) a partir de reanálises atmosféricas globais e dados disponíveis a partir de 

janeiro de 1979 (Dee et al., 2011). O banco de dados do ECMWF disponibiliza os 

arquivos NetCDF em um grid com resolução de 0.25° x 0.25°, com os valores tanto 

de temperatura do ar quanto de umidade relativa, cabendo ao operador selecionar a 

área, para o presente estudo escolheu-se a área relativa ao nordeste brasileiro.  

3.2.4 Umidade do Solo 

Os dados de Umidade do Solo foram obtidos do European Satellite Agency - Climate 

Change Initiative Soil Moisture (ESA CCI SM), resultado da junção de vários produtos 

de umidade do solo provenientes de instrumentos de micro-ondas ativas e passivas 

transportados por várias plataformas de satélite e com resolução temporal diária e 

espacial de 25 km, abrangendo um período de aproximadamente quarenta anos, de 

1978 a 2018 (CARRÃO et al., 2016; CUI et al., 2018; PAREDES-TREJO et al., 2018; 

LIU et al., 2011). Por questão de melhor cobertura e continuidade da série temporal, 

utilizou-se o período de 1991 a 2018. 

3.3 Processamento dos dados 

Conforme mencionado no Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, os índices 

utilizados para cálculo serão os índices padronizados. Para a obtenção destes índices, 

deve-se seguir os seguintes passos (OERTEL et al., 2018): 

1- Obtenção de série temporal da variável específica para um determinado período. 

Exemplo: Dados mensais de precipitação; 

2- Uso de função probabilidade apropriada para os dados obtidos no item 1, para os 

períodos acumulados escolhidos (três, seis ou doze meses); 

3- Obtenção de probabilidade cumulativa; 

4- Utilizar uma função inversa para obter os valores padronizados, isto é, valores que 

seguem uma média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. 

Para processar os dados e calcular os índices, fez-se uso do compilador R. O R é 

uma linguagem e ambiente de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e 

gráficos. Um conjunto de pacotes é incluído com a instalação de R, com muitos outros 

disponíveis na rede de distribuição do R. Para cálculo dos índices, fez-se uso do 
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RStudio. O RStudio é um software livre de ambiente de desenvolvimento integrado 

para R, uma linguagem de programação para gráficos e cálculos estatísticos. 

Para cálculo dos índices padronizados, utilizou-se o pacote SCI - Standardized 

Climate Indices, composto de funções para gerar os índices. O SCI é uma 

transformação de séries temporais (suavizadas) de clima (ou ambiental) que remove 

a sazonalidade e força os dados a obterem valores da distribuição normal padrão. O 

SCI foi originalmente desenvolvido para precipitação (SPI), mas possui scripts para 

cálculo do SSI, SSMI e SPEI. Já para o cálculo do SMCI, fez-se o uso de planilha 

eletrônica. 

Os dados obtidos a partir do R foram processados e validados através do teste de 

aderência de Kolmogorov-Smirnov. O teste Kolmogorov–Smirnov (também conhecido 

como teste KS) é um teste não paramétrico sobre a igualdade de distribuições de 

probabilidade contínuas e unidimensionais que pode ser usado para comparar uma 

amostra com uma distribuição de probabilidade de referência (teste K–S uniamostral) 

ou duas amostras uma com a outra (teste K–S biamostral). Exemplos de gráficos que 

mostram a relação das distribuições estatística e empírica são mostradas no Anexo 

B. 

Para a análise dos períodos secos, duas análises foram feitas: 

1ª Análise: Avaliação dos períodos secos a partir dos índices padronizados:  Para o 

período P1 (1979-2018): Cálculo dos índices SPI, SPEI e SSI, para as escalas de 6 e 

12 meses;  Para o período P2 (1991-2018): Cálculo dos índices SPI, SPEI, SSI e 

SSMI para as escalas de 6 e 12 meses; 

2ª Análise: Avaliação dos períodos secos a partir dos índices de umidade do solo:  

Para o período de P3 (1988-2018): Cálculo dos índices SSMI e do SMCI em todas as 

bacias do Estado de Pernambuco. 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, de forma a estruturar a discussão, foi proposta uma itemização seguindo as 

duas análises propostas.  

4.1 1ª Análise: Avaliação dos períodos secos a partir dos índices padronizados 

A primeira análise busca verificar se todos os índices apresentam a mesma 

característica para os resultados dos índices em termos de ocorrência. No primeiro 

período de análise, há seis eventos de seca de acordo com a literatura (MARENGO 

et al., 2017 e referências citadas por eles): 1992-1993, 1997-1998, 2001-2002, 2005, 

2010 e 2012-2016. Em termos gerais, os resultados obtidos pelos índices estão 

coerentes com esses períodos. 

A seleção da escala de 6 meses e 12 meses foi estratégica haja vista a identificação 

dos períodos secos. Os índices de 6 meses são ideais para verificar as secas de curto 

prazo, já os índices acima de 12 meses são primordiais para a verificação de períodos 

secos de longo prazo (MCKEE, 1993 e FERNANDES et al., 2009). 

A seleção de dois períodos se deu, única e exclusivamente, devido à deficiência de 

dados de umidade do solo entre 1979 e 1991, o que trouxe como fundamento dividir 

a análise em dois períodos. O período P1 servirá para identificar se houve seca entre 

1979 e 1991. 

