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RESUMO 

 

A seca é um fenômeno natural que pode trazer consequências imensuráveis às atividades 
humanas, principalmente por ser um fenômeno duradouro e sem início e fim determinados. 
Nesse contexto, diversos estudiosos vêm tentando obter meios que possibilitem a determinação 
e previsão de secas, com base na medição de dados, sendo eles de precipitação, umidade do 
solo, umidade do ar, entre outros. No contexto do Ceará, onde a seca é um fenômeno bem 
presente, tendo em vista ser essa uma região semiárida e apresentar baixa precipitação e altos 
índices de evaporação, uma sub-bacia foi escolhida, a do alto Jaguaribe, por apresentar muitos 
dados concisos e por representar a primeira sub-bacia percorrida pelo rio Jaguaribe, que é um 
rio representativo para o estado. Uma revisão bibliográfica foi realizada para a escolha dos 
índices mais aplicáveis às características climáticas da região, a saber: Índice de Severidade de 
Herbst (HSI) e Índice de Seca de Bhalme e Mooley (BMDI), aplicados à série histórica inteira 
de dois postos pluviométricos distribuídos na sub-bacia. Os resultados obtidos foram 
comparados com o desempenho dos mesmos índices aplicados a uma série menor, para avaliar 
a viabilidade do uso desses índices em regiões com escassez de dados. O índice que melhor se 
ajustou para os dois conjuntos de dados foi o de HSI. 
 
Palavras-chave: Índice de seca. Índice de Severidade de Herbst (HSI). Índice de Seca de 
Bhalme e Mooley (BMDI). Sub-bacia do alto Jaguaribe. 
  



  

 
 

ABSTRACT 

 

Drought is a natural phenomenon that can bring immeasurable consequences to human 
activities, mainly because it is a lasting phenomenon with no certain beginning and end. In this 
context, many scholars have been trying to get means for the determination and prediction of 
droughts, based on measured data, such as precipitation, soil moisture, humidity, among others. 
In the context of Ceará, where drought is an ever-present phenomenon, since this is a semi-arid 
region which has low rainfall and high evaporation rates, a sub-basin has been chosen, the high 
Jaguaribe, by presenting a lot of concise data and representing the first sub-basin covered by 
Jaguaribe river, which is a representative river to the state. A literature review was conducted 
to choose the most applicable indices to climatic characteristics of the region, such as: Herbst 
Severity Index (HSI) and Bhalme and Mooley Drought Index (BMDI), rates that were entirely 
applied to historical series of two rain gauges, distributed in the sub-basin. The results were 
compared to their performance indices and applied to a smaller series to assess the feasibility 
of using these indices in regions with poor data. The index that best fit for the two sets of data 
was the HSI . 
 

Keywords: Drought index. Herbst Severity Index (HSI). Bhalme and Mooley Drought Index 
(BMDI). Sub-basin of the Alto Jaguaribe. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto e justificativa 

 

O fenômeno natural denominado de seca costuma ser devastador para a manutenção 

das atividades socioeconômicas, ambientais e agrícolas, pois suas consequências são 

duradouras. A determinação do seu início e fim é dificultada por se caracterizar como um 

fenômeno lento; por isso, não atrai a atenção da população, mesmo podendo tomar grandes 

proporções temporais e espaciais (FERNANDES et al., 2009).    

A seca pode ser definida de várias formas, como de acordo com a região, seu clima 

e usos da água, dificultando sua definição mais rigorosa e uma abordagem de estudo mais 

direcionada. Porém, diversos estudos relacionam a seca ao déficit de precipitação e à alta 

evapotranspiração, bem como ao uso inapropriado e exacerbado dos recursos hídricos, ou 

mesmo à junção desses fatores. Para o estudo em questão, serão utilizados quatro tipos de seca, 

a saber: a meteorológica, que está relacionada com a baixa na precipitação; a hidrológica, 

relativa à baixa nos níveis dos reservatórios superficiais e subterrâneos; a agrícola, relacionada 

à baixa na umidade do solo; e a socioeconômica, relacionada ao impacto da seca nas atividades 

humanas. 

 O encontro de uma solução para os impactos causados pela seca não se deu apenas 

por uma medida, mas sim por várias, de modo que foram necessárias alternativas 

de infraestrutura hídrica específicas para os casos nos quais as pessoas residiam isoladas, e 

alternativas de grandes proporções para os grandes centros urbanos e perímetros irrigados, 

visando ao aumento da disponibilidade de água para a população e ao seu uso consciente 

(CIRILO, 2008).  

Nesse sentido, algumas medidas foram praticadas, como a perfuração de poços, 

cisternas, barragens subterrâneas e superficiais, o reuso de água, o transporte de água a grandes 

distâncias, entre outras medidas (CIRILO, 2009).  

 

1.2 Objetivos  

 

O objetivo deste trabalho é verificar a eficácia de dois métodos escolhidos para a 

região da sub-bacia do alto Jaguaribe e identificar quais ou qual o índice mais apropriado para 

a quantificação da seca na região, comparando o desempenho de cada índice com uma série 
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histórica maior e uma menor, verificando qual índice se aproximaria dos resultados esperados, 

ainda que com séries históricas menores.    

A adequabilidade do índice de seca à sub-bacia do alto Jaguaribe permitirá a 

obtenção de resultados mais precisos de seca e, consequentemente, servirá como auxílio nas 

tomadas de decisão de medidas de mitigação mais alinhadas, precisas e aplicáveis à região.  

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

O presente trabalho é composto por sete capítulos. O primeiro corresponde à 

introdução, compreendendo a justificativa do trabalho, caracterização da área, contexto, 

problemática, objetivo e escopo. Fez-se um conciso apanhado do cenário que é representado 

pela seca no Nordeste e no Ceará, seguido das medidas utilizadas para mitigar 

as consequências da seca nas regiões afetadas e das falhas das medidas para finalmente definir 

alguns índices de seca, suas vantagens, finalidades, deficiências e necessidades de dados.  

O capítulo dois traz a revisão bibliográfica, através da qual serão apresentados 

o histórico da seca, suas caraterísticas, definições, consequências e causas; em seguida, serão 

listados alguns dos índices de quantificação de seca que foram encontrados em artigos, suas 

características, definições, aplicações e finalidades. Os índices serão listados em uma tabela e 

definidos os critérios de escolha de quais índices serão usados no presente estudo. 

O capítulo três constitui os índices de quantificação de seca, detalhando-se os 

índices que foram escolhidos a partir da revisão bibliográfica, o passo a passo de cálculo e a 

fundamentação teórica por trás de cada método, de acordo com os autores idealizadores.  

No capítulo quatro, será feita a caracterização da região de abrangência do estudo, 

bem como da ordem de aplicação dos métodos escolhidos para caracterização da seca na região 

escolhida.  

No capítulo cinco, os índices serão calculados e os resultados obtidos serão 

discutidos, de modo que o desempenho de cada índice será avaliado; a partir dessa etapa, serão 

definidos quais índices superaram as expectativas e, consequentemente, serão tidos como 

índices que podem ser usados, não só na região do alto Jaguaribe, mas em qualquer região que 

sofra com a escassez de dados. 

O capítulo seis apresentará as conclusões obtidas a partir da análise dos resultados 

e, na sequência, o capítulo 7 irá elencar as informações referentes aos trabalhos que foram 

utilizados na revisão de literatura do presente estudo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

No presente capítulo, serão apresentadas algumas definições de seca identificadas 

na literatura, bem como suas consequências, elencando os índices de seca encontrados, suas 

características, classificações e fórmulas. Por fim, serão identificados os melhores índices para 

a aplicação no presente estudo, detalhados adiante.  

 

2.1 Definição de seca 

 

A seca é um fenômeno que não tem seu início e fim facilmente determináveis, 

podendo se estender a grandes áreas; além disso, geralmente se inicia lentamente, apresentando 

consequências duradouras, o que faz da seca um fenômeno natural diferenciado, já que 

furacões, cheias e terremotos, por exemplo, iniciam-se e terminam bruscamente, restringindo-

se, em sua maioria, a áreas menores. Bryant (1991, apud FREITAS, 2005) realizou um estudo 

relacionado a 31 catástrofes, sendo elas climatológicas e geológicas, a exemplo de furacões, 

cheias, tsunamis, vulcões, entre outras, analisando fatores como: duração dos fenômenos, área 

de abrangência, número de óbitos, prejuízos financeiros, impactos sociais, duração dos 

impactos adversos, entre outros. Assim, identificou a seca como sendo o fenômeno natural mais 

desastroso (FREITAS, 2005). 

Com o passar dos anos e, principalmente, após a emissão de uma carta régia, a 

ocupação dos sertões se deu de forma significativa. Houve muitos anos prósperos; porém, 

ocorreu um longo período de seca, que durou dois anos, causando o óbito de cerca de 500.000 

pessoas e gerando uma certa preocupação com as consequências que a seca podia trazer. Desse 

período em diante, passou-se a buscar soluções para os impactos adversos da seca. Embora em 

níveis ainda muito lentos, medidas mais significativas passaram a ser tomadas, a exemplo do 

açude do cedro no Ceará, considerado hoje um reservatório de pequeno porte (CIRILO, 2008).  

O fenômeno denominado de seca costuma ser devastador para a manutenção das 

atividades socioeconômicas, ambientais e agrícolas, pois suas consequências podem ser 

duradouras. A determinação do seu início e fim é dificultada por se caracterizar como um 

fenômeno lento e por não atrair a atenção da população, embora ela possa tomar grandes 

proporções temporais e espaciais (FERNANDES et al., 2009).    
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A seca se caracteriza a partir do déficit na precipitação de uma região, em um 

determinado período de tempo, em relação ao climatologicamente esperado. De fato, não existe 

uma definição universal para a seca, pois ela pode variar conceitualmente de acordo com sua 

duração, severidade e distribuição espacial. Vários autores têm buscado definir os diversos tipos 

de seca; alguns deles, como Fernandes et al. (2009), Barra et al. (2002), Wilhite e Glantz (1987, 

apud VALADÃO et al., 2010), entre outros, propõem que existem quatro tipos de seca, cada 

uma relacionada a um ponto de vista diferente, mas que estão relacionadas à deficiência hídrica; 

são elas: meteorológica, hidrológica, agrícola e socioeconômica. 

Campos e Studart (2001), por outro lado, propõem outra classificação. Para eles, a 

seca divide-se em três tipos: climatológica, edáfica e hidrológica. A edáfica caracteriza-se como 

a seca social ou socioeconômica unida à agrícola, já que essas estão intimamente relacionadas, 

levando-se em consideração que o prejuízo na agricultura impacta na sociedade. 

Ainda segundo Campos e Studart (2001), a seca climatológica é definida a partir de 

um déficit de chuva, em um determinado período de tempo em relação ao esperado.  Embora 

essa seca seja de causas naturais, ela pode trazer consequências desastrosas para a agricultura 

(como a diminuição da produção) e para o fornecimento de água (seja para abastecimento ou 

outros fins).  

 A seca edáfica é caracterizada pela má distribuição da precipitação ou pela a 

insuficiência de precipitação em uma determinada região; também pode ser dita como de baixa 

umidade, se relacionada com a demanda de água necessária ao bom desenvolvimento radicular 

das plantas (trazendo, por isso, prejuízo à agricultura). Essa seca é responsável por impactar 

significativamente na agricultura do Nordeste Semiárido, pois a maioria das culturas nessa 

região são de sequeiro. Além disso, ela traz diversas consequências econômicas e sociais 

(CAMPOS e STUDART, 2001). 

A seca hidrológica se baseia na deficiência de água disponível nos rios, lagos e 

reservatórios; desse modo, não é capaz de suprir as necessidades por água de uma determinada 

região.  A causa dessa seca pode estar relacionada ao mau uso dos recursos hídricos, déficit de 

precipitação durante alguns anos seguidos, precipitação ocorrendo em regiões onde não há 

reservatórios, falta de gerenciamento dos recursos ou um gerenciamento mal feito dos sistemas 

de abastecimento e perímetros irrigados (CAMPOS e STUDART, 2001). 

Com a intenção de caracterizar, definir e prever os fenômenos da seca, diversas 

técnicas foram criadas, dentre elas os índices de quantificação de seca, que são largamente 
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utilizados, consistindo em procedimentos estatísticos que utilizam variáveis climáticas capazes 

de determinar a severidade, regularidade e continuidade com as quais esse fenômeno acontece. 

 

2.2 Índices de quantificação de seca 

Alguns autores compilaram alguns dos índices mais utilizados, agrupando-os em 

relação à seca, a partir de dados de entrada, escala, vantagens e desvantagens de cada método; 

as secas que foram utilizadas para agrupar os métodos são as seguintes: meteorológica, hídrica, 

agrícola e socioeconômica (FERNANDEZ et al., 2009). 

Os índices encontrados na revisão bibliográfica foram compilados e divididos em 

três tabelas, de acordo com sua aplicação a cada tipo de seca, a classificação que foi utilizada 

foi a proposta por Fernandez et al (2009). A Tabela 1 apresenta os índices relacionados à seca 

hidrológica. 

Tabela 1- Índices de seca hidrológica 
ÍNDICE DE 
SECA 

DADOS DE 
ENTRADA ESCALA APLICAÇÃO AUTORES 

Índice de 
abastecimento de 

água em superfície 
(SWSI) 

Precipitação, 
quantidade de neve, 
fluxo de superfície e 

Runoff 

Mensal 

S
eca H

idrológica 

Shafer e Dezman (1982) 
apud Fernandes et al 
(2009) 

Índice de 
Recuperação de 

Seca (RDI) 

Precipitação, 
temperatura, 

quantidade de neve, 
fluxo de superfície e 

Runoff 

Mensal Fernandes et al (2009) 

Fonte: Autor (2015). 