Os resultados são apresentados por bacia, apresentando todos os índices de cada 

período e o cálculo da severidade, duração e intensidade. Vale ressaltar que houve 

casos em que a seca foi identificada por SSMI e / ou SSI, porém não foi detectada 

pelo SPI e / ou SPEI. Como exemplo, pode-se citar o período de 2012 a 2018, caso 

ocorrido em todas as bacias, exceto na do rio Pajeú. 

4.1.1 Bacia do Rio Ipojuca 

Os  resultados para a bacia do rio Ipojuca estão apresentados entre a Figura 10 e a 

Figura 15. 
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Período P1 (1979-2018) 

Figura 10 - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 11 - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 12 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Período P2 (1991-2018) 

Figura 12 - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), SPI, SPEI e SSI: 

escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 13 - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), SSMI: escala de 6 

meses 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 14 - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), SPI e SPEI: escala de 

12 meses 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Figura 15 - Resultados: Bacia Ipojuca - Índices para o período P2 (1991-2018), SSI e SSMI escala de 

12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.2 Bacia do Rio Una 

A seguir, apresentam-se os resultados para a bacia do rio Una (Figura 16 a Figura 

21). 

Período P1 (1979-2018) 
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Figura 16 - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 17 - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 12 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Período P2 (1991-2018) 

Figura 18 - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índices SPI, SPEI e SSI: 

escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

  



53 
 

 

Figura 19 - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SSMI: escala de 6 

meses 

 

Figura 20 - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SPI e SPEI: escala 

de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Figura 21 - Resultados: Bacia Una - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SSI e SSMI: 

escala de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.3 Bacia do Rio Pajeú 

A seguir, apresentam-se os resultados para a bacia do rio Pajeú (Figura 22 a Figura 

27). 

Período P1 (1979-2018) 
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Figura 22 - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 23 - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 12 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Período P2 (1991-2018) 

Figura 24 - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018) índices SPI, SPEI e SSI: 

escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 25 - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018),índice  SSMI: escala de 

6 meses 

 

Figura 26 - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018), índices SPI e SPEI: 

escala de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Figura 27 - Resultados: Bacia Pajeú - Índices para o período P2 (1991-2018), índices SSI e SSMI: 

escala de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.4 Bacia do Rio Tracunhaém 

Os resultados para a bacia do rio Tracunhaém podem ser visualizados através da 

Figura 28 até a Figura 33. 

Período P1 (1979-2018) 
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Figura 28 - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 6 

meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019).  



61 
 

 

Figura 29 - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 12 

meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Período P2 (1991-2018) 

Figura 30 - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1991-2018), índices SPI, 

SPEI e SSI: escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 31 - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SSMI: 

escala de 6 meses 

 

Figura 32 - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1988-2018), índices SPI e 

SPEI: escala de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Figura 33 - Resultados: Bacia Tracunhaém - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SSI e 

SSMI: escala de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.5 Bacia do Rio Tapacurá 

A seguir, apresentam-se os resultados para a bacia do rio Tapacurá (Figura 34 a 

Figura 39). 

Período P1 (1979-2018) 
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Figura 34 - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 35 - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P1 (1979-2018), escala de 12 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Período P2 (1991-2018) 

Figura 36 - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), índices SPI, SPEI e 

SSI: escala de 6 meses 

 

 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 37 - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SSMI: escala 

de 6 meses 

 

Figura 38 - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SPI e SPEI: 

escala de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Figura 39 - Resultados: Bacia Tapacurá - Índices para o período P2 (1991-2018), índice SSI e SSMI: 

escala de 12 meses 

 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.6 Duração, Severidade e Intensidade dos eventos secos 

Será apresentado a seguir, os gráficos de Duração, Severidade e Intensidade para as 

bacias por quinquênios. 

4.1.6.1 Severidade 

Conforme explanado no item 2.3, serão apresentados os resultados para severidade. 

Período P1 (1979-2018) 

A Figura 40 apresenta os resultados de Severidade para o período P1, com escalas 

de 6 e 12 meses. 
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Figura 40 - Resultados: Severidade para o período P1 (1979-2018) 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Período P2 (1991-2018) 

A Figura 41 apresenta os resultados de Severidade para o período P2 com escalas 

de 6 e 12 meses. 

  



71 
 

 

Figura 41 - Resultados: Severidade para o período P2 (1991-2018) 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.6.2 Duração 

Conforme explanado no item 2.3, serão apresentados os resultados para duração. 

Período P1 (1979-2018) 

A Figura 42 apresenta os resultados de Duração para o período P1 com escalas de 

6 e 12 meses. 
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Figura 42 - Resultados: Duração para o período P1 (1979-2018) 

 

Fonte: O autor (2019). 

Período P2 (1991-2018) 

A Figura 42 apresenta os resultados de Duração para o período P2 com escalas de 6 

e 12 meses. 
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Figura 43 - Resultados: Duração para o período P2 (1991-2018) 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.6.3 Intensidade 

Conforme explanado no item 2.3, serão apresentados os resultados para intensidade. 

Período P1 (1979-2018) 

A Figura 44 apresenta os resultados de Intensidade para o período P1 com escalas 

de 6 e 12 meses. 
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Figura 44 - Resultados: Intensidade para o período P1 (1979-2018) 

 

Fonte: O autor (2019). 

Período P2 (1991-2018) 

A Figura 45 apresenta os resultados de Intensidade para o período P2 com escalas 

de 6 e 12 meses. 
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Figura 45 - Resultados: Intensidade para o período P2 (1991-2018) 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.1.7 Discussão dos resultados 

Para a bacia do Rio Ipojuca, dos resultados apresentados no item 4.1.1, no período 

P1 (1979-2018), os índices seguem a mesma tendência, excetuando o índice SSI que 

possui uma curva pouco mais suave. Além disso, este mesmo índice demonstra um 

período seco recente severo, iniciando em 2012. Os índices apresentam um pico forte 

para o mês de julho de 1993, para a frequência de 6 meses no fim de 1993, para a 

frequência de 12 meses. A bacia do Rio Ipojuca, no período P1, teve como período 

mais severo 1998 a 2000 (para as duas escalas). Outros períodos secos de destaque 
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são 1983-1984, 1993-1994, 1998-2000 e 2012-2014. Além disso, vale destacar que o 

índice SSI indica a seca atual como o período mais longo dos últimos anos (2012 a 

2017).  

Para o período P2 (1991-2018), a grande diferença é a adição dos valores de umidade 

do solo, resultando no índice SSMI. O pico para este índice é no período seco recente, 

em dezembro/2016, que apresenta um período seco recente com uma severidade 

bastante considerável. Os períodos secos são de 1993 até 1994, 1998 até 2000 e de 

2012 a 2016. As escalas de 6 e 12 meses, diferem apenas nos meses de começo e 

fim dos períodos secos, cuja escala de 12 meses representa períodos secos mais 

definidos. Para a escala de 12 meses, o período seco entre 1993 e 1994 é comparável 

ao recente. 

Para a bacia do Rio Pajeú, dos resultados provenientes do item 4.1.3, para o período 

P1 (1979-2018), percebe-se que os índices têm tendências semelhantes. O período 

seco de maior intensidade foi em 1993. Os índices possuem uma variação 

considerável, mas os maiores períodos secos foram em 1979-1993, 1982-1984,1992-

1993, 1998-2001 e 2012-2017. Os índices SPI e SPEI indicam uma maior suavização 

para o período recente, já o SSI indica uma seca de maior ápice em 2013. 

Para o período P2 (1991-2018), a grande diferença é a adição dos valores de umidade 

do solo, resultando no índice SSMI. Para a bacia do rio Pajeú, o índice SSMI indica 

períodos secos em 1993-1994, 1998-2000 e 2012-2017. Este índice difere dos demais 

em relação ao comportamento ao longo do período. Já os índices de escala de 12 

meses indicam tendência similar ao de 6 meses, com períodos secos entre Maio/1993 

até Abril/1994, Outubro/1998 até Junho/2000, Maio/2001 até Abril/2002 e Outubro/ 

2012 até Junho/2017.  

Para a bacia do Rio Tapacurá, dos resultados provenientes do item 4.1.5, para o 

período P1 (1979-2018), percebe-se que os índices têm tendências semelhantes. O 

índice SSI difere no período próximo a 1994 e no período de 2011, mas tem 

tendências semelhantes no resto do período. Os índices possuem seus ápices em 

Setembro de 1999, cujos maiores períodos secos são entre 1998-2000 e 1993-1995. 

O SSI indica um período seco a partir de 2006 o que difere do SPI e SPEI. A diferença 

nos índices de escala 6 e 12 meses é no tempo das secas, pois na escala de 12 meses 

as secas são mais bem definidas. 
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Para o período P2 (1991-2018), à semelhança das outras bacias, a grande diferença 

é a adição dos valores de umidade do solo, que possui uma variação em relação aos 

demais. A umidade do solo indica os períodos secos entre 1991-1992, 1993-1994, 

1998-1999, 2012-2013 e o período recente a partir de 2016. Excetuando os períodos 

entre 1991-1992, os demais são coincidentes entre todos os índices, cujo ápice (valor 

mais negativo do índice) é em 1998, exceto o SSMI.  De forma semelhante ao período 

P1, a diferença nos índices de escala 6 e 12 meses é no tempo das secas, pois na 

escala de 12 meses as secas são mais bem definidas. 

Para a bacia do Rio Tracunhaém, dos resultados provenientes do item 4.1.4, para o 

período P1 (1979-2018), percebe-se que os índices tem tendências semelhantes. 

Apenas o índice SSI possui uma tendência mais suave entre 1983-1991. Os índices 

possuem seus ápices em 2016. Os maiores períodos secos são 1993-1994, 1998-

2000 e 2012-2013, 2016-2017 e o atual a partir de 2018. Para os índices de escala 

para 12 meses, os períodos secos são 1993-1994, 1998-2000, 2012-2013, 2016-2018 

(em aberto), onde o ano de 1998 apresenta o ápice dos índices. O índice SSI indica 

que não é possível afirmar que o período seco iniciado em janeiro/2013 se encerrou 

em 2018. 

Para o período P2 (1991-2018), similar às outras bacias, a grande diferença é a adição 

dos valores de umidade do solo. O índice SSMI segue a mesma tendência do SSI, 

onde o ápice dos dois é em dezembro de 2016 e Janeiro 2017 respectivamente. Para 

os índices SPI e SPEI, o ápice ocorreu em Junho de 1998, embora dezembro de 2016 

seja um mês muito significativo. Os períodos secos de destaque são entre 1993-1994, 

1998-2000 e o mais recente. Para a escala de 12 meses, existem algumas diferenças, 

como por exemplo, em que os índices SSI e SSMI indicam que o período seco, 

iniciado em 2012 até 2018, possui uma breve pausa no ano de 2016. Já o SPI e SPEI, 

indicam um período seco anterior, entre abril/2005 a agosto/2007 e a seca mais 

recente, encerrada em 2017. 