Na tabela 2, apresentam-se os índices relacionados à seca meteorológica, 

representando a maioria dos índices, já que seca meteorológica, na verdade, é a que rege as 

demais secas, também podendo-se observar que muitos estudos utilizando esses métodos foram 

encontrados. 
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Tabela 2- Índices de seca meteorológica 
ÍNDICE DE 
SECA 

DADOS DE 
ENTRADA ESCALA APLICAÇÃO AUTORES 

Índice de 
Porcentagem Normal 

(PN) 
Precipitação 

Semanal, 
mensal e 

anual 

S
eca M

eteorológica 

Valadão (2010)  

Decis (D) Precipitação Mensal 
Xavier & Xavier (1984); 
Xavier e Xavier (1998) ; 
Valadão (2010)  

Índice de 
Precipitação 

Padronizado (SPI) 
Precipitação Mensal 

Ntale e Gan (2003); 
Sansigolo (2004); 
Brunini (2005); Brunini 
(2007); Anunciação e 
André (2010); Fernandes 
(2010); Paz et al (2010); 
Macedo et al (2010); 
Valadão (2010); 
Anunciação e André 
(2010); Fernandes 
(2011); Guedes, Macedo 
e Sousa (2012)  

Índice de Anomalia 
de Chuva (RAI) 

Precipitação 
Mensal e 

anual 

Azevedo e Silva (1994); 
Repelli et al (1998); 
Freitas (2004); Freitas 
(2005); Silva, Sousa e 
Kayano (2009); 
Fernandes (2010); Paz et 
al (2010); Silva, Sousa e 
Kayano (2010); 
Marcuzzo (2012)  

Índice de Seca de 
Bhalme & Mooley 

(BMDI) 
Precipitação 

Mensal e 
anual 

Azevedo e Silva (1994); 
Ntale e Gan (2003); 
Freitas (2004); Freitas 
(2005) 

Índice de Seca de 
Bhalme & Mooley 

modificado 
(MBMDI) 

Precipitação e 
temperatura 

Decendial, 
mensal e 

anual 

Azevedo e Silva (1994); 
Azevedo e Silva (2011)  

Índice de Desvio de 
Chuva de Lamb 

(LRDI) 
Precipitação Mensal Freitas (2004); Freitas 

(2005) 
Índice de Seca 
Efetiva (EDI) 

Precipitação Decendial Byun e Wilhite (1999) 
apud Fernades (2009) 

Índice de Severidade 
de Seca de Palmer 

(PDSI) 

Precipitação, 
temperatura e 

umidade do solo 
Mensal 

Azevedo e Silva (1994); 
Barra et al (2002); Ntale 
e Gan (2003); Sansigolo 
(2004); Fernandes 
(2010); Paz et al (2010); 
Azevedo e Silva (2011)   

Índice de Severidade 
de Seca de Palmer 
adaptado para São 
Paulo (PDSIadap) 

Precipitação, 
temperatura e 

umidade do solo 

Mensal e 
anual 

Brunini (2005); Brunini 
(2007)  
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Índice de severidade 
de Herbst (HSI) 

Precipitação Mensal Freitas (2005) 

Fonte: Autor (2015). 

A tabela 3 corresponde aos índices utilizados para finalidades agrícolas, alguns dos 

índices que aparecem nessa tabela também são usados para definição da seca meteorológica. 

Tabela 3- Índices de seca agrícola. 
ÍNDICE DE 
SECA 

DADOS DE 
ENTRADA ESCALA APLICAÇÃO AUTORES 

Índice de Umidade 
da Cultura (CMI) 

Precipitação, 
temperatura e 

umidade do solo 
Semanal 

S
eca A

grícola 

Palmer (1968) apud 
Fernades et al (2009) 

Índice de Estresse 
Hídrico da Cultura 

(CWSI) 

Precipitação, 
temperatura e 

umidade do solo 

Semanal e 
mensal 

Jackson (1982) apud 
Fernades (2009) 

Índice de Severidade 
de Seca de Palmer 
adaptado para São 
Paulo (PDSIadap) 

Precipitação, 
temperatura e 

umidade do solo 

Mensal e 
anual 

Brunini (2005); Brunini 
(2007)  

Índice Padronizado 
de 

Evapotranspiração 
Real (IPER) 

Evapotranspiração 
real 

Decendial 
Brunini (2006); Brunini 
(2007)  

Z de Palmer (Z-
index) 

Precipitação, 
temperatura e 

umidade do solo 
Mensal 

Fernandes (2010); Paz 
et al (2010)  

Índice padronizado 
de Precipitação 

Modificado (SPI_M)
Precipitação Mensal Valadão (2010)  

Índice de Severidade 
de Seca de Palmer 

(PDSI) 

Precipitação, 
temperatura e 

umidade do solo 
Mensal 

Azevedo e Silva (1994); 
Barra et al (2002); Ntale 
e Gan (2003); Sansigolo 
(2004); Fernandes 
(2010); Paz et al (2010); 
Azevedo e Silva (2011)  

Fonte: Autor (2015). 

A seguir serão detalhados os índices encontrados e as devidas aplicações dadas por 

cada autor estudado na etapa de revisão bibliográfica. 

Xavier e Xavier (1984), utilizando a técnica dos quantis, classificaram as 

pluviosidades da quadra chuvosa no Ceará (de fevereiro a maio) em cinco tipos: muito seco, 

seco, normal, chuvoso e muito chuvoso. O período estudado foi de 1910 a 1979, nos estados do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O método mostrou sensibilidade 

para a identificação de escassez de chuva para as regiões estudadas e constatou-se sua 

necessidade por séries históricas grandes. 
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Azevedo e Silva (1994) utilizaram o Índice de Severidade de Seca de Palmer 

(PDSI), Índice de Anomalia de Chuva (RAI), Índice de Seca de Bhalme & Mooley (BMDI) e 

o Índice de Seca de Bhalme & Mooley Modificado no agreste da Borborema, Paraíba, para 

verificar qual desses índices seria capaz de identificar melhor os períodos secos e úmidos da 

região, comparando-os para identificar qual se adequaria melhor às características da região. 

Obteve bons resultados com o uso do MBDMI, índice que também se mostrou muito mais 

sensível às variações de umidade do solo do que o PDSI, além de ser um método mais simples 

de ser calculado. 

O índice de Severidade de seca de Palmer (PDSI) deve ser utilizado em regiões 

homogêneas e pode ser comparado entre localidades e meses, desde que as características da 

região sejam semelhantes; seu cálculo não é tão simples, pois utiliza todos os termos do balanço 

hídrico com evapotranspiração, Runoff, recarga do solo, perda de umidade da camada 

superficial do solo e recarga do solo. Esse índice é direcionado para as secas meteorológica e 

agrícola, e seu cálculo se dá através da equação 2.2.1: 

 

PDSII 0,897 ∗ PDSIi 1      (Equação 2.2.1) 

Sendo: 

i = mês de interesse do índice 

Zi= índice de anomalia de umidade, onde o Zi é obtido através da equação 2.2.2: 

 

Zi = (Pi - Pi) Ki (Equação 2.2.2) 

Sendo: 

Pi = precipitação observada no mês i; 

P -i = precipitação climatologicamente apropriada no mês i, para as condições 

existentes; 

Ki = constante de padronização. 

 

A precipitação climatologicamente apropriada para as condições existentes pode 

ser obtida pela equação 2.2.3: 

 

γ  (Equação 2.2.3) 
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Sendo: 

ETP = evapotranspiração potencial; 

PR = recarga potencial de umidade do solo; 

PRO = escoamento superficial potencial; 

PL = perda potencial de umidade do solo. 

 

Os parâmetros α, β, γ e δ são definidos mensalmente, num período de calibração, 

equações 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7: 

 (Equação 2.2.4) 

 (Equação 2.2.5) 

  (Equação 2.2.6) 

 (Equação 2.2.7) 

Sendo: 

 = evapotranspiração real; 

 = recarga; 

 = escoamento superficial; 

 = perda de umidade do solo. 

 

As constantes de padronização Ki também são definidas mensalmente, por um 

período de calibração; equação 2.2.8: 

17,67 /∑  (Equação 2.2.8) 

 

Na qual Ki é obtido pela equação 2.2.9: 

1,5 log
,

| |
0,5 (Equação 2.2.9) 

Kj é a razão entre a demanda e o suprimento de umidade, pode ser obtido pela 

equação 2.2.10: 

	

	
 (Equação 2.2.10) 
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O PDSI normalmente varia de -4,0, que representa um evento de seca extrema, a 

+4,0, que representa um evento de umidade extrema. O PDSI geralmente é calculado em escala 

mensal.  

Já o Índice de Anomalia de Chuva (Rainfall Anomaly Index – RAI) é um índice 

particularmente simples de ser calculado, e tem como dado de entrada apenas a precipitação. 

Visa ordenar o grau das anomalias de precipitação em eventos negativos ou positivos. Esse 

índice determina anomalias extremas, tornando o desvio da precipitação em relação à condição 

considerada normal, de modo que se possa comparar entre várias regiões. As equações 2.2.11 

e 2.2.12 são utilizadas para o cálculo desse índice:  

 

 RAI 3  (Equação 2.2.11) 

RAI 3  (Equação 2.2.12) 

 

Sendo: 

p = precipitação observada (mm); 

̅ = precipitação média (mm); 

= representa a média dos dez valores mais altos; 

̅= representa a média dos dez valores mais baixos. 

 

Quando a anomalia é positiva, o parâmetro m é representado pela média dos dez 

valores maiores de precipitação dentro do período em questão; quando a anomalia for negativa, 

então o parâmetro x será representado pela média dos dez valores menores de precipitação do 

período estudado. Em seguida, o valor obtido no cálculo do índice será classificado em nove 

categorias tabeladas, variando de extremamente úmido (valores maiores ou iguais a 4) à 

extremamente seco (valores menores ou iguais a - 4).  

O Índice de Seca de Bhalme & Mooley (Bhalme & Mooley Drought Index – BMDI) 

objetiva avaliar a intensidade da seca, utilizando apenas dados de precipitação. O cálculo desse 

método se baseia no cálculo da precipitação média mensal e do desvio padrão para gerar o 

índice de umidade (M); em seguida, são obtidas as médias dos valores negativos maiores de M 

durante alguns meses, para os postos com valores mais uniformes; serão então utilizadas 

algumas fórmulas para o cálculo do grau de seca ou de umidade. Para a obtenção do índice M, 

temos a equação 2.2.13: 
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M 100  (Equação 2.2.13) 

 

Sendo: 

p = precipitação observada no mês considerado; 

p = precipitação média ocorrida no período; 

σ = desvio padrão das precipitações pluviométricas mensais. 

 

A classificação do Índice de Seca de Bhalme & Mooley é semelhante à do índice 

de Palmer, variando de -4 (extremamente seco) a 4 (extremamente úmido). A equação 2.2.14 

utilizada nesse método é denominada índice de severidade de seca: 

 

I  (Equação 2.2.14) 

 

Sendo: 

c e d = são constantes obtidas através dos coeficientes da reta de mínimos 

quadrados. 

 

O Índice de Seca de Bhalme & Mooley Modificado (Modified Bhalme & Mooley 

Drought Index-MBMDI) é uma modificação do BMDI para condições regionais, e apresentou 

bons resultados relacionados à variação da umidade do solo, identificação de seca e umidade, 

assim como identificação da sua severidade.  

A metodologia desse índice é semelhante ao original, com a diferença apenas que 

o seu índice de umidade é acumulado, originário do balanço hídrico, método que tem a 

desvantagem de ser aplicável apenas em locais onde o solo tem a composição igual 

(FERNANDES et al., 2009). 

Repelli et al. (1998) propuseram um índice de anomalia de precipitação direcionado 

para a região semiárida do Nordeste do Brasil. O cálculo do método é basicamente a 

classificação da quantidade de precipitação acumulada em um bimestre de uma determinada 

região, seguido da relação dela com a distribuição de frequência, obtida a partir das séries 

históricas com dados de mais de 70 anos medidos. Para cada localidade, atribui-se um índice 

de seca e são classificadas de acordo com sua posição na distribuição de frequência. O autor 
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sugere mais observações do modelo, observação da disponibilidade de umidade no solo e 

comparação com outros modelos, para facilitar a calibração do modelo proposto. O índice 

criado também se mostrou adequado ao uso em regiões semiáridas, bem como a acessibilidade 

a dados de precipitação em tempo real, que viabiliza o uso do índice para monitorar a estações 

chuvosas. 

Xavier e Xavier (1998) caracterizaram os períodos secos e os excepcionalmente 

chuvosos do estado do Ceará com o uso de quantis utilizando dados pluviométricos do estado. 

Observaram-se quatro vantagens para o método: simplicidade, interpretação probabilística 

exata, estimação feita através de dados empíricos, e método seguro para o uso no 

monitoramento de chuva e imune a qualquer assimetria na função densidade. Os resultados 

obtidos confirmaram as expectativas da técnica em relação à sua finalidade. 

Barra et al. (2002), por outro lado, objetivaram caracterizar a seca no estado do 

Ceará, utilizando dados pluviométricos e de umidade do ar de 21 localidades, através do uso do 

Índice de Palmer (PDSI). Seu estudo identificou que as secas severas e moderadas são as mais 

frequentes no estado e que o PDSI é uma técnica muito eficaz para a identificação dos períodos 

secos.   

Ntale e Gan (2003) utilizaram o Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI), 

Índice de Precipitação Normalizada (SPI) e o Índice de Seca de Bhalme e Mooley (BMDI) para 

fazer uma adaptação às condições climáticas da África do Sul. O PDSI teve o índice Z e o 

escoamento potencial modificados para que ficassem mais coerentes com a África do Sul. O 

objetivo era identificar quais índices se adequariam melhor à caracterização da seca na região 

estudada. Os resultados obtidos mostraram que é possível utilizar apenas valores de 

precipitação para determinar a variabilidade de chuva da região, já que os valores obtidos pelo 

PDSI modificado foram próximos aos valores do BMDI. O SPI também se mostrou mais 

apropriado para o monitoramento das secas na região, já que facilmente se adapta ao clima da 

região, necessitando de dados apenas de precipitação, podendo ser utilizado em diversas escalas 

de tempo e é um índice fácil de interpretar.  

Sansigolo (2004) comparou séries históricas do índice de Severidade de Seca de 

Palmer (PDSI) em Piracicaba com as análogas do Índice de Precipitação Normalizada (SPI), 

através da uma análise espectral. O PDSI obteve maior periodicidade, diferente do SPI, que não 

apresentou nenhuma periodicidade significativa. Para esse estudo, o PDSI apresentou uma boa 

memória de 20 anos, favorável à previsão, diferentemente do SPI. Para o período estudado de 

1917 a 2001, identificaram-se com o uso do PDSI seis eventos de seca moderada e um de seca 
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extrema, com durações variando entre 7 e 23; com o SPI, observaram-se 6 eventos de secas 

moderadas e um de seca extrema, com durações variando de 6 a 17 meses.  

Freitas (2004) buscou relacionar a previsão de seca e a gestão dos recursos hídricos 

para a região Nordeste do Brasil, mais especificamente para os estados do Piauí e do Ceará. Os 

índices são ferramentas muito úteis para a tomada de decisões em períodos onde ocorram 

fenômenos de seca. Foi desenvolvido um Sistema de Suporte à Decisão (SSD) para auxiliar no 

acompanhamento dos períodos secos, e vários índices foram assimilados e adaptados para o 

monitoramento das características relevantes a períodos secos, como duração, intensidade e 

severidade, para que medidas de compensação pudessem ser implantadas com base nos valores 

obtidos pelas previsões. Os modelos usados para o monitoramento da precipitação nesse estudo 

foram: Índice de Anomalia de Chuva (RAI), o Índice Seca de Bhalme & Mooley (BMDI) e o 

LRDI (Lamb Rainfall Departure Index). Para a previsão de seca, o autor utilizou modelos 

estatísticos e de redes neurais. 

Os modelos se mostraram práticos e foram capazes de prever chuvas com 6 e 3 

meses de antecedência. O estudo mostrou que o uso dos métodos estatísticos e neurais para a 

previsão de seca e o uso dos índices de seca, conjuntamente com modelos de geração de vazões, 

trazem uma nova interface para a gestão e para a melhoria dos sistemas de recursos hídricos em 

regiões semiáridas como a estudada (FREITAS, 2004). 

O Índice Lamb Rainfall Departure Index (LRDI) é calculado com base na 

normalização; a partir disso, os desvios médios de precipitação serão agrupados para a 

estimação de um único valor de índice, e os valores de precipitação são referentes a vários 

postos distribuídos em uma região. Para a obtenção do índice, utiliza-se a equação 2.2.15: 

 

. ∑ ,  (Equação 2.2.15) 

Sendo: 

Ni,j = precipitação no ano j do posto i; 

Nj = precipitação média anual do posto i; 

Si = desvio padrão da precipitação anual do posto i; 

ti = número de postos com precipitação no ano j. 
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Os valores de precipitação, embora com falhas, podem ser utilizados no cálculo 

desse índice para uma região sem prejuízo, apresentando-se também como um índice simples 

de ser calculado. 

Freitas (2005) utilizou, para monitorar a precipitação no estado do Ceará, os 

índices: RAI (Rainfall Anomaly Index), o BMDI (Bhalme & Mooley Drought Index), o HSI 

(Herbst Severity Index) e o LRDI (Lamb Rainfall Departure Index). Através do uso desses 

índices foi possível monitorar a precipitação, quase que simultaneamente, em diferentes escalas 

de tempo, dependendo da disponibilidade de dados, da intensidade e da duração dos intervalos 

secos. Esses resultados auxiliam na tomada de decisões relacionadas à implementação de 

medidas mitigadoras mais efetivas e com mais agilidade, mantendo-se um acompanhamento 

das consequências da seca. A aplicação desses métodos poderia ser muito útil se implementados 

a todos os postos pluviométricos do Ceará, distribuindo espacialmente esses valores.  

O Índice de Severidade de Herbst (Herbst Severity Index – HSI) faz uma análise 

das séries de chuva mensal, permitindo o cálculo do mês de início e fim do período seco; sua 

intensidade e duração, partindo do pressuposto de que as culturas de determinada região são 

adaptáveis às suas características climáticas, ou seja, embora exista inconstância na 

precipitação, somente serão considerados períodos secos aqueles com deficiência de 

precipitação maior que a deficiência de precipitação média. A equação 2.2.16 representa a 

precipitação efetiva: 

 

∗  (Equação 2.2.16) 

 

Sendo: 

NEFij = precipitação efetiva do ano i, mês j; 

Nij-1= precipitação no ano i , mês j -1; 

Nj-1 = precipitação média do mês j -1; 

Wj = peso do mês j; 

Nij = precipitação efetiva do ano i, mês j. 

Onde o peso é calculado com base na equação 2.2.17: 

0,1 1
∗

 (Equação 2.2.17) 

Sendo:  
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MJN = precipitação média anual. 
 

Blain e Brunini (2005) avaliaram a adaptação do PDSI e do Índice de Precipitação 

Padronizado (SPI) para o estado de São Paulo, utilizando dados de 13 localidades. Esse estudo 

gerou, a partir do PDSI, uma ferramenta consistente para monitorar a seca meteorológica no 

estado de São Paulo, chamado de PDSIadap, e identificou o SPI como uma boa ferramenta para 

a identificação do déficit hídrico em diferentes escalas temporais, podendo ser de curta duração 

(mensal) para a quantificação da seca meteorológica e de longa duração (anual) para a 

quantificação da seca hidrológica ou socioeconômica. 

O Índice de Precipitação Padronizada (Standardized Precipitation Index - SPI) foi 

desenvolvido por McKee et al. apud Fernandes, visando medir a deficiência de precipitação 

para diversos espaços de tempo, para mostrar que a seca influencia na disponibilidade hídrica. 

O SPI é calculado para qualquer região, e os dados de precipitação são ajustados a uma 

distribuição gama e, em seguida, transformados em uma distribuição normal. Os valores que 

forem positivos representam precipitações acima da média e os negativos são os que estão 

abaixo da média. Esse índice utiliza apenas a precipitação como dado de entrada e é capaz de 

monitorar períodos úmidos, porém não diferencia climas secos ou úmidos, por ser normalizado, 

precisando de no mínimo 30 anos de dados (FERNANDES et al., 2009). 

Blain e Brunini (2006) elaboraram uma adaptação do SPI aos interesses agrícolas 

do estado de São Paulo, utilizando dados de duas localidades e gerando um novo índice com 

foco na agricultura: o Índice Padronizado de Evapotranspiração Real (IPER). Esse índice 

mostrou-se muito eficaz para monitorar e padronizar a seca agrícola para São Paulo em tempo 

real, também mostrando ser um índice de fácil interpretação e muito útil para as tomadas de 

decisão.  

Blain e Brunini (2007), em um outro estudo, objetivaram demonstrar a importância 

da adoção da escala temporal adequada às condições climáticas do estado de São Paulo, dentro 

do contexto da agricultura, utilizando o PDSIadap, SPI e o IPER. Concluiu que o SPI e o 

PDSIadap se restringem a escalas temporais maiores ou iguais à mensal; logo, se utilizados para 

calcular em períodos menores, como de dez dias, seus resultados não serão satisfatórios para a 

identificação de uma possível seca meteorológica ou agrícola. Para o enfoque agronômico, 

deve-se avaliar em escala decendial; para que uma deficiência de água nas culturas seja 

acompanhada e identificada, e os valores obtidos devam ser válidos mesmo em escalas 

pequenas de tempo, os elementos utilizados devem estar diretamente ligados à 

evapotranspiração real. 
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O cálculo do Índice de Evapotranspiração Real (IPER) inicia-se com a obtenção da 

função densidade de probabilidade beta, capaz de descrever uma série grande de valores de 

evapotranspiração real decendial, em seguida calculada. Posteriormente, calcula-se a 

probabilidade cumulativa de um determinado valor de ETR. A função normal, então, é utilizada 

para o cálculo da probabilidade acumulada, que representa o valor do IPER; se for um valor 

negativo, pode-se constatar que a umidade do solo se encontra abaixo do esperado, já que não 

está sendo suficiente para repor as perdas com a evapotranspiração; e se os valores forem 

maiores ou próximos de zero, quer dizer que a evapotranspiração real acumulada, em um 

determinado período de dez dias, está próxima ou superior ao esperado (BLAIN E BRUNINI, 

2005).  

PDSIadap é uma adaptação feita no PDSI para as condições climáticas do estado 

de São Paulo; o objetivo foi modificar o fator K responsável pela caracterização climática do 

índice, e os demais termos da equação de Palmer foram mantidos como original. O fator K foi 

calculado com base na média da soma anual do produto DK’ de doze localidades do Instituto 

Agronômico (IAC-SAA), resultando em um valor de DK’ médio no valor de 22,80, tornando a 

expressão final de K como descrita peça equação 2.2.18: 

 

K= (22,8K')/ ΣDK' (Equação 2.2.18) 

 

Os outros termos foram calculados com base no valor de 22,80 e, por fim, obteve-

se a equação 2.2.19 do Índice de Palmer Adaptado: 

 

PDSIadapi  = (Zi  /0,94) + 0,15*PDSIadapi-1 (Equação 2.2.19) 

 

Onde: 

PDSIadapi-1 refere-se ao valor obtido pelo índice no mês anterior; 

Zi é equivalente ao índice Z do PDSI mas calculado para São Paulo.  

 

Também foram arbitrados os valores de -3 a 3 para períodos extremamente secos e 

extremamente úmidos respectivamente (BLAIN E BRUNINI, 2005). 

Silva, Sousa e Kayano (2009) estudaram as variações de precipitação através do 

uso do índice de Anomalia de Chuva (RAI) e análise ondeleta (esse método permite determinar 
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as escalas de variabilidade dominantes e suas variações temporais) em uma região da bacia 

hidrográfica do Rio Mundaú, no estado de Alagoas, Brasil. Utilizando o RAI, observou-se que, 

independente dos fatores causadores de chuva na região, a distribuição espacial delas varia de 

anos secos para anos úmidos. Com o uso das ondeletas, concluiu-se que a precipitação na região 

se define em multi-escalas temporais. Ambas as ferramenta se mostram eficazes para estudos 

climatológicos, além de terem se mostrado muito eficientes na identificação de variabilidades 

climáticas capazes de influenciar na pluviometria local.  

Anunciação e André (2010) propuseram uma adaptação para o Índice de Severidade 

de Seca de Palmer para o estado do Rio de Janeiro, campo dos Goytacazes, e comparam sua 

efetividade com valores obtidos através do uso do SPI para a mesma região. Os resultados 

obtidos para o índice modificado foram muito satisfatórios, permitindo sua comparação com o 

SPI e se mostrando uma ferramenta muito interessante para o monitoramento de secas na região. 

Fernandes et al. (2010) caracterizaram a intensidade e a ocorrência de seca pelos 

usos do PDSI, Z de Palmer (Z-indez), Índice de Anomalia de Chuva (RAI) e SPI, avaliando a 

relação entre os valores obtidos através desses índices e os dados de séries históricas da 

produtividade ajustada do arroz, com o intuito de auxiliar na produtividade do arroz na 

microrregião de Goiânia- GO. O índice Z-index foi o que obteve melhores resultados ao estimar 

a produção ajustada do arroz, os índices PDSI, Z-index e SPI apresentaram distribuição normal 

e o Índice de Anomalia de Chuva (RAI) foi o que apresentou o maior número de ocorrências 

de eventos extremamente secos. 

O índice Z de Palmer (Z-index) está contido na fórmula que calcula o PDSI. Para o 

caso do estudo realizado por Fernandes et al. (2010), no primeiro mês o PDSI é calculado 

apenas usando o segundo termo da equação 2.2.20:  

 

PDSI = 0,897 x PDSIi-1+ (Z‑index/3) (Equação 2.2.20) 

Onde Z-index é calculado por essa equação 2.2.21: 

Z‑index	 	 Pi	– 	Pı Ki (Equação 2.2.21) 

Onde: 

Pi é a soma da precipitação pluvial mensal para um determinado mês e ano;  

 é o valor de precipitação pluvial esperada para prover uma região com condições 

hídricas normais, para um determinado mês;  
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Ki é a constante de padronização para um determinado mês, obtida mensalmente 

por um período de calibração. 

 

Paz et al. (2010) realizaram um estudo utilizando os Índice de Severidade de Seca 

de Palmer (PDSI), Índice Z de Palmer (Z-index), Índice de Anomalia de Chuva (RAI) e Índice 

Padronizado de Precipitação (SPI), tendo em vista avaliar a seca em relação à produtividade 

agrícola do arroz na microrregião de Goiânia, Goiás. O índice Z-index foi o que se mostrou 

mais apropriado para a região, de acordo com os critérios estabelecido pelos autores, que foram 

número de seca e número de acertos em relação à produtividade de arroz.   

Macedo et al. (2010) aplicaram o Índice Precipitação Padronizados (SPI) para o 

estado da Paraíba, pois 80% do estado estão inseridos na região nordeste do Brasil. O objetivo 

foi identificar eventos de seca severa e extremas; para isso, o estado foi dividido em três regiões 

com índices pluviométricos semelhantes e aplicou-se o SPI para duas situações, doze e vinte e 

quatro meses. Os resultados obtidos, tanto para a situação de doze meses quanto para a situação 

de vinte e quatro meses, foram que ocorreram secas severas e extremas nas três regiões, sendo 

a terceira região a que teve a maior quantidade de secas, pois apresenta-se como uma região 

com muita variabilidade pluviométrica. 

O estudo realizado por Valadão et al. (2010) propôs realizar uma comparação entre 

quatro métodos de quantificação de seca, utilizando dados medidos das nove capitais 

nordestinas. Para o estudo, o autor estabeleceu quatro situações para avaliar os graus de 

intensidade da seca, aplicados aos meses chuvosos das capitais nordestinas, baseado nas 

possibilidades de ocorrência de precipitação, variando de 5% (extremamente seco) a 25% 

(seco). Foram testados quatro métodos diferenciados de índices, sendo eles: Percentis, 

Porcentagem Normal Climatológica (PN), Índice padronizado de precipitação (SPI) e SPI 

modificado (SPI_M).  

Os resultados obtidos com o uso dos Percentis e do PN apresentaram semelhanças 

para todos os cenários de seca, em todas as capitais estudadas. O SPI mostrou-se muito rigoroso, 

na maioria dos casos, se comparados aos demais métodos; e quanto ao SPI_M, mostrou-se não 

tão rigoroso quanto o SPI, porém variou com relação à capital e ao mês considerado 

(VALADÃO et al., 2010). 

O índice de porcentagem Normal (Porcent of Normal - PN) utiliza valores de 

precipitação como dado de entrada; como esse dado é geralmente medido em diversas 
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localidades, o uso desse índice torna-se fácil, tornando-se muito útil para as previsões de tempo. 

Esse método só é eficaz quando utilizado em uma mesma região ou estação.  

O cálculo é simplório, e essa característica é uma grande vantagem, de modo que 

ele é feito a partir da razão entre a precipitação atual e a precipitação normal (considerando-se 

a média de 30 anos) e multiplicado por 100, pois o resultado deve ser em porcentagem. O PN 

pode ser calculado utilizando escalas de tempo variadas, como semanas, meses, anos, décadas, 

entre outros. Tem como vantagem também a facilidade de aquisição de dados em diversas 

localidades. A desvantagem desse índice é que ele usa os dados de precipitação agrupados na 

forma de uma distribuição normal; porém, a maioria dos valores hidrológicos aleatórios em 

escalas mensais ou sazonais não apresentam distribuição normal. De acordo com o valor obtido 

no cálculo do PN, pode-se classificar o nível de seca ou umidade de acordo com a tabela abaixo. 

A equação 2.2.22 é utilizada para o cálculo do PN: 

 

P  (Equação 2.2.22) 

 

Sendo: 

P= porcentagem da precipitação normal (%); 

Prp (atual) = precipitação medida em um dado local ou estação (mm); 

Prp (normal) = precipitação normal do local ou estação considerada (mm). 