Para a bacia do Rio Una, dos resultados provenientes do item 4.1.2, para o período 

P1 (1979-2018), percebe-se que os índices tem tendências semelhantes. Apenas o 

índice SSI possui uma diferença nos anos mais recentes (a partir de 2012). Os índices 

SPI/SPEI possuem seus ápices em Janeiro de 1999 e o SSI em maio de 2017. Os 

maiores períodos secos são 1983-1984, 1993-1994, 1987-1999 e 2012-2013, mas 

cada índice indica, em média, 14 períodos secos. Para os índices de escala para 12 
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meses, a diferença fundamental é que o SSI indica um período seco de maior 

intensidade de 2013 se encerrando em 2017 e o SPI/SPEI entre 1998-2000. 

Para o período P2 (1991-2018), a umidade do solo segue a tendência similar ao SSI, 

com o pico em outubro de 1993. Os períodos secos de destaque são 1993-1994, 

1998-1999 e 2012-2013. O índice SSI indica um pico em outubro de 2016, destacando 

o período mais recente como o de maior intensidade. Os índices possuem valores 

estratificados, em particular o índice SPEI indica um período grande sem seca entre 

2009 e 2011, o que coincide com o forte período chuvoso que atingiu a região. Os 

índices para 12 meses, indicam os períodos mais bem definidos e confirmam os de 6 

meses, podendo afirmar que o período recente de seca se encerrou em 2017. 

A relação entre os índices pode ser avaliada pela correlação de Pearson e 

considerando o tempo de defasagem de 6 meses. A ideia é correlacionar, por 

exemplo, a série do SPI com a série defasada em seis meses do SSMI. Esta é uma 

forma de identificar padrões de propagação entre precipitação, déficit de P-ETP, 

umidade do solo e vazão. A Tabela 5 e a Tabela 6 apresentam os valores de Pearson 

para os dois períodos de análise (1979-2018 e 1991-2018) e as cinco bacias, para as 

escalas de 6 e 12 meses respectivamente. Os valores das correlações são 

relativamente próximos nos dois períodos de análise. A maior diferença fica por conta 

da escala de tempo: os índices de 12 meses apresentaram correlação melhor que a 

escala de 6 meses. Além disso, houve uma tendência das bacias localizadas no 

semiárido apresentarem melhor correlação que as bacias de clima subúmido. A bacia 

do rio Ipojuca e a bacia do rio Pajeú (clima semiárido), por exemplo, apresentaram as 

melhores correlações em ambos os períodos. Vale destacar que o índice SSMI 

destoou muito na bacia do rio Tapacurá. 

Tabela 5 – Correlação entre os índices, por período e bacia (Escala de 6 meses) 

Correlações 
TRA1 TAP2 IPO3 UNA PAJ4 

P15 P26 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

SPI/SSMI 0,23 - 0,03 - 0,56 - 0,47 - 0,46 - 

SPI/SSI 0,28 0,30 0,17 0,23 0,32 0,27 0,35 0,27 0,34 0,34 

SPEI/SSMI 0,21 - 0,05 - 0,50 - 0,43 - 0,45 - 

SPEI/SSI 0,27 0,30 0,16 0,22 0,31 0,26 0,33 0,26 0,30 0,32 

SSMI/SSI 0,31 - 0,23 - 0,18 - 0,33 - 0,16  

1 TRA – Tracunhaem; 2 TAP – Tapacurá; 3 IPO – Ipojuca; 4 PAJ – Pajeú; 5 P2 – 1988-2018; 6 P2 – 1979-2018. 

Fonte: O autor (2019). 
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Tabela 6 – Correlação entre os índices, por período e bacia (Escala de 12 meses) 

Correlações 
TRA1 TAP2 IPO3 UNA PAJ4 

P15 P26 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

SPI/SSMI 0,36 - 0,11 - 0,67 - 0,58 - 0,69 - 

SPI/SSI 0,44 0,52 0,26 0,41 0,56 0,57 0,49 0,47 0,60 0,60 

SPEI/SSMI 0,34 - 0,13 - 0,64 - 0,57 - 0,69 - 

SPEI/SSI 0,45 0,52 0,25 0,42 0,56 0,57 0,50 0,49 0,60 0,59 

SSMI/SSI 0,47 - 0,32 - 0,32 - 0,51 - 0,38 - 

1 TRA – Tracunhaem; 2 TAP – Tapacurá; 3 IPO – Ipojuca; 4 PAJ – Pajeú; 5 P2 – 1988-2018; 6 P2 – 1979-2018. 

Fonte: O autor (2019). 

4.2 2ª Análise: Avaliação dos períodos secos a partir dos índices de umidade do solo 

O principal objetivo da segunda análise foi identificar o período seco mais recente, 

baseando-se em dados de umidade do solo. Com os dados do ESA CCI SM até o ano 

de 2018, a análise dos índices permitiu mensurar e analisar o período seco mais 

recente. O período analisado foi entre 1988 até 2018. Para o índice SSMI, nesta 

análise, foram utilizadas as escalas de 6 e 12 meses. A função probabilidade adotada 

para o SSMI foi a log-logistic utilizada por OERTEL et al. (2018), tendo em vista que 

a série de umidade do solo se ajusta bem à essa função de distribuição. 

4.2.1 Índices SSMI e SMCI 

Para esta segunda análise, pelos resultados obtidos, priorizou-se realizar a análise 

não por bacia, mas sim por unidade de planejamento. De forma a organizar os dados 

e as informações, selecionou-se uma UP em cada mesorregião do estado, em 

decorrência do grande número de bacias. Baseando-se em cada região climática, três 

bacias foram selecionadas para uma análise mais detalhada dos resultados para os 

índices SSMI e SMCI. Para a Zona da Mata, foi selecionada a UP01 (rio Goiana); para 

o Agreste foi selecionada a UP07 (rio Ipanema); enquanto para o Sertão, foi 

selecionada a UP09 (rio Pajeú). Os resultados para as bacias selecionadas em 

relação aos índices trabalhados estão apresentados desde a Figura 46 até a Figura 

52. 
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Figura 46 - Resultados: UP 01 (Goiana) - escala de 6 meses para SSMI 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 47 - Resultados: UP 01 (Goiana) - escala de 12 meses para SSMI 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 48 - Resultados: UP 01 (Goiana) - índice SMCI 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 49 - Resultados: UP 07 (Ipanema) - escalas de 6 meses e 12 meses para SSMI 

 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Figura 50 - Resultados: UP 07 (Ipanema) - índice SMCI 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 51 - Resultados: UP 09 (Pajeú) - escalas de 6 meses e 12 meses para SSMI 

 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Figura 52 - Resultados: UP 09 (Pajeú) - índice SMCI 

 

Fonte: O autor (2019). 

4.2.2 Duração, Severidade e Intensidade dos eventos secos 

A seguir, apresentam-se os gráficos de Duração, Severidade e Intensidade para as 

três UPs por quinquênios (Figura 53 a Figura 61). 

Figura 53 - Severidade por Unidade de Planejamento (SSMI/6m) 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 54 - Severidade por Unidade de Planejamento (SSMI/12m) 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 55 - Severidade por Unidade de Planejamento (SMCI) 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 56 - Duração por Unidade de Planejamento (SSMI/6m) 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 57 - Duração por Unidade de Planejamento (SSMI/12m) 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 58 - Duração por Unidade de Planejamento (SMCI) 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 59 - Intensidade por Unidade de Planejamento (SSMI/6m) 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 60 - Intensidade por Unidade de Planejamento (SSMI/12m) 

 

Fonte: O autor (2019). 

Figura 61 - Intensidade por Unidade de Planejamento (SMCI) 

 

Fonte: O autor (2019). 

A Figura 63 mostra a variabilidade espacial do comportamento dos indicadores 

severidade. No caso da Figura 62, é apresentada a distribuição para duração e 

intensidade no caso da Figura 64. 
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Figura 62 - Distribuição espacial dos resultados para Severidade. 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 63 - Distribuição espacial dos resultados para Duração. 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Figura 64 - Distribuição espacial dos resultados para Intensidade 

 

Fonte: O autor (2019). 
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4.2.3 Discussão dos resultados 

A seguir, serão discutidos os resultados obtidos nesta 2ª Análise. Para tal, serão feitas 

análises dos índices e análise da duração, severidade e intensidade dos eventos 

secos 

A. Análise dos Índices 

Os resultados do SSMI encontram-se entre a Figura 46 e a Figura 51. Na unidade de 

planejamento do rio Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, os resultados para 

esse índice mostram dois grandes períodos secos: Entre 1988 e 1992 e 1998 a 2000, 

este período seco se concretiza nas duas escalas de tempo (6 e 12 meses). Destaca-

se também o período seco mais recente, a partir de 2012.  

O índice SMCI apresenta baixos valores (Figura 46 a Figura 51), ou seja, muito seco 

nos períodos citados anteriormente. No entanto, o índice acaba por se mostrar difuso, 

tendo em vista a grande variação apresentada. Isso ocorre, provavelmente, porque o 

SMCI é calculado com escala de tempo mensal, apresentando uma maior variação 

dos dados em relação aos outros índices trabalhados. 

Para a unidade de planejamento do Ipanema (Figura 49), os resultados provenientes 

do cálculo do índice SSMI, apresentam semelhanças com a bacia Goiana para o 

período entre 1988 e 1992 e 1998 a 2000, os quais também apresentaram dois 

grandes períodos secos.  

Já no período entre 2012 e 2017, a seca mostra-se de forma mais intensa, com uma 

pequena pausa entre 2014 e 2015 para o índice de 6 meses e de forma contínua para 

12 meses. Como MCKEE et al. (1993) destacam, o índice padronizado calculado para 

12 meses apresenta períodos secos mais longos.  

O índice SMCI é concordante com os resultados apresentados para o SSMI neste 

caso, mas apresentando valores próximos a zero nos períodos citados anteriormente 

e, para esta unidade de planejamento, um período persistente com o índice 

apresentando valores abaixo do limiar estabelecido. 

Souza et al. (2018) apresentaram uma avaliação da seca para o Estado de 

Pernambuco, por meio da anomalia da precipitação e da umidade do solo do satélite 

SMOS no período de 2010 a 2017. Observaram entre 2010 a 2011 a variação de 

desvio para essas duas variáveis, no entanto, entre 2012 a 2017, foram iguais ou 

menores que -50%.  



92 
 

 

Nesse período, os anos que se mostraram com seca mais acentuada foram 2012, 

2013 e 2017, sendo o ano de 2012 o que apresentou mais anomalias negativas para 

precipitação e umidade do solo em relação a todo o período estudado, principalmente 

na região do agreste pernambucano. 