 

Os valores de PN são classificados em onze categorias, variando de extremamente 

úmido, para valores entre 100% a 90% ou maiores ou iguais a 100%, e à seca extrema, para 

valores entre -90% a ≤ -100%.  

O método dos Decis (Deciles-D), que se baseio nos quantis ou fractis, utiliza em 

seu cálculo apenas valores de precipitação, facilitando seu uso assim como o PN. É calculado 

colocando-se os valores de precipitação medidos em ordem decrescente, de um período de 

tempo de no mínimo 30 anos, para se obter uma distribuição de frequência acumulada. Essa 

distribuição é dividida em dez partes, que são os decis, sendo que o quinto decil é a mediana. 

A partir do valor da mediana, sabe-se que há 50% de valores maiores e 50% de valores menores. 

Por exemplo, o primeiro decil, menor valor, pode ser excedido 90% das vezes, o que dá a ele 

10% de chance de ocorrer. Assim, pode-se determinar a probabilidade de ocorrência de um 
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evento e classificar qualitativamente a seca de forma precisa. Sua desvantagem é a necessidade 

de dados medidos de no mínimo 30 anos (FERNANDES et al., 2009).   

Silva, Sousa e Kayano (2010), ao utilizarem o Índice de Anomalia de Chuva (RAI) 

acoplado à Análise Ondeleta, observaram que a variação da precipitação na região se dá por 

multi-escalas temporais que se encontram em alguns intervalos de tempo. Constatou-se que a 

variabilidade na precipitação entre os anos estudados, quando unida ao fenômeno do El Niño 

Oscilação Sul (ENOS) e à variação decadal dos intervalos de 11 e 22 anos, alteram a 

variabilidade da chuva local. 

Anunciação e André (2010) fizeram uma comparação entre vários índices e o SPI, 

sendo que este foi utilizado nas escalas de tempo de 1,3,6 e 12 meses; os índices utilizados 

foram o Índice de Palmer, modificado para o estado do Rio de Janeiro, o Índice de Palmer 

original e o Z de Palmer modificado para o Rio de Janeiro. Os índices adaptados apresentaram 

bons resultados em relação ao SPI, diferente do PDSI original, que apresentou muitas 

divergências. 

Fernandes e Heinemann (2011) avaliaram a eficácia do SPI para diferentes escalas 

de tempo, visando identificar eventos de seca e suas consequências na produtividade de arroz 

na microrregião do estado de Goiás, utilizando dados de seis localidades diferentes. O estudo 

identificou que os eventos de seca se mostram persistentes: quanto maior for o intervalo de 

tempo utilizado no cálculo do SPI, duas das regiões estudadas, sul e norte-nordeste, se 

mostraram muito propensas a eventos de seca. A utilização de intervalos de tempo anual 

apresentou valores mais coesos em relação à variação da produtividade ajustada do arroz. Com 

esse estudo, podemos observar que, embora o SPI seja considerado um índice direcionado à 

seca meteorológica, pode ser aplicado com louvor para fins agrícolas. 

Azevedo e Silva (2011), em seu estudo, comparam o desempenho do Índice de 

Severidade de Seca de Palmer e o Índice de Seca de Bhalme e Mooley Modificado para o estado 

do Ceará. O PDSI não se mostrou muito eficaz em nenhuma mesorregião do Ceará, pois não 

considerou, com a devida importância, a susceptibilidade da região à seca, mas foi capaz de 

representar os períodos úmidos muito bem. O Índice de Bhalme e Mooley foi mais preciso da 

estimação de períodos secos, úmidos e o grau de severidade. Ambos os índices foram precisos 

em anos que tiveram El Niño. 

Guedes, Macedo e Sousa (2012) realizaram um estudo a respeito da espacialização 

da seca no estado do Piauí através do uso do Índice Padronizado de Precipitação (SPI) com 

diferentes escalas de tempo. Observou-se que os eventos de seca diminuíram à medida que a 
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escala de tempo aumentava e que esses eventos se concentraram nas regiões centrais e sul do 

estado. 

Em um estudo realizado por Marcuzzo e Goularte (2012), no estado de Tocantins, 

o Índice de Anomalia de Chuva (RAI) foi usado para analisar a precipitação pluvial do estado 

a partir de séries históricas de 30 anos de dados, medidos em 43 postos pluviométricos 

distribuídos pelo estado. O índice foi calculado para cada mês visando à classificação dos 

períodos úmidos e secos de acordo com a média local. Identificou-se uma variação muito 

acentuada na distribuição pluviométrica do estado, variando bastante se observado o mesmo 

mês de cada ano. A exemplo, temos o mês de janeiro, que é considerado chuvoso e que, dos 30 

anos estudados, apresentou 13 anos úmidos e 17 secos. Concluiu-se que houve mais anos secos 

do que chuvosos para o estado de Tocantins, pelo menos para o período estudado, no qual houve 

uma diminuição na quantidade de chuvas. 

O Índice de Abastecimento de Água na Superfície (SWSI) foi desenvolvido para 

ser usado em regiões montanhosas onde há neve. Os dados de entrada são: bloco de neve, fluxo 

em superfície, precipitação e armazenamento de reservatório. Esse índice visa conectar fatores 

climatológicos e hidrológicos, semelhante ao índice de Palmer; inclusive a escala de 

classificação desse índice também é como a de Palmer, variando de suprimento abundante (+4) 

à extremamente seco (-4). A equação 2.2.23 é responsável pelo cálculo do índice: 

 

 (Equação 2.2.23) 

Sendo: 

a, b, c, d= pesos para neve, precipitação, fluxo em superfície e armazenamento de 

reservatório, respectivamente; 

Pi = probabilidade (%) de não excesso para cada um destes quatro componentes 

do balanço hídrico.  

 

A subtração por 50 e divisão por 12 fazem parte da normalização do índice para 

que ele possa se tornar semelhante ao Índice de Palmer (FERNANDES et al., 2009). 

O Índice de Recuperação de Seca (Reclamation Drought Index – RDI) é semelhante 

ao SWSI, pois calcula-se a nível de bacia, e os dados de entrada utilizados nesse método são: 

temperatura, precipitação, neve, fluxo de superfície e evaporação. Sua classificação também é 

semelhante à de Palmer, variando entre valores maiores que 4,0 (que representam períodos 

extremamente úmidos) e valores menores que -4,0 (que representam períodos extremamente 
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secos). A característica mais relevante desse índice é sua capacidade de esclarecer fatores 

climáticos e de abastecimento de água (FERNANDES et al., 2009). 

O Índice de Umidade da Cultura (Crop Moisture Index –CMI) foi desenvolvido 

para o uso na agricultura, e é capaz de medir a umidade das culturas para curtas escalas de 

tempo. Seus dados de entrada são: temperatura e precipitação. Esse método sofre influência do 

local e do tempo. Não é um método indicado para escalas de tempo muito grandes, pois pode 

gerar resultados equivocados. Esse método também foi desenvolvido por Palmer em1968. 

O Índice de Estresse Hídrico da Cultura (CWSI) utiliza a evapotranspiração real, 

evapotranspiração potencial e a água disponível no solo como dados de entrada. Esse método 

divide as culturas pelo tamanho da raiz para diferenciar a capacidade de cada tipo de cultura de 

absorver água do solo. A razão entre a evapotranspiração real e a potencial se dá através da 

equação 2.2.24:  

Z CWDF ∗  (Equação 2.2.24) 

Onde: 

CWDF  (Equação 2.2.25) 

Sendo:  

CWDF = fator hídrico de desenvolvimento da cultura; 

ETR = evapotranspiração real; 

ETP = evapotranspiração potencial (média); 

DAAS = disponibilidade atual de água no solo; 

DISPMAX = disponibilidade máxima. 

 

Por fim o índice é calculado através da equação 2.2.26: 

 

CWSI = 1 – Z (Equação 2.2.26) 

 

Sua classificação varia de ótima (0 = CWSI ≤ 0,1) à crítica (0,8 ≤ CWSI ≤ 1,0) 

(FERNANDES et al., 2009).  

 O Índice de Seca Efetiva (Effective Drought Index – EDI) foi idealizado para suprir 

uma dificuldade que os índices já criados apresentavam: dificuldade de identificar início, fim e 

duração dos períodos secos, devido às escalas de tempo serem muito longas. Assim, esse 

método buscou utilizar escalas menores para definir com maior precisão essas informações, por 
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isso ele é calculado em escalas diárias, utilizando como dado de entrada apenas a precipitação. 

A classificação nesse método geralmente varia de extremamente seco (<-2,5) a extremamente 

úmido (>2,5) e seus valores são normalizados para que possam ser comparados com outras 

regiões; sua definição é similar à do SPI. 

O cálculo desse índice se dá pela equação 2.2.27: 

 

EDI  (Equação 2.2.27) 

Sendo: 

PRN = condições de retorno normal de precipitação; 

ST(PRN) = desvio padrão de cada dia de PRN. 

∑
 (Equação 2.2.28) 

Sendo: 

j = duração real; 

DEP = desvio diário de EP. 

EP é calculado com a equação 2.2.29:  

 

EP ∑ ∑ P /n  (Equação 2.2.29) 

 

Onde:  

j = é o índice de um dia (atual); 

i = duração sobre qual a soma é calculada; 

Pm = é a precipitação m-1 dias antes do dia corrente. 

 

A partir da análise do artigo encontrado, fez-se a triagem dos índices que seriam 

utilizados para o estudo. Os índices direcionados para seca agrícola foram excluídos, pois são 

muito voltados para os tipos de cultura existentes na região e não é esse o foco do estudo, a 

exemplo do índice CWSI, que caracteriza o comprimento das raízes das plantas, e do CMI, que 

se aplica a culturas definidas. O PDSI também é considerado um índice agrícola, mas ele será 

analisado com um índice meteorológico. Os demais índices contidos na tabela 3 são adaptações 

que também não serão utilizadas por serem específicas para as regiões e que foram adaptadas, 

já que foram calibradas com dados medidos de cada região estudada nos respectivos artigos. 



36 
 

 
 

Os dois índices hidrológicos que foram estudados na revisão, SWSI (desenvolvido 

para regiões montanhosas) e RDI, não se mostraram significativamente úteis para os propósitos 

do estudo, pois ambos foram desenvolvidos para regiões onde existem as estações bem 

definidas, e necessitam de dados de neve (embora nos períodos de verão eles também possam 

ser aplicados a partir da troca dos valores de neve por fluxo de superfície), dados de natureza 

bem escassa. 

O Índice de Porcentagem Normal (PN) foi excluído do estudo por ser baseado em 

uma escala de anos limitada, o que o torna um método não tão preciso na reflexão de tendências 

climáticas, e por ser um método muito semelhante ao Decil. Esse fornece uma medida mais 

exata de precipitação, porém também não será utilizado, pois necessita de no mínimo 30 anos 

de dados para obter resultados mais efetivos, o que invalida seu uso no estudo, já que se pretende 

comparar a eficácia dos índices escolhidos com poucos dados. 

O Índice de Bhalme e Mooley apresentou-se como um índice muito eficaz para 

regiões tropicais, o que favorece seu uso no estudo. Outro ponto importante é a necessidade 

apenas de dados de precipitação para o seu cálculo, o que facilita a sua aplicação. 

O mesmo não se aplica ao Índice de Bhalme e Mooley Modificado, pois esse índice 

deve ser aplicado, preferencialmente, em regiões como solos apresentando composição física 

idêntica, o que não é caso da região em questão. 

O Índice de Severidade de Herbst (HSI) apresentou-se favorável ao uso no estudo, 

pois aplica-se bem em regiões que sofrem de secas prolongadas, como o Nordeste do Brasil, 

onde está inserida a sub-bacia do alto Jaguaribe. 

O Índice Padronizado de Seca (SPI) não foi escolhido por ser um índice que não 

faz diferenciação em relação às características climáticas da região, ou seja, ele pode representar 

uma região que sofre com problemas de seca da mesma forma que outra região que não sofra 

com seca. 

O índice de Anomalia de Chuva (RAI), embora seja um índice relativamente fácil 

de calcular, não apresenta grandes diferenças quando comparado aos índices mais complicados 

de Palmer e Bhalme e Mooley, também apresentando bons resultados nos estudos em que foi 

aplicado. Todavia, não será utilizado, pois é um índice normalizado. 
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3. ÍNDICES DE QUANTIFICAÇÃO DE SECA 

 

3.1 Índice de seca de Bhalme & Mooley (BMDI) 

 

Incialmente, calcula-se o índice de umidade (M) através de equação 3.1.30: 

 

M 100  (Equação 3.1.30) 

Sendo: 

p = precipitação observada no mês considerado; 

p = precipitação média ocorrida no período; 

σ = desvio padrão das precipitações pluviométricas mensais. 

Em seguida calcula-se o índice de severidade através da equação 3.1.31: 

 

I  (Equação 3.1.31) 

 

Sendo: 

c e d = são constantes obtidas através dos coeficientes da reta de mínimos 

quadrados. 

 

A intensidade da seca do mês k é obtida pela equação 3.1.32: 

 

∑
,

 (Equação 3.1.32) 

Sendo: 

∑  , correspondente a uma reta de mínimos quadrados obtida com 

base na soma acumulada dos valores negativos mais altos do índice de umidade 

(M); 

a e b = constantes de regressão; 

k = número de meses. 

 

Fazendo-se k = 1 na equação anterior, obtém-se a contribuição de cada mês do 

índice de umidade para a seca, dada pela equação 3.1.33: 
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,
 (Equação 3.1.33) 

 

Para o mês inicial, I0 = 0 e então obtém-se a equação 3.1.34: 

 

ΔI1 = I1 – I0 = I1 (Equação 3.1.34) 

 

Assim, dado um mês inicial seco, para os meses seguintes deve existir um termo 

adicional, conforme a equação 3.1.35: 

 

∆
,

 (Equação 3.1.35) 

 

Fazendo-se 0,25(a+b) = d e ΔIk = Ik – Ik-1 obtém-se a equação 3.1.36: 

 

 (Equação 3.1.36) 

 

Sendo: 

c e d = são constantes obtidas através dos coeficientes da reta de mínimos 

quadrados. 

A classificação do Índice de Seca de Bhalme & Mooley é semelhante à do índice 

de Palmer, de acordo com a Tabela 4: 

 

Tabela 4- Classificação da intensidade da seca de acordo com o BMDI 
BMDI CLASSIFICAÇÃO 

4 ou mais Extremante úmido 

3,00 a 3,99 Muito úmido 

2,00 a 2,99 Moderadamente úmido 

1,00 a 1,99 Levemente úmido 
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0,99 a -0,99 Próximo do normal 

-1,00 a -1,99 Seca suave 

-2,00 a -2,99 Seca moderada 

-3,00 a -3,99 Seca severa 

-4,00 ou mais Seca extrema 

  Fonte: Bhalme e Mooley (1980). 