Para a região do Sertão (Figura 51), representado pela bacia do Pajeú, por meio dos 

dados obtidos, observa-se que entre 1989 e 1992 existiu um período seco de grande 

intensidade, mas o que mais se destaca é a magnitude do período seco mais recente, 

tendo em vista que entre 2012 e 2017 a região possui os valores mais baixos do 

índice. Esses períodos também se apresentam no SMCI de forma mais intensa, com 

valores próximos a zero, indicando condição muito seca. 

BARBOSA et al. (2019) analisaram o impacto da seca na vegetação de caatinga para 

o Nordeste Brasileiro (NEB) e um dos índices utilizados foi o SPI, abrangendo o 

período 1901 a 2016 e evidenciaram que os anos com SPI < -1, foram: 1991, 1992, 

1993, 1998, 2007, 2012 e 2016. Segundo os autores o período mais longo de anos 

consecutivos em que a precipitação total sazonal esteve abaixo da média ocorreu 

entre 2010 a 2016 piorando no ano de 2012. Isso evidencia que o impacto da seca 

aumenta com a duração de períodos de seca. 

Ainda para as três bacias selecionadas, realizou-se o cálculo da duração e severidade 

para sequências de cinco anos de dados. Isso permite identificar os eventos de seca 

de maior magnitude e fazer uma comparação entre eles.  

A bacia do rio Goiana (Figura 46), localizada em região de clima sub-úmido, apresenta 

evento de seca mais significativo nos períodos de 1988-1991 e 1997-2001. Por se 

localizarem em regiões de distintos tipos de clima e, por consequência, influenciadas 

por diferentes sistemas climáticos, pode ocorrer alternância de eventos de seca entre 

as bacias hidrográficas do estado de Pernambuco. 

No Brasil, os efeitos associados ao El Niño e La Niña variam consideravelmente por 

região (CARRÃO et al., 2016). Durante a fase de El Niño ocorre uma redução na 

precipitação, corroborando com estudos de outros autores (PEREIRA e 

CAVALCANTI, 2012), nas regiões Norte e Nordeste (Pernambuco também), o que 

acaba por aumentar os períodos secos, severidades e durações. Em especial o ano 

de 1993, onde houve uma clara distorção natural do fenômeno (CARRÃO et al., 2016). 
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Os valores críticos dos períodos citados e apresentados nas Figura 53 a Figura 61, 

estão refletidos na ocorrência desses eventos.  

B. Análise de Duração, Severidade e Intensidade 

Analisando os gráficos da Figura 53 até a Figura 61, verifica-se que o período mais 

recente de seca (2014 a 2018) apresenta as maiores magnitudes dos indicadores 

duração e severidade, especialmente, para as bacias localizadas na região semiárida 

(bacias do Ipanema e Pajeú).  

Esse resultado corrobora com BRITO et al. (2017) que avaliaram a duração, 

severidade e frequência de secas para o Semiárido Brasileiro (SAB) por quinquênios 

abrangendo o período de 1981 a 2016 e identificaram que o período de 2011 a 2016 

foi o que mais sofreu com a seca severa e acentuada.  

Nos mapas indicados da Figura 62 a Figura 64, não se observa um padrão espacial 

bem definido dentro do mesmo indicador de magnitude nem de um indicador para 

outro. Por exemplo, considerando apenas duração, verificam-se diferentes padrões 

para o SSMI-6, SSMI-12 e SMCI. Houve relativa semelhança nos resultados de SSMI-

6 e SMCI para os indicadores duração e intensidade 

Nos mapas de duração, SSMI-6 e SMCI apresentam os maiores valores para as 

bacias localizadas na região semiárida do Estado, enquanto que, para intensidade, as 

bacias do Agreste e litoral estão com as magnitudes de maior expressão. 

Considerando as duas escalas de tempo do SSMI (6 e 12 meses), no mapa de 

duração, 16 das 22 bacias tiveram maiores valores no SSMI-6.  

No mapa de severidade, 13 bacias tiveram maior magnitude para SSMI-12, enquanto 

que, na intensidade, 17 das 22 bacias apresentaram valores mais críticos com o SSMI-

6. Isso é um indicativo de que a escala de tempo de 6 meses pode informar com maior 

precisão a abrangência espacial dos eventos de seca relacionada à umidade do solo. 
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5 CONCLUSÕES 

A análise dos resultados mostrou que a duração da seca desempenha um papel 

importante para o valor final do SCI. O evento recente teve valores mais severos para 

SSMI e SSI em comparação com SPI e SPEI. O SPI pode não ser capaz de detectar 

adequadamente a magnitude de algumas secas, como demonstrado no evento mais 

recente. 

A base de dados de umidade do solo ESA CCI SM mostrou-se promissora para 

utilização na região Nordeste do Brasil, particularmente, para a aplicação na análise 

de seca relacionada com essa variável como é o caso da seca agrícola. A única 

exceção foi a bacia do rio Tapacurá, onde o índice divergiu dos demais. 

Os índices de seca obtidos a partir do produto de umidade do solo da ESA CCI SM 

permitiram avaliar a seca agrícola para o Estado de Pernambuco no período de 30 

anos, evidenciando um aumento desse fenômeno a partir do ano de 2012, sendo mais 

acentuada na região semiárida. Esse resultado corroborou com outros estudos 

realizados na região (BRITO et al., 2017 e CARRÃO et al., 2016). Ressalta-se a 

necessidade fundamental de validar-se os dados de umidade do solo, tendo em vista 

que, apesar da base ser bastante consistente, a verificação se faz fundamental para 

ter-se uma confiabilidade nos dados. 