3.2. Índice de severidade de Herbst (HSI) 

 

Inicialmente, calcula-se a precipitação efetiva através da equação 3.2.37: 
 

∗  (Equação 3.2.37) 

 

Sendo: 

NEFij = precipitação efetiva do ano i, mês j; 

Nij-1= precipitação no ano i , mês j -1; 

Nj-1 = precipitação média do mês j -1; 

Wj = peso do mês j; 

Nij = precipitação efetiva do ano i, mês j. 

 

O peso do mês j é calculado pela equação 3.2.38: 

 

0,1 1
∗

 (Equação 3.2.38) 

Sendo: 
 
MJN = precipitação média anual. 
 
O próximo passo é a comparação entre o somatório das diferenças negativas e os 

doze valores interpolados da precipitação mensal máxima média da série e o déficit anual 

médio. O primeiro valor é o MMMN, o segundo é MMMN somado a x, que é uma taxa de 

crescimento, e o terceiro é MMMN somado a duas vezes x e assim sucessivamente. O último 

valor obtido corresponde à MJD, e esses doze valores são calculados através da equação 3.2.39: 
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 (Equação 3.2.39) 

 

Sendo: 

MMMN = precipitação mensal máxima média; 

MJD (déficit anual médio) = soma dos déficits mensais. 

 

Em seguida, são iniciados os testes para identificação do início da seca. Trata-se da 

diferença entre a precipitação efetiva e a precipitação média mensal, que será calculada mês a 

mês, até que se obtenha um valor negativo, representando o possível início de uma seca. Então, 

para que se confirme o início real de uma seca, o valor absoluto dessa diferença deve ser 

comparado ao primeiro valor, também absoluto, de MMMR; caso ele seja igual ou maior, então 

o início de uma seca se confirma; se for menor, a diferença do outro mês será inspecionada; 

caso seja negativa, o seu valor absoluto será somado ao do mês anterior e comparado com o 

valor de MMMR+1x; caso esse valor seja ultrapassado, uma seca está acontecendo e teve início 

no mês anterior. Se a diferença do mês seguinte ao que apresentou diferença negativa for 

positiva, a inspeção deve ser feita no próximo e assim por diante. Enquanto o valor da diferença 

mensal exceder os valores de MMMR+nx, então a seca permanece.    

O teste para término da seca acontece de forma simultânea ao teste de início da 

seca; a premissa para que exista um possível fim de seca é observada a partir do primeiro mês 

que apresentar diferença positiva, para verificar se é realmente o fim da seca ou apenas uma 

interrupção; os dois meses seguintes são analisados, onde pelo menos um deve apresentar valor 

positivo. Quando isso ocorrer, os valores das diferenças dos três meses serão somados; se esse 

valor for negativo, antes que a segunda condição seja satisfeita, então esses meses positivos 

representam apenas uma interrupção da seca e não o seu fim. Dessa forma, o teste deve ser 

reiniciado a partir do próximo mês que apresentar diferença positiva. 

A segunda condição, que deve ser calculada concomitantemente com a primeira, é 

a precipitação efetiva dos três meses, onde no mínimo dois devem apresentar diferenças 

negativas. Ela é somada e comparada com a soma das três precipitações médias mensais mais 

altas do ano. Se o valor da soma das precipitações efetivas for menor, então deve ser comparada 

com a soma dos quatro maiores valores de precipitação média mensal, e assim por diante, até 

que a precipitação efetiva exceda esses valores; quando isso acontecer, a seca acabou. Se a 

primeira condição for satisfeita antes que a precipitação efetiva exceda o valor das precipitações 

médias mensais, então o teste deve recomeçar a partir do próximo mês positivo e os meses com 
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diferenças positivas serão considerados como uma interrupção do período de estiagem. Se a 

segunda condição for satisfeita antes que a primeira seja, então tem-se o fim da seca. 

Figura 1- Fluxograma da sequência para aplicação do índice de severidade de Herbst. 

 
Fonte: Autor (2015).  
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4. METODOLOGIA 

Esse capítulo apresentará a caracterização da área a ser estudada, como localização 

da sub-bacia no estado do Ceará, tipos de solo, tipo de vegetação, localização do açude, 

geologia, usos do solo, etc. No tópico seguinte será apresentado o panorama do estudo através 

do fluxograma e do detalhamento de cada etapa da pesquisa a ser realizada.  

 

4.1- Caracterização da área 

 

O objeto de estudo será a sub-bacia do Alto Jaguaribe que se localiza a sudoeste do 

Estado do Ceará e é limitada a oeste pelo Estado do Piauí e a sul pelo Estado de Pernambuco. 

A bacia do rio Jaguaribe é composta por cinco sub-bacias: Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, 

Banabuiú e Salgado, sendo a do alto Jaguaribe a que possui maior região geográfica e também 

a maior do estado (Vide Figura 2). 
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Figura 2- Mapa do Ceará com a divisão das sub-bacias. 

 
Fonte: SRH (2008). 

A sub-bacia do alto Jaguaribe começa a partir da nascente do rio Jaguaribe, 

percorrendo 325 km até seu exutório, com declividade média de 0,06%, onde encontra-se o 

açude Orós, que drena cerca de 24.636km² da área do estado, correspondendo a 16% do 

território cearense. Os principais afluentes do rio Jaguaribe nessa bacia são os rios: 

Carrapateiras, Trici, Puiú, Jucás, Condado, Cariús, Trussu e o riacho da Conceição. Essa sub-

bacia é composta por 27 Municípios, sendo que 23 estão totalmente inseridos nela: Acopiara, 

Aiuaba, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Arneiroz, Assaré, Catarina, Campos Sales, 

Cariús, Farias Brito, Iguatu, Jucás, Nova Olinda, Orós, Parambu, Potengi, Quixelô, Saboeiro, 

Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Tauá; e quatro estão parcialmente nela: Caririaçu (9,90%), 
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Crato (18,31%), Icó (1,61%), Várzea Alegre (18,57%). O clima da região é semiárido, com 

precipitações mal distribuídas no tempo e no espaço e valores médios anuais entre 500mm e 

700mm concentrados no período de fevereiro a maio. A temperatura média é de 28° C e as 

altitudes médias variam de 250m a 400m (Vide figura 3). 

Figura 3- Mapa dos municípios e principais afluentes. 

 
Fonte: SRH (2008). 

A região do alto Jaguaribe possui 19 reservatórios monitorados pela COGERH e 

pelo DNOCS, cerca de 2.544,98 hm³ e uma vazão regularizada de 19,83 m³/s, com 90% de 

garantia. Seus principais reservatórios são: Orós, Trussu e Canoas, com capacidades de 

1.940,00 hm³, 260,57 hm³ e 69,26 hm³ respectivamente, também estão registrados muitos 

açudes de pequeno porte que são de uso particular ou comunitário. 

Embora a região tenha uma quantidade significativa de águas superficiais 

acumuladas, é considerada como deficitária, se levados em consideração os trechos de rio que 

são perenizados, pois as maiores porções acumuladas de água estão localizadas próximas ao 

exutório (Vide figura 4). 
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Figura 4- Mapa dos açudes do Estado do Ceará. 

 
Fonte: SRH (2008). 

A região do alto Jaguaribe é geologicamente composta por quase 85% de 

embasamento cristalino, onde encontram-se gnaisses, migmatitos, quartzitos, metacalcários, 

rochas plutônicas e metaplutônicas. No solo, os outros quase 15%, baseiam-se em arenitos, 

siltitos, conglomerados, folhelhos, gipsita, calcário, areia, argilas, cascalhos e margas, assim 
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como na bacia sedimentar do Araripe. No decorrer do curso dos rios, também se encontram 

areias, siltes, argilas e cascalho.  

As características geológicas dificultam o armazenamento de água no subsolo e 

facilitam o escoamento superficial e, consequentemente, a evaporação da água precipitada na 

sub-bacia; de acordo com essa característica, a região tem muitos rios intermitentes (SRH, 2005, 

apud BACIA DO ALTO JAGUARIBE); logo, em períodos sem chuva, os leitos dos rios secam, 

permanecendo apenas os perenizados artificialmente (Vide figura 5). 

Figura 5- Mapa das características geológicas da sub-bacia do alto Jaguaribe. 

 
Fonte: SRH (2008). 

Os tipos de solo nessa região são muito diferenciados, pois ela apresenta muita 

variação geológica. A região sul apresenta, em sua maioria, solos profundos, como o latossolo. 

Nas regiões onde o relevo é plano ou ondulado, existem solos como Luvissolo Crônico e 
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Neossolo Flúvico; nas áreas mais altas e seus devidos residuais encontram-se solos como 

Neossolo Lítico e afloramentos rochosos; nas regiões aplainadas dos sertões encontram-se o 

planossolo háplico e vertissolo; e, por fim, nas planícies dos rios encontra-se o Neossolo flúvico 

(Vide figura 6).  

Figura 6- Mapa de solos da sub-bacia do alto Jaguaribe. 
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Fonte: SRH (2008). 

Quanto à vegetação que cobre a região, nota-se a predominância do bioma caatinga, 

apresentando sinais de degradação, inclusive nas matas ciliares, em relação às suas 

características naturais, em vários âmbitos. Em função de seu ecossistema, já muito suscetível, 



49 
 

 
 

alguns pontos da sub-bacia encontram-se em processo de desertificação (Vide figura 7) 

(FUNCEME, 2009). 

Figura 7- Mapa de vegetação da sub-bacia do alto Jaguaribe. 

 

As atividades de extrativismo vegetal desordenado e expansão da agricultura estão 

prejudicando fortemente o ecossistema da região; um estudo realizado pela FUNCEME 

constatou, com base em análises integrando a geologia, geomorfologia, solo, clima, hidrologia 

e fitoecologia, que os sistemas ambientais se encontram extremamente prejudicados. A 
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economia da região é baseada na agricultura familiar, no extrativismo vegetal e na pecuária 

extensiva (Vide figura 8).  

 

Figura 8- Mapa de uso do solo da sub-bacia do alto Jaguaribe. 

 
Fonte: SRH (2008). 
 
4.2. Método de condução da pesquisa 
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O presente estudo foi conduzido em quatro principais etapas: (1) revisão 

bibliográfica; (2) elaboração teórica; (3) aplicação; (4) análise e síntese dos resultados, assim 

como apresentado na figura 8 que representa o fluxograma da condução do estudo. 

Figura 9- Fluxograma. 

 
Fonte: Autor (2015). 

Na etapa inicial de revisão bibliográfica, foram pesquisados trabalhos que tivessem 

utilizado índices de quantificação de seca em diferentes regiões, para elencar o maior número 

de índices e suas características, permitindo, assim, selecionar os que poderiam ser utilizados 

na região em estudo. Também foram estudados conceitos relacionados ao fenômeno da seca e 

suas consequências às atividades humanas. A partir dos trabalhos lidos e analisados, foram 

escolhidos dois índices, sendo eles o Índice de Severidade de Herbst (HSI) e o Índice de Seca 

de Bhalme & Mooley (BMDI), ambos índices bem aplicáveis a regiões semiáridas, o que 

viabiliza o uso deles para o presente estudo. Além disso, utilizam apenas precipitação como 

dado de entrada, o que também é muito útil, já que geralmente os dados de precipitação são 

medidos em quase todas as regiões.  

A área de foi a sub-bacia do alto Jaguaribe, pois representa a primeira porção a ser 

percorrida pelo rio Jaguaribe, que é um rio extenso e muito importante para o Estado do Ceará; 

também é uma região muito interessante, pois abriga um dos grandes açudes do estado e 
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apresenta características de solo bem variadas, já que em algumas partes tem solos mais 

profundos e, em outras, solos muito rasos. O que viabilizou o uso dessa sub-bacia também foi 

a existência de dados medidos confiáveis e consistentes. Assim, delimitou-se a abrangência do 

estudo para a aplicação de dois índices para a região do alto Jaguaribe. 

O horizonte temporal estabelecido foi de dez anos, para que seja possível observar 

o desempenho dos métodos selecionados. Em condições de extrema escassez de dados, o 

referencial será os resultados obtidos com base na série completa, ou seja, com trinta anos de 

dados.  

Ainda na segunda etapa foi feito o detalhamento dos dois índices escolhidos (etapas 

do cálculo, objetivo de cada método, classificação da seca para cada método, entre outras 

características intrínsecas de cada um). Na etapa seguinte, esses métodos foram calculados para 

dois postos pluviométricos distribuídos em regiões da sub-bacia, com características 

diferenciadas, uma rural e uma nas proximidades do grande açude Orós. O intuito dessa escolha 

foi obter postos espaçadamente ao longo da sub-bacia, abrangendo um pouco de cada atividade 

que ocorre na região, bem como características de pluviosidade diferenciadas.  

O Índice de Severidade de Herbst (HSI) e o Índice de Seca de Bhalme e Mooley 

(BMDI) foram aplicados a dois postos pluviométricos distintos localizados na sub-bacia do 

Alto Jaguaribe. Os postos foram Iguatu, 639044 de latitude -6:22:28 e longitude -39:17:36, e 

Orós 638085 de latitude -6:15:0 e longitude -38:55:0. As séries utilizadas foram de períodos 

coincidentes, de janeiro de 1978 a dezembro de 2007, totalizando 30 anos. Primeiramente, 

aplicaram-se os dois métodos utilizando-se a série completa; dessa forma, foi possível mapear 

a seca para esse período. Em seguida, utilizaram-se apenas dez anos da mesma série 

pluviométrica de cada posto, também coincidentes, referentes ao período de janeiro de 1978 a 

dezembro de 1987. A seca foi mapeada para esse mesmo período de dez anos, de forma que foi 

possível comparar o desempenho de cada método escolhido e verificar se os resultados com 

apenas dez anos de dados divergiram muito dos obtidos com a série histórica completa. Assim, 

pode-se observar a dependência de cada método aos dados e verificar sua aplicabilidade a 

regiões com poucos dados medidos.   

A última etapa do estudo corresponde à análise e síntese dos resultados, onde serão 

avaliados os valores obtidos na etapa anterior e discutidos para gerar uma conclusão. Os 

métodos serão classificados com relação à sua dependência dos dados. Eleger um índice como 

aplicável a condições onde há precariedade de dados é um grande trunfo, pois ainda existem 

muitas regiões vulneráveis à seca e que não possuem grandes séries históricas, o que viabilizaria 
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o uso de índices de seca para a quantificação de seca dessas regiões e facilitaria a previsão desse 

fenômeno natural capaz de causar tantos desastres, podendo ser utilizado como ferramenta para 

a proposição de medidas mitigadoras. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos através desse índice, para cada posto e suas respectivas duas 

séries, foram comparados com as precipitações que realmente ocorreram nos respectivos meses 

e que realmente nos períodos secos as precipitações foram inferiores ao esperado para aquele 

mês e que nos meses considerados normais a precipitação foi a cima ou igual ao esperado, essa 

informação é válida para todos os resultados obtidos para o método HSI.  Para o BMDI foi feito 

o comparativo utilizando a precipitação anual em comparação com a média anual, foi possível 

observar muita divergência entre a classificação obtida pelo método e o que precipitou, tanto 

nas séries de dez anos quanto nas de trinta para ambos os postos. 