Na aplicação mostrada neste trabalho, para a 2ª Análise, observou-se que para as 

três UPs analisadas, situadas em três diferentes regiões climáticas da área em estudo, 

os índices SSMI trabalhados apresentaram valores positivos no ano de 2018, sendo 

o valor mais expressivo para o SSMI - 6 meses na bacia Ipanema situada no agreste 

pernambucano. Vale ressaltar que deve-se testar várias escalas do SMCI, haja vista 

que trata-se de um índice de condição o que requer uma análise minuciosa para as 

escalas e possíveis conclusões a respeito dos dados. 

O Brasil possui um sistema de monitoramento de secas chamado de Monitor das 

secas. O Monitor de Secas é um processo de acompanhamento regular e periódico 

da situação da seca no Nordeste, cujos resultados consolidados são divulgados por 

meio do Mapa do Monitor de Secas. Mensalmente informações sobre a situação de 

secas são disponibilizadas até o mês anterior, com indicadores que refletem o curto 

prazo (últimos 3, 4 e 6 meses) e o longo prazo (últimos 12, 18 e 24 meses), indicando 

a evolução da seca na região. O Monitor, apesar de grande importância, possui dados 
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relativamente recentes (A partir de 2014), o que corroboram as situações 

mencionadas no texto, como o término da seca atual no ano 2018. 

Com os resultados obtidos, verificaram-se quais os períodos de seca apresentaram 

as maiores magnitudes nas bacias hidrográficas do Estado de Pernambuco. As bacias 

possuem comportamento heterogêneo no que diz respeito à resposta diante de 

períodos com baixa precipitação.  

Destaca-se por fim que, para fazer uma análise mais global e ampla dos índices 

padronizados, conforme recomenda MCKEE (1993), deve-se testar as demais 

escalas. Fazer uso de escalas maiores (Ex.: 12 meses ou 24 meses) para analisar 

períodos de secas longas e escalas menores (Ex.: 3 meses ou 6 meses) para eventos 

mais restritos. A análise com diferentes escalas permite-se ter uma visão mais global 

e ampla do cenário. 
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APÊNDICE A - Estações pluviométricas (PE) selecionadas 