 

5.1 HSI aplicado aos dados do posto Orós (638085) 

 

Comparando-se os resultados obtidos a partir da aplicação do Índice de Severidade 

de Herbst para uma série histórica completa, de 30 anos, e de 10 anos da mesma série, pode-se 

observar, para os dados do posto pluviométrico do Orós (638085), que os resultados foram bem 

diferenciados, pois observa-se que a série de 10 anos modela um período de seca de janeiro de 

1978 a abril de 1978 que não foi modelado pela série de 30 anos (Vide tabela 5).  

Tabela 5- Comparativo entres as duas séries para o período de janeiro de 1978 a janeiro de 
1979, para posto Orós. 

MAPEAMENTO10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 

PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA 
MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

INICIO DE SECA  NORMAL  15,21  01/1978

PERIODO SECO  NORMAL  29,26  02/1978

PERIODO SECO  NORMAL  15,81  03/1978

FIM DA SECA  NORMAL  53,00  04/1978

NORMAL  NORMAL  54,91  05/1978

NORMAL  NORMAL  5,41  06/1978

NORMAL  NORMAL  28,60  07/1978

NORMAL  NORMAL  4,33  08/1978

NORMAL  NORMAL  15,97  09/1978

NORMAL  NORMAL  6,90  10/1978

NORMAL  NORMAL  42,24  11/1978

NORMAL  NORMAL  33,60  12/1978

NORMAL  NORMAL  49,39  01/1979
Fonte: Autor (2015). 

Na sequência, ambas modelaram um início de seca no mês de fevereiro de 1979. 

No decorrer do período seco, a série maior pode obter três interrupções do período seco; já a 
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série menor observou apenas uma interrupção. A seca teve seu fim no mês de fevereiro de 1980 

para a série maior e o mês seguinte foi normal. Já para a série menor, a seca continuou, como 

pode ser observado na Tabela 6. 

 

Tabela 6- Comparativo das duas séries para o período de fevereiro de 1979 a março de 1980, 
para o posto Orós. 

MAPEAMENTO10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

INICIO DE SECA  INICIO DE SECA  76,24  02/1979

PERIODO SECO  INTERRUPÇÃO  69,39  03/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  80,80  04/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  52,41  05/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  16,19  06/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  15,70  07/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  7,07  08/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  4,63  09/1979

INTERRUPÇÃO  INTERRUPÇÃO  18,10  10/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  11,04  11/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  33,60  12/1979

PERIODO SECO  INTERRUPÇÃO  52,11  01/1980

PERIODO SECO  FIM DA SECA  308,56  02/1980

PERIODO SECO  NORMAL  50,71  03/1980
Fonte: Autor (2015). 

No mês seguinte, uma nova seca se inicia para a série de 30 anos, tendo seu fim 

apenas em março de 1984, enquanto que para a série de 10 anos a seca iniciada em fevereiro de 

1979 continua e só acaba em abril de 1984. Houve algumas interrupções do período seco, sendo 

que três delas coincidiram entre as duas séries: foram as dos meses de julho de 1981 e as de 

janeiro e julho de 1982. As interrupções que ocorreram na série maior foram, em sua maioria, 

de dois meses seguidos, ou seja, das cinco, quatro foram em meses seguidos, separadas duas a 

duas, referentes aos meses de julho e agosto de 1981 e julho e agosto de 1982. A série maior 

modelou um mês de normalidade no mês de abril de 1984 (Vide tabela 7). 

 
Tabela 7- Comparativo entre o período de abril de 1980 a abril de 1984, para o posto Orós.  

MAPEAMENTO10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

PERIODO SECO  INICIO DE SECA  142,80  04/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  15,59  05/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  16,41  06/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  16,10  07/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  7,07  08/1980
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PERIODO SECO  PERIODO SECO  4,63  09/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  18,90  10/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,36  11/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  28,80  12/1980

INTERRUPÇÃO  PERIODO SECO  36,49  01/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  64,76  02/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  105,41  03/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  107,40  04/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  39,09  05/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  22,39  06/1981

INTERRUPÇÃO  INTERRUPÇÃO  23,30  07/1981

PERIODO SECO  INTERRUPÇÃO  1,87  08/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  7,27  09/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,90  10/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  5,66  11/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  19,80  12/1981

INTERRUPÇÃO  INTERRUPÇÃO  36,49  01/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  64,76  02/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  105,41  03/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  107,40  04/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  39,09  05/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  22,39  06/1982

INTERRUPÇÃO  INTERRUPÇÃO  23,30  07/1982

PERIODO SECO  INTERRUPÇÃO  1,87  08/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  7,27  09/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,90  10/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  5,66  11/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  19,80  12/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  58,01  01/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  22,46  02/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  25,81  03/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  141,20  04/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  78,19  05/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  28,29  06/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  10,30  07/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  11,63  08/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  4,23  09/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  2,80  10/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,36  11/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  29,10  12/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  82,61  01/1984

PERIODO SECO  PERIODO SECO  76,64  02/1984

PERIODO SECO  FIM DA SECA  34,09  03/1984

FIM DA SECA  NORMAL  211,50  04/1984
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Fonte: Autor (2015). 

Em maio de 1984, ambas as séries observaram normalidade; porém, no mês 

seguinte, junho de 1984, a série menor observou um início de seca seguido de dois meses de 

interrupção e mais um mês seco. Esse mesmo período para a série maior foi de normalidade, 

iniciando um curto período seco apenas em outubro de 1984, que terminou em janeiro de 1985, 

no mesmo mês que a seca modelada pela série menor termina, assim como apresentado na 

tabela 8. 

 

Tabela 8- Comparativo do período de maio de 1984 a janeiro de 1985, para o posto Orós. 

MAPEAMENTO10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

NORMAL  NORMAL  14,31  05/1984

INICIO DE SECA  NORMAL  26,69  06/1984

INTERRUPÇÃO  NORMAL  27,30  07/1984

INTERRUPÇÃO  NORMAL  6,33  08/1984

PERIODO SECO  NORMAL  8,77  09/1984

PERIODO SECO  INICIO DE SECA  6,90  10/1984

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,36  11/1984

PERIODO SECO  PERIODO SECO  24,10  12/1984

FIM DA SECA  FIM DA SECA  116,39  01/1985
Fonte: Autor (2015). 

No período de fevereiro de 1985 a julho de 1985, ambas as séries apresentam meses 

de normalidade e um início de seca no mês de agosto 1985; os meses que se seguem são secos 

também para ambas até o mês de dezembro de 1985, onde a seca para a série maior tem seu fim 

e é seguida por três meses de normalidade, enquanto que na série menor essa mesma seca só 

termina em março de 1986 (Vide tabela 9).  

 

Tabela 9- Comparativo do período de fevereiro de 1985 a março de 1986, para o posto Orós 

MAPEAMENTO10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

NORMAL  NORMAL  181,96  02/1985

NORMAL  NORMAL  335,09  03/1985

NORMAL  NORMAL  326,10  04/1985

NORMAL  NORMAL  145,91  05/1985

NORMAL  NORMAL  42,11  06/1985

NORMAL  NORMAL  12,40  07/1985

INICIO DE SECA  INICIO DE SECA  1,47  08/1985

PERIODO SECO  PERIODO SECO  4,63  09/1985

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,90  10/1985
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PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,36  11/1985

PERIODO SECO  FIM DA SECA  157,90  12/1985

PERIODO SECO  NORMAL  48,21  01/1986

PERIODO SECO  NORMAL  83,16  02/1986

FIM DA SECA  NORMAL  239,69  03/1986
Fonte: Autor (2015). 

A partir do mês de abril de 1984, ambas as séries modelam períodos de 

normalidade, em dezembro, com o início de uma seca de pequena duração que termina, também 

para ambas as séries, em fevereiro de 1987. Os meses de março e abril são de normalidade para 

as duas séries. Em maio se inicia uma seca também para as duas séries, que não têm seu fim 

dentro do período estudado. Durante o período seco, a série maior observou dois meses de 

interrupção, em junho e julho de 1987; já para a série menor, não houve interrupção para o 

mesmo período seco, que ocorreu de maio de 1987 a dezembro do mesmo ano (Vide tabela 10). 

 

Tabela 10- Comparativo do período de abril de 1986 a dezembro de 1987, para o posto Orós. 

MAPEAMENTO10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

NORMAL  NORMAL  79,40  04/1986

NORMAL  NORMAL  27,29  05/1986

NORMAL  NORMAL  17,01  06/1986

NORMAL  NORMAL  51,00  07/1986

NORMAL  NORMAL  25,93  08/1986

NORMAL  NORMAL  0,53  09/1986

NORMAL  NORMAL  17,10  10/1986

NORMAL  NORMAL  26,14  11/1986

INICIO DE SECA  INICIO DE SECA  31,30  12/1986

PERIODO SECO  PERIODO SECO  1,91  01/1987

FIM DA SECA  FIM DA SECA  83,16  02/1987

NORMAL  NORMAL  210,89  03/1987

NORMAL  NORMAL  23,10  04/1987

INICIO DE SECA  INICIO DE SECA  74,09  05/1987

PERIODO SECO  INTERRUPÇÃO  30,01  06/1987

PERIODO SECO  INTERRUPÇÃO  3,20  07/1987

PERIODO SECO  PERIODO SECO  4,13  08/1987

PERIODO SECO  PERIODO SECO  4,63  09/1987

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,90  10/1987

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,36  11/1987

PERIODO SECO  PERIODO SECO  33,60  12/1987
Fonte: Autor (2015). 
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A tabela 11 resume as secas obtidas pelas duas séries e suas respectivas durações; 

observa-se que a série de 10 anos obteve resultados mais grosseiros, pois não foi capaz de 

modelar com riqueza de detalhes os períodos secos, inclusive determinando períodos secos que 

nem sequer foram modelados pela série de 30 anos, como a sua primeira seca, que ocorreu de 

janeiro de 1978 a abril de 1978. 

 

Tabela 11- Comparativo resumido dos períodos secos entre as duas séries para o posto Orós. 
POSTO ORÓS (638085) 

SÉRIE DE 10 ANOS SÉRIE DE 30 ANOS 
INÍCIO DA 
SECA DURAÇÃO FIM DA SECA 

INICIO DA 
SECA DURAÇÃO FIM DA SECA 

01/1978 4 meses 04/1978 02/1979 13 meses 02/1980 
02/1979 63 meses 04/1984 04/1980 48 meses 03/1984 
06/1984 8 meses 01/1985 10/1984 4 meses 01/1985 
08/1985 8 meses 03/1986 08/1985    5 meses 12/1985 
12/1986 3 meses 02/1987 12/1986 3 meses 02/1987 

05/1987 8 meses 
Não teve fim no 
período estudado

05/1987 8 meses 
Não teve fim no 
período estudado

Fonte: Autor (2015). 

Observa-se que o segundo período de seca encontrado pela série de 10 anos 

representa a junção dos dois primeiros períodos encontrados pela série maior, com uma 

diferença apenas de dois meses: o mês de março de 1980, que divide os dois períodos secos, e 

o mês de abril de 1984, pois, na série de 30 anos, o segundo período seco acaba em março de 

1984.  

Nos dois eventos de seca que se seguem, as divergências foram consideradas 

pequenas, tendo em vista que a série menor modelou eventos secos ocorrendo nos mesmos 

períodos que os da série maior, mas com durações maiores: o primeiro com 4 meses a mais e o 

segundo com 3 meses a mais. Os dois últimos eventos de seca modelados por ambas foram 

iguais.   

Para realizar o comparativo entre a produção de feijão (cultivo de ciclo curto) e 

milho e os resultados obtidos através do HSI, convencionou-se que anos com mais de seis meses 

normais seriam considerados normais, bem como anos com mais de seis meses secos seriam 

considerados secos. Para casos onde houve seis meses secos e seis meses normais, 

convencionou-se um ano seco/normal, valendo ressaltar que início, fim e interrupção de seca 

são considerados como dentro dos períodos secos. Uma observação importante é que os meses 

classificados como normais representam meses onde a chuva foi conforme esperada para aquele 

mês. Através da tabela 12, pode-se observar que nos anos de 1978, 1979 e 1980 as produções 
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de ambos os cultivos foram correspondentes à classificação dada pelo método, ou seja, em 1979 

as duas produções caíram em relação ao ano anterior (que foi normal), do mesmo modo que 

ocorreu no ano de 1980, no qual a produção foi ainda menor do que no ano de 1979.  

O ano de 1981 apresentou uma pequena divergência, pois, embora tenha sido um 

ano seco precedido de dois anos também secos, a produção de feijão teve um aumento 

significativo, e esse fenômeno pode ser justificado pelas interrupções no período seco que foram 

identificados pelo HSI ou pela presença de chuvas localizadas em pequenas regiões, de modo 

que não foram medidas pelo posto pluviométrico utilizado no presente estudo. No ano de 1982, 

o feijão teve uma baixa em relação a 1981(os cultivos estudados no presente estudo eram 

plantados em condição de sequeiro no período estudado), porém o milho teve um ganho na 

produção, que pode ser justificado pelos meses de interrupção do período seco, que devem ter 

favorecido os períodos de plantio, assim como evitaram prejuízos maiores à produção de feijão. 

O ano de 1984 teve seis meses de normalidade, de modo que provavelmente 

favoreceram o plantio do feijão e não o de milho, já que nesse período estudado ainda não se 

tinha um acompanhamento climatológico para auxiliar os produtores a plantar os cultivos nos 

períodos mais favoráveis. Vale ressaltar que a série de trinta se aproximou mais da realidade 

em relação à produção, pois classificou esse ano como seco/normal, ao passo que a série de dez 

anos o classificou como seco. O milho teve um grande aumento no ano de 1985, que foi um 

ano seco/normal, enquanto que o feijão teve uma pequena baixa, não muito significativa. O ano 

de 1986 foi classificado como normal e apresentou uma boa produtividade, principalmente para 

o milho e, por fim, nos últimos anos estudados, ambos os cultivos apresentaram declínio em 

função do ano que foi classificado como seco. 

 

Tabela 12- Comparativo entre a produção em toneladas/hectares de feijão e milho e a 
classificação anual obtida pelo HSI para o posto Orós. 

Fonte: Autor (2015). 

POSTO ORÓS 

CULTIVOS 
TEMPORÁRIOS/ 

ANOS 

PRODUÇÃO ANUAL EM TONELADAS/HECTARES 

1978  1979 1980 1981 1982 1984 1985  1986 1987

FEIJÃO  0,30  0,18 0,15 0,43 0,15 0,46 0,30  0,33 0,16

MILHO  0,35  0,21 0,20 0,36 0,15 0,03 0,49  0,55 0,21

HSI 10 ANOS  NORMAL  SECO SECO SECO SECO SECO 
SECO/ 

NORMAL  NORMAL SECO

HSI 30 ANOS  NORMAL  SECO SECO SECO SECO
SECO/

NORMAL
SECO/ 

NORMAL  NORMAL SECO
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5.2 HSI aplicado aos dados do posto Iguatu (639044) 

 

Analisando-se os resultados obtidos para o posto Iguatu (639044), pode-se observar 

que os resultados foram bem próximos para o ano de 1978, que é o primeiro ano da série 

estudada, divergindo apenas na determinação do início da seca, onde a série de dez anos 

constatou o início do período seco dois meses antes da série de trinta anos, como pode ser 

observado na Tabela 13. 

 

Tabela 13- Comparativo referente ao período de janeiro de 1978 a dezembro de 1978, para o 
posto Iguatu. 

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa) 

NORMAL  NORMAL  26,30  01/1978

NORMAL  NORMAL  83,78  02/1978

NORMAL  NORMAL  131,12  03/1978

NORMAL  NORMAL  233,38  04/1978

NORMAL  NORMAL  42,88  05/1978

NORMAL  NORMAL  22,91  06/1978

NORMAL  NORMAL  8,09  07/1978

NORMAL  NORMAL  24,98  08/1978

NORMAL  NORMAL  11,81  09/1978

INICIO DE SECA  NORMAL  16,31  10/1978

PERIODO SECO  NORMAL  18,03  11/1978

PERIODO SECO  INICIO DE SECA  33,46  12/1978
Fonte: Autor (2015). 

Pode-se observar na Tabela 14, que os meses de janeiro a setembro de 1979 foram 

modelados como meses secos em ambas as séries, sendo que setembro foi o término do evento 

citado. 

 

Tabela 14- Comparativo referente ao período de janeiro de 1979 a setembro de 1979, para o 
posto Iguatu. 

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

PERIODO SECO  PERIODO SECO  22,30  01/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  101,22  02/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  84,12  03/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  70,62  04/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  6,88  05/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  23,91  06/1979

PERIODO SECO  PERIODO SECO  14,91  07/1979
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PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,02  08/1979

FIM DA SECA  FIM DA SECA  46,81  09/1979
Fonte: Autor (2015). 

Os meses de outubro 1979 a fevereiro de 1980 foram períodos normais para ambas 

as séries. Em março ambas identificaram um início de seca que perdurou ao longo dos meses 

seguintes, havendo uma interrupção de dois meses que foi coincidente entre as séries, em 

outubro e novembro de 1980. Por fim, a série de trinta anos identificou o término da citada seca 

no mês de janeiro de 1981; em contrapartida, a série de dez anos observou apenas uma 

interrupção do período seco no mesmo mês (Vide Tabela 15). 

 

Tabela 15- Comparativo referente ao período de outubro 1979 a janeiro de 1981, para o posto 
Iguatu. 

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

NORMAL  NORMAL  3,69  10/1979

NORMAL  NORMAL  18,03  11/1979

NORMAL  NORMAL  48,46  12/1979

NORMAL  NORMAL  205,70  01/1980

NORMAL  NORMAL  249,78  02/1980

INICIO DE SECA  INICIO DE SECA  101,12  03/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  119,62  04/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  50,12  05/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  17,91  06/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  14,91  07/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,02  08/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  1,19  09/1980

INTERRUPÇÃO  INTERRUPÇÃO  30,69  10/1980

INTERRUPÇÃO  INTERRUPÇÃO  6,03  11/1980

PERIODO SECO  PERIODO SECO  26,46  12/1980

INTERRUPÇÃO  FIM DA SECA  15,70  01/1981
Fonte: Autor (2015). 

Nos dois meses que se seguem ao término da seca, para a série maior, identificam-

se normalidade e o início de um novo período de seca no mês de abril, ao passo que a seca na 

série menor permanece sem interrupção. Ambas identificam interrupções de apenas um mês, 

porém não ocorrem em meses coincidentes; para a série menor, ocorre em dezembro de 1982, 

enquanto que na série maior ocorre em dezembro de 1981. Para as duas séries, a seca tem o seu 

término em março de 1984 (Vide Tabela 16). 
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Tabela 16- Comparativo referente ao período de fevereiro de 1981 a março de 1984, para o 
posto Iguatu. 

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa)

PERIODO SECO  NORMAL  43,22  02/1981

PERIODO SECO  NORMAL  79,88  03/1981

PERIODO SECO  INICIO DE SECA  129,62  04/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  73,12  05/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  14,09  06/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  14,91  07/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,02  08/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  16,19  09/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  16,31  10/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,97  11/1981

PERIODO SECO  INTERRUPÇÃO  21,54  12/1981

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,30  01/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  25,78  02/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  122,12  03/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  32,38  04/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  64,12  05/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  30,91  06/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  14,91  07/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,02  08/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  3,19  09/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  16,31  10/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,97  11/1982

INTERRUPÇÃO  PERIODO SECO  48,46  12/1982

PERIODO SECO  PERIODO SECO  127,30  01/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  12,22  02/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  42,12  03/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  117,62  04/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  73,12  05/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  31,91  06/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  8,91  07/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  0,02  08/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  16,19  09/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  0,69  10/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,97  11/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  23,46  12/1983

PERIODO SECO  PERIODO SECO  129,30  01/1984

PERIODO SECO  PERIODO SECO  111,22  02/1984

FIM DE SECA  FIM DA SECA  118,88  03/1984
Fonte: Autor (2015). 
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Após o fim da referida seca, que foi a maior dentro do período estudado, ambas as 

séries modelam dois meses de normalidade e um novo início de seca no mês de junho de 1984; 

a série menor identifica como um período de seca de oito meses, tendo seu fim no mês janeiro 

de 1985, enquanto que a série maior, para o mesmo período, identifica uma seca de quatro 

meses, seguida de um mês de normalidade e um novo período seco de três meses, terminando 

no mesmo mês que a seca identificada pela série menor (Vide Tabela 17). 

 

Tabela 17- Comparativo referente ao período de abril 1984 a janeiro de 1985, para o posto 
Iguatu.  

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa) 

NORMAL  NORMAL  145,38  04/1984

NORMAL  NORMAL  27,88  05/1984

INICIO DE SECA  INICIO DE SECA  34,91  06/1984

PERIODO SECO  PERIODO SECO  2,09  07/1984

PERIODO SECO  PERIODO SECO  9,02  08/1984

PERIODO SECO  FIM DA SECA  5,81  09/1984

PERIODO SECO  NORMAL  29,69  10/1984

PERIODO SECO  INICIO DE SECA  9,97  11/1984

PERIODO SECO  PERIODO SECO  23,46  12/1984

FIM DA SECA  FIM DA SECA  165,70  01/1985
Fonte: Autor (2015). 

Os meses de fevereiro de 1985 a setembro de 1985 foram de normalidade para as 

duas séries. Em outubro, a série maior identifica o início de um período seco que só termina em 

março de 1986; já a série menor só identifica esse início três meses depois, em janeiro de 1986, 

bem como o término um mês depois, em abril de 1986; logo, as durações são diferentes, e a 

série menor apresentou uma duração dois meses inferior à série maior, assim como mostra a 

Tabela 18. 

 

Tabela 18- Comparativo referente ao período de fevereiro 1985 a abril de 1986, para o posto 
Iguatu. 

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa) 

NORMAL  NORMAL  232,78  02/1985

NORMAL  NORMAL  171,88  03/1985

NORMAL  NORMAL  235,38  04/1985

NORMAL  NORMAL  134,88  05/1985

NORMAL  NORMAL  84,09  06/1985

NORMAL  NORMAL  24,09  07/1985
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NORMAL  NORMAL  42,98  08/1985

NORMAL  NORMAL  3,81  09/1985

NORMAL  INICIO DE SECA  16,31  10/1985

NORMAL  PERIODO SECO  9,97  11/1985

NORMAL  PERIODO SECO  113,54  12/1985

INICIO DE SECA  PERIODO SECO  131,30  01/1986

PERIODO SECO  PERIODO SECO  18,82  02/1986

PERIODO SECO  FIM DA SECA  18,88  03/1986

FIM DA SECA  NORMAL  111,38  04/1986
Fonte: Autor (2015). 

O período de maio de 1986 a novembro de 1986 foi de normalidade para ambas as 

séries. Em dezembro, a série maior identificou um período seco de apenas dois meses, enquanto 

que a séria menor permaneceu na normalidade, como pode ser observado na Tabela 19. 

 

Tabela 19- Comparativo referente ao período de meio 1986 a janeiro de 1987, para o posto 
Iguatu. 

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa) 

NORMAL  NORMAL  36,12  05/1986

NORMAL  NORMAL  29,09  06/1986

NORMAL  NORMAL  23,09  07/1986

NORMAL  NORMAL  6,98  08/1986

NORMAL  NORMAL  59,81  09/1986

NORMAL  NORMAL  41,69  10/1986

NORMAL  NORMAL  12,03  11/1986

NORMAL  INICIO DE SECA  48,46  12/1986

NORMAL  FIM DA SECA  26,70  01/1987
Fonte: Autor (2015). 

Os meses de fevereiro a agosto de 1987 foram normais para as duas séries; a série 

menor modelou o restante do período estudado como normal, de setembro a dezembro; já a 

série maior ainda identificou um período seco com início em setembro e término fora do período 

estudado (Vide Tabela 20). 

 

Tabela 20- Comparativo referente ao período de fevereiro 1987 a dezembro de 1987, para o 
posto Iguatu. 

MAPEAMENTO 10 ANOS  MAPEAMENTO 30 ANOS 
PRECIPITAÇÃO‐
MÉDIA MENSAL 

DATA 
(mm/aaaa) 

NORMAL  NORMAL  44,22  02/1987

NORMAL  NORMAL  296,88  03/1987

NORMAL  NORMAL  17,62  04/1987
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NORMAL  NORMAL  67,12  05/1987

NORMAL  NORMAL  49,09  06/1987

NORMAL  NORMAL  25,09  07/1987

NORMAL  NORMAL  6,98  08/1987

NORMAL  INICIO DE SECA  16,19  09/1987

NORMAL  PERIODO SECO  16,31  10/1987

NORMAL  PERIODO SECO  9,97  11/1987

NORMAL  PERIODO SECO  48,46  12/1987
Fonte: Autor (2015). 

A tabela 21 apresenta o comparativo entre eventos de seca identificados pelas duas 

séries, podendo-se observar que, na primeira seca identificada pelas duas séries, suas durações 

são bem próximas, diferindo apenas em dois meses. O segundo período identificado pela série 

menor representa o segundo e o terceiro da série maior, de modo que a série maior pode ser 

mais precisa e detalhar melhor o período de março de 1980 a março de 1984, que foi o período 

mais crítico encontrado dentro nos dez anos estudados. O mesmo ocorre no terceiro período 

seco identificado pela série menor, que representa, temporalmente, o quarto e o quinto período 

modelado pela série maior. O último período identificado pela série menor não coincide com 

nenhum período seco modelado pela série maior; em contrapartida, a séria maior identifica mais 

três períodos secos que não são identificados pela série maior. 

 

 

Tabela 21- Comparativo resumido dos períodos secos identificados para o período de 1978 a 
1987 entre as duas séries, para o posto Iguatu. 

 POSTO IGUATU (639044) 

SÉRIE DE 10 ANOS SÉRIE DE 30 ANOS 
INICIO DA 
SECA DURAÇÃO 

FIM DA 
SECA 

INICIO DA 
SECA DURAÇÃO 

FIM DA 
SECA 

10/1978 12 meses 09/1979

12/1978 10 meses 09/1979

03/1980 11 meses 01/1981

03/1980 49 meses 03/1984

04/1981 36 meses 03/1984

06/1984 4 meses 09/1984

06/1984 8 meses 01/1985

11/1984 3 meses 01/1985

10/1985 6 meses 03/1986

01/1986 4 meses 04/1986

12/1986 2 meses 01/1987

09/1987 4 meses 

Não teve fim 
no período 

estudado
Fonte: Autor (2015). 
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A tabela 22 apresenta o comparativo da produção de feijão e milho em relação à 

classificação obtida pelo HSI para o posto pluviométrico Iguatu, observando-se que, no ano de 

1978, classificado como normal, a produção de ambos os cultivos foi muito boa, de modo que 

nos dois anos seguintes, 1979 e 1980, houve uma baixa nos dois cultivos, pois foram anos secos. 

Os anos de 1981 e 1982 foram anos atípicos, pois foram classificados como secos, mas os 

cultivos apresentaram aumento na produção; esse aumento pode ter ocorrido em função dos 

meses normais e das interrupções que, embora esporádicas durante o ano, podem ter ocorrido 

em meses limitantes para o plantio dos cultivos; o mesmo pode se aplicar ao ano de 1984, que 

também apresentou valores muito elevados de produção. 

O ano de 1985 foi classificado como normal, porém os valores de produção foram 

inferiores aos do ano anterior classificado como seco, o que pode ser justificado pelo possível 

despreparo dos produtores em função da ausência de monitoramento climatológico. No ano de 

1986, que também foi um ano classificado como normal, a produção teve uma melhora 

relevante. Por fim, no ano de 1987, classificado como normal pela série de dez anos e como 

seco/normal pela série de trinta anos, ambas as produções diminuíram, provavelmente em 

função da baixa pluviosidade, pois, embora não tenha sido um ano completamente seco, 

provavelmente os meses que choveram não foram suficientes para manter os cultivos. 

 

Tabela 22- Comparativo entre a produção em toneladas/hectares de feijão e milho e a 
classificação anual obtida pelo HSI para o posto Iguatu 

Fonte: Autor (2015). 