Código 
APAC 

Município Estação 
Latitude 

(°) 
Longitude 

(°) 
Altimetria 

(m) 
Bacia 

3866762 Pesqueira Pesqueira -8,3531 -36,6972 668 Ipojuca 

3867613 Belo Jardim Belo Jardim -8,3367 -36,4253 613 Ipojuca 

3877012 São Bento do Una São Bento do Una (IPA) -8,5272 -36,4594 617 Ipojuca 

3868424 Caruaru Caruaru (IPA) -8,2383 -35,9158 608 Ipojuca 

3868233 Riacho das Almas Riacho das Almas -8,1381 -35,8592 410 Ipojuca 

3868488 Gravatá Gravatá -8,2006 -35,5431 487 Tacapurá 

3868453 Bezerros Bezerros -8,2433 -35,7528 509 Ipojuca 

3866363 Poção Poção -8,1836 -36,7053 1020 Ipojuca 

3868511 Caruaru Caruaru -8,295 -35,9881 555 Ipojuca 

3867362 Brejo da Madre de Deus Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova) -8,1819 -36,1942 476 Ipojuca 

3866788 Sanharó Sanharó -8,3639 -36,5664 655 Ipojuca 

3868914 Agrestina Agrestina -8,4583 -35,9419 435 Una  

3867986 Altinho Altinho -8,4906 -36,0597 459 Una  

3878210 Cupira Cupira -8,6039 -35,9511 406 Una  

3877166 Ibirajuba Ibirajuba -8,5828 -36,1778 632 Una  

3877395 Panelas Panelas -8,6633 -36,0078 522 Una  

3867672 São Caetano São Caetano -8,3283 -36,1375 555 Ipojuca 

3867956 Cachoeirinha Cachoeirinha -8,4806 -36,2372 532 Una  

3866939 Alagoinha Alagoinha -8,4661 -36,7739 726 Ipojuca 

3868507 Caruaru Caruaru -8,2794 -35,9678 537 Ipojuca 

3867429 Belo Jardim Belo Jardim (Serra do Vento) -8,2261 -36,3622 653 Ipojuca 

3867642 Tacaimbó Tacaimbó -8,3133 -36,2928 592 Ipojuca 

3868655 Camocim de São Felix Camocim de São Felix -8,3175 -35,7417 639 Ipojuca 

3877475 Jurema Jurema -8,7181 -36,1369 722 Una  

3877338 Lajedo Lajedo -8,6556 -36,3178 645 Una  

3876128 Venturosa Venturosa -8,5747 -36,8806 530 Ipojuca 

3877411 Jucati Jucati -8,7067 -36,4928 815 Una  

3877436 Calçados Calçados -8,74 -36,3344 668 Una  

3876576 Caetés Caetés -8,7728 -36,6211 833 Una  

3876479 Capoeiras Capoeiras -8,7342 -36,6267 878 Una  
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Código 
APAC 

Município Estação 
Latitude 

(°) 
Longitude 

(°) 
Altimetria 

(m) 
Bacia 

3859708 Limoeiro Limoeiro (EBAPE) -7,8719 -35,4428 137 Tracunhaém 

3858399 Machados Machados -7,6875 -35,5131 374 Tracunhaém 

3859714 Limoeiro Limoeiro -7,8658 -35,4347 135 Tracunhaém 

3858684 Bom Jardim Bom Jardim -7,8017 -35,5678 343 Tracunhaém 

3858653 Surubim Surubim -7,8369 -35,7628 381 Tracunhaém 

3858484 Orobó Orobó -7,7372 -35,6069 420 Tracunhaém 

3858785 João Alfredo João Alfredo -7,8539 -35,5886 358 Tracunhaém 

3869242 Vitória de Santo Antão Vitória de Santo Antão -8,1236 -35,2819 159 Tacapurá 

3859163 Aliança Aliança -7,6042 -35,2306 125 Tracunhaém 

3859751 Carpina Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar) -7,8511 -35,2408 175 Tracunhaém 

3859529 Buenos Aires Buenos Aires -7,7228 -35,3272 131 Tracunhaém 

3859456 Nazaré da Mata Nazaré da Mata -7,7408 -35,2228 70 Tracunhaém 

3859382 Itaquitinga Itaquitinga -7,6597 -35,1014 89 Tracunhaém 

3869713 Amaraji Amaraji -8,3778 -35,4472 319 Tacapurá 

3869731 Primavera Primavera -8,3483 -35,3475 129 Tacapurá 

3869413 Chã Grande Chã Grande -8,2422 -35,4592 475 Tacapurá 

3869324 Pombos Pombos -8,1386 -35,3961 189 Tacapurá 

3859183 Condado Condado -7,5878 -35,0958 134 Tracunhaém 

3859338 Vicência Vicência -7,6536 -35,3183 100 Tracunhaém 

3859643 Lagoa do Carro Lagoa do Carro -7,8422 -35,3114 132 Tracunhaém 

3859739 Lagoa de Itaenga Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina) -7,8967 -35,3333 123 Tracunhaém 

3869243 Vitória de Santo Antão Vitória de Santo Antão - PCD -8,1286 -35,3028 166 Tacapurá 

3859650 Tracunhaém Tracunhaém -7,8036 -35,2647 107 Tracunhaém 

3864271 Custódia Custódia -8,0864 -37,645 538 Pajeú 

3865152 Sertânia Sertânia -8,075 -37,2639 555 Pajeú 

3865895 Arcoverde Arcoverde - PCD -8,4336 -37,0556 684 Ipojuca 

3853846 Serra Talhada Serra Talhada (IPA) -7,9306 -38,2889 518 Pajeú 

3854193 Tabira Tabira -7,5883 -37,5369 579 Pajeú 

3853873 Calumbi Calumbi -7,9394 -38,1539 455 Pajeú 

3855602 Iguaraci Iguaraci -7,8325 -37,5128 563 Pajeú 

3845765 Itapetim Itapetim -7,3767 -37,2006 635 Pajeú 

3854708 Flores Flores -7,8669 -37,9739 481 Pajeú 
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Código 
APAC 

Município Estação 
Latitude 

(°) 
Longitude 

(°) 
Altimetria 

(m) 
Bacia 

3854637 Carnaíba Carnaíba -7,8078 -37,7981 495 Pajeú 

3863076 Serra Talhada Serra Talhada (Varzinha) -8,0317 -38,1231 478 Pajeú 

3854428 Quixaba Quixaba -7,7406 -37,8586 545 Pajeú 

3854577 Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira -7,7569 -37,6331 531 Pajeú 

3854271 Solidão Solidão -7,6003 -37,6581 600 Pajeú 

3853939 Serra Talhada Serra Talhada (A?ude Cachoeira) -7,9769 -38,3217 424 Pajeú 

3845850 São José do Egito São José do Egito - PCD -7,4444 -37,2803 623 Pajeú 

3845709 Santa Terezinha Santa Terezinha -7,38 -37,4735 803 Pajeú 

3845646 Brejinho Brejinho -7,3478 -37,2847 740 Pajeú 

3853847 Serra Talhada Serra Talhada - PCD -7,9306 -38,2886 513 Pajeú 

3855359 São José do Egito Tuparetama (Fazenda Riacho) -7,6867 -37,2214 604 Pajeú 

Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE B - Distribuição Estatística – Valores Empíricos x Valores 
Teóricos 

A seguir, serão apresentados alguns exemplos de ajuste das funções de distribuição 

estatísticas. 

Bacia do Rio Ipojuca 

SPEI: Função Log-logistic – Período P2 (1991-2018) / Escala 12 meses 

 

Fonte: O autor (2019). 

Bacia do Rio Tapacurá: 

SPI: Função Gama – Período P2 (1991-2018) / Escala 12 meses 

 

Fonte: O autor (2019).  
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Bacia do Rio Pajeú 

SPI: Função Log-Logistic – Período P2 (1991-2018) / Escala 6 meses 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Bacia do Rio Tracunhaém 

SSI: Função GEV– Período P2 (1991-2018) / Escala 6 meses 

 

Fonte: O autor (2019). 
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Bacia do Rio Una 

SPEI: Função Log-Logistic– Período P2 (1991-2018) / Escala 6 meses 

 

Fonte: O autor (2019). 
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APÊNDICE C - Gráficos de análise de erro do Vetor Regional 

Bacia do Rio Tapacurá: 

 

Fonte: O autor (2019). 

Obs: Posto excluído da análise: 3868488. 
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Bacias do Agreste: 

 

Fonte: O autor (2019). 

Obs: Postos excluídos da análise: 3877338, 3877012 e 3867956. 
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Bacia do Pajeú 

 

Fonte: O autor (2019). 

Obs: Postos excluídos da análise: 3864271, 3863076, 3853847, 3845765 e 3853846. 

 

 

 