5.3 BMDI aplicado aos dados do posto Orós (638085) 

 

Podem-se observar, na Figura 10, os valores do Índice de Seca de Bhalme e Mooley, 

ano a ano, para o período de 1978 a 1987, utilizando-se como base uma série histórica de dez 

anos, que foi truncada da série completa do Posto Orós (638085), período que foi o mesmo 

utilizado como parâmetro de comparação entre a aplicação dos métodos para séries maiores e 

POSTO IGUATU 

CULTIVOS 
TEMPORÁRIOS/ 

ANOS 

PRODUÇÃO ANUAL EM TONELADAS/HECTARES 

1978  1979 1980 1981 1982 1984 1985  1986  1987

FEIJÃO  0,30  0,27 0,15 0,37 0,15 0,45 0,30  0,37  0,19

MILHO  0,46  0,18 0,03 0,36 0,15 0,70 0,50  0,63  0,21

HSI 10 ANOS  NORMAL  SECO SECO SECO SECO SECO NORMAL  NORMAL  NORMAL

HSI 30 ANOS  NORMAL  SECO SECO SECO SECO SECO NORMAL  NORMAL 
SECO/

NORMAL
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menores e para a verificação da sua dependência em relação ao tamanho da série. Os valores 

do índice variaram de -1,04 a 6,21, sendo o ano de menor valor 1983 e o de maior valor o de 

1985.  

 

Figura 10- Gráfico representativo do valor médio do índice de seca de Bhalme e Mooley para 
cada ano do intervalo de 1978 a 1987 para o posto Orós. 

 
Fonte: Autor (2015). 
 

Os períodos secos foram classificados de acordo com a proposta de Bhalme e 

Mooley (Tabela 4). A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos para a série de dez anos. 

 

Tabela 23- Classificação da seca obtida a partir da série de dez anos para o período de 1978 a 
1987 para o posto Orós. 

ANOS 
ÍNDICE DE SECA MÉDIO ANUAL – 
ORÓS - (SÉRIE DE 10 ANOS) 

CLASSIFICAÇÃO DA 
SECA 

PRECIPITAÇÃO ‐ 
MÉDIA MENSAL 

1978 1,120545961 Levemente úmido 162,19

1979 0,568715495 Umidade incipiente ‐33,91

1980 1,097178389 Levemente úmido 19,69

1981 -0,623965219 Seca incipiente ‐176,71

1982 -0,623965219 Seca incipiente ‐176,71

1983 -1,04445992 Seca suave ‐350,21

1984 1,326902959 Levemente úmido 78,99

1985 6,211967096 Extremamente úmido 432,09

1986 2,176899411 Moderadamente úmido 180,79

1987 1,055212642 Levemente úmido 310,69
Fonte: Autor (2015). 

Na sequência, observam-se os resultados obtidos, mapeados anos a ano, para o mesmo 

período de dez anos analisado na figura anterior; porém para a obtenção desses resultados, foi 
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utilizada a série completa de trinta anos do posto Orós. Os valores variaram de -1,86 a 9,53, 

sendo que o ano de menor valor foi 1983 e o de maior valor foi o de 1985 (Vide Figura 11). 

 

Figura 11- Gráfico representativo do valor médio do índice de seca de Bhalme e Mooley para 

cada ano do intervalo de 1978 a 1987, para o posto Orós com trinta anos de dados 

 

Fonte: Autor (2015). 

A tabela 24 apresenta a classificação da seca a partir dos resultados obtidos com o 

uso da série completa de trinta anos para o posto Orós, para os dez anos estudados. 

 

Tabela 24- Classificação da seca obtida a partir da série de trinta anos para o período de 1978 
a 1987, para o posto Orós. 

Fonte: Autor (2015). 
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Série2

ANOS 
ÍNDICE DE SECA MÉDIO ANUAL – ORÓS 
‐ (SÉRIE DE 30 ANOS)  CLASSIFICAÇÃO DA SECA 

PRECIPITAÇÃO ‐ 
MÉDIA MENSAL 

1978  1,11214655 Levemente úmido  12,52

1979  ‐0,221920049 Próximo do normal  ‐183,58

1980  1,734273178 Levemente úmido  ‐129,98

1981  ‐1,581515194 Seca suave  ‐326,38

1982  ‐1,581515194 Seca suave  ‐326,38

1983  ‐1,863944261 Seca suave  ‐499,88

1984  1,232508926 Levemente úmido  ‐70,68

1985  9,534373992 Extremamente úmido  282,42

1986  3,812460681 Muito úmido  31,12

1987  2,266582964 Moderadamente úmido  161,02
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Observando-se os resultados obtidos com as duas séries, tem-se que foram bem 

divergentes em termos numéricos; contudo, classificando-se de acordo com a tabela proposta 

por Bhalme e Mooley, os anos de 1978, 1980, 1983, 1984 e 1985 apresentaram valores dentro 

da mesma janela. Para os demais anos, os resultados para a série maior foram mais 

conservadores para os anos de 1979, 1981 e 1982 e menos conservadores para os anos de 1986 

e 1987. 

A figura 12 apresenta o comparativo entre os resultados obtidos para o índice de 

Seca de Bhalme e Mooley para o posto Orós, de modo que é possível observar que ocorreram 

diferenças entre os valores obtidos a partir de cada série, mas que não foram tão significativas, 

à exceção de alguns pontos como nos anos de 1985 e 1986. 

 

Figura 12- Comparativo entre os valores obtidos pelas séries de dez anos e de trinta anos Orós. 
 

Fonte: Autor (2015). 

 

A figura 13 representa o comparativo entre o que foi produzido em termos de 

cultivos temporários, representados pelo feijão e milho, que são os mais representativos na 

região, para o município de Orós, dentro dos dez anos estudados, e os valores obtidos pelo 

índice de seca de Bhalme e Mooley, para o mesmo período, utilizando-se a série de dez anos. 

Pode-se observar que o ano de 1985 foi um ano modelado com umidade bem elevada em relação 

aos demais, e que o resultado em termos de produção agrícola foi observado apenas no ano 

seguinte, em 1986; já no ano de 1987, observou-se uma queda significativa na produção de 

ambos os cultivos. Observa-se um aumento significativo na produção de milho no ano de 1986, 

o que justifica o valor elevado de umidade. Nos primeiros anos da série, os valores para o índice 
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variaram pouco, não apresentando valores críticos de seca, e a produção teve uma diminuição 

no ano de 1979 em relação a 1978, mas não variou muito em relação ao ano seguinte. Todavia, 

o ano de 1980 provavelmente influenciou no ano de 1981 que, embora seco, apresentou um 

aumento na produção. O ano de 1982 foi um ano levemente seco, mas ainda foi possível 

observar um aumento na produção de milho; com relação ao feijão, houve uma pequena queda. 

O ano de 1983 não foi medido em termos produtivos, portanto o valor do índice para esse ano 

não foi adicionado ao gráfico, mas apresentou um ano de seca suave, que pode ter sido um ano 

com poucas chuvas, mas bem distribuídas, provocando o aumento do cultivo de feijão no ano 

seguinte. 

 

Figura 13- Comparativo entre a produção, em toneladas, dos cultivos temporários em relação 
aos valores de intensidades de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley através da 
série de dez anos. 
 

 
Fonte: Autor (2015). 
 
A figura 14 representa o comparativo da classificação do índice em reação a produtividade, 
observa-se que não houveram grandes divergências em relação ao comparativo anterior. 
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Figura 14- Comparativo entre a produção, em toneladas/hectares, dos cultivos temporários em 
relação aos valores de intensidades de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley 
através da série de dez anos. 

 

 
Fonte: Autor (2015). 
 
 

A figura 15 representa o comparativo entre o que foi produzido e os valores obtidos 

pelo índice, utilizando a série completa. Observa-se que o ano de 1978 foi um ano levemente 

úmido, de modo que se obteve uma boa produção dos cultivos temporários. O ano de 1979, 

embora tenha sido um ano classificado como próximo do normal, teve umidade inferior ao 

considerado normal, o que justifica a baixa na produtividade do cultivo. No ano de 1980, a 

umidade foi mais significativa em relação aos anos anteriores; porém, a produção praticamente 

não se alterou, tendo ainda uma pequena baixa; já no ano de 1981, ocorreu um período de seca 

que, considerada suave, não afetou tanto a produção de feijão, que inclusive aumentou; já a de 

milho teve uma baixa considerável. 

No ano de 1982, a seca suave permanece e se estende até 1983, justificando a queda 

na produção de feijão; já na de milho, houve um pequeno aumento, que pode ser justificado, 

possivelmente, por chuvas localizadas em pequenas áreas. O ano de 1984 apresentou umidade 

leve e, consequentemente, um aumento na produção de feijão bem significativa; já na do milho, 

houve uma queda drástica, que pode ser justificada pelo fato de o milho ser um cultivo 

relativamente sensível em termo de fornecimento de água. 

O ano de 1985 foi extremamente úmido. Dessa forma, houve uma melhora na 

produção de milho, mas uma diminuição da produção de feijão, que pode ser justificada, 
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segundo Souza, Ramalho e Nunes (2005), pelo possível aparecimento de doenças relacionadas 

a chuvas em excesso. No ano de 1986, a umidade foi menor, mas esse ano ainda foi classificado 

como muito úmido. Assim, pode-se observar o aumento na produção de feijão em relação ao 

ano anterior; com relação à produção de milho, o aumento foi muito significativo, o que pode 

ter sido reflexo do ano anterior. No último ano da série, 1987, observou-se uma diminuição nos 

dois tipos de cultivos, embora o ano tenha sido classificado como moderadamente úmido; sua 

umidade foi inferior à do ano anterior, gerando, possivelmente, essa diminuição na produção. 

 

Figura 15- Comparativo entre a produção, em toneladas, dos cultivos temporários em relação 
aos valores de intensidades de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley através da 
série de trinta anos 

 
Fonte: Autor (2015). 
 
A figura 16 representa o comparativo da classificação do índice em reação a produtividade, 
observa-se que não houveram grandes divergências em relação ao comparativo anterior. 
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Figura 16- Comparativo entre a produção, em toneladas/hectares, dos cultivos temporários em 
relação aos valores de intensidades de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley 
através da série de trinta anos 

 
Fonte: Autor (2015). 

 
5.4 BMDI aplicado aos dados do posto Iguatu (639044) 

 

Para o posto Iguatu (639044), observa-se, através da figura 16, os valores para o índice 

de seca de Bhalme e Mooley que foram obtidos com a aplicação do método na série de dez 

anos. O ano que apresentou o menor valor foi 1979, com -3,15, e o de maior valor foi em 1985, 

com 7,62 (Vide figura 17). 

Figura 17- Gráfico representativo do valor médio do índice de seca de Bhalme e Mooley para 
cada ano do intervalo de 1978 a 1987, para o posto Iguatu com dez anos de dados 
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Fonte: Autor (2015). 
 

A tabela 25 apresenta a classificação atribuída aos valores obtidos pelo cálculo do 

índice; a região no entorno desse posto apresentou períodos de seca severa e moderada em 

quatro dos meses; os demais meses apresentaram umidade leve, insipiente e próxima do normal, 

à exceção do ano de 1985, que presentou umidade extrema. 

 

Tabela 25- Classificação da seca obtida a partir da série de dez anos para o período de 1978 a 
1987, para o posto Iguatu. 

ANOS 
ÍNDICE DE SECA MÉDIO ANUAL – IGUATU 
‐ (SÉRIE DE 10 ANOS)  CLASSIFICAÇÃO 

PRECIPITAÇÃO ‐ 
MÉDIA MENSAL 

1978  1,669203865 Levemente úmido  198,87

1979  ‐3,157140607 Seca severa  ‐293,13

1980  ‐0,284315178 Próximo do normal  157,87

1981  ‐2,351595544 Seca moderada  ‐175,13

1982  ‐2,01809111 Seca moderada  ‐264,13

1983  ‐3,090385194 Seca severa  ‐456,13

1984  0,878483909 Umidade insipiente  17,87

1985  7,625834742 Extremamente úmido  1188,87

1986  ‐0,111807171 Próximo do normal  74,27

1987  0,839812287 Umidade insipiente  190,87
Fonte: Autor (2015). 

A figura 18 apresenta os valores numéricos obtidos através do cálculo do índice de 

Bhalme e Mooley para a série completa do posto Iguatu. Pode-se observar que os anos que 

obtiveram valores máximos e mínimos foram os anos de 1985, com 8,70, e 1979, com -2,88, 

respectivamente. 

Figura 18- Gráfico representativo do valor médio do índice de seca de Bhalme e Mooley para 
cada ano do intervalo de 1978 a 1987, para o posto Iguatu com trinta anos de dados 

 
Fonte: Autor (2015). 
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A tabela 26, lista a classificação ano a ano dos valores obtidos no cálculo do índice; 

quatro dos anos foram classificados como seca moderada e suave, e os demais meses 

apresentaram umidade moderada, incipiente ou leve e próximo do normal, à exceção de um 

ano, que foi o de 1985, que obteve umidade extrema. 

 

Tabela 26- Classificação da seca obtida a partir da série de trinta anos para o período de 1978 
a 1987, para o posto Iguatu 

ANOS 

ÍNDICE DE SECA MÉDIO 
ANUAL – IGUATU ‐ (SÉRIE DE 
30 ANOS)  CLASSIFICAÇÃO 

PRECIPITAÇÃO ‐ 
MÉDIA MENSAL 

1978  2,15509 Moderadamente úmido  134,86

1979  ‐2,88756 Seca moderada  ‐357,14

1980  0,108838 Próximo do normal  93,86

1981  ‐1,67235 Seca suave  ‐239,14

1982  ‐1,59904 Seca suave  ‐328,14

1983  ‐2,64666 Seca moderada  ‐520,14

1984  1,753143 Levemente úmido  ‐46,14

1985  8,707886 Extremamente úmido  1124,86

1986  0,630254 Umidade insipiente  10,26

1987  2,077451 Moderadamente úmido  126,86
Fonte: Autor (2015). 

Com base nas análises isoladas das aplicações do índice de Seca de Bhalme e 

Mooley para as duas séries do posto Iguatu, pode-se observar que apenas dois anos 

apresentaram valores dentro da mesma janela de classificação, e foram os anos de 1980 e 1985. 

Os valores obtidos com a aplicação da série menor foram mais extremos, apresentando um 

cenário mais crítico do que o apresentado pela série maior, isso para os anos de 1978, 1979, 

1981, 1982, 1983, 1984 e 1986. Para o ano de 1987, os valores foram bem divergentes entre as 

séries, de modo que a série menor apresentou umidade insipiente e a maior apresentou 

moderadamente úmido, ou seja, a segunda classificação refere-se a uma umidade bem superior 

à primeira.   

Fazendo-se o comparativo entre os valores obtidos pelo BMDI para a série de dez 

e de trinta anos do posto Iguatu, observa-se que, para esse conjunto de dados, o resultado entre 

as duas séries foi bem próximo, como é possível visualizar na figura 19. 
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Figura 19- Comparativo entre os valores obtidos pelas séries de dez anos e de trinta anos Iguatu 

 

Fonte: Autor (2015). 

A figura 20 apresenta o comparativo entre os valores obtidos pelo BMDI, a partir 

da série de dez anos, e a produção de feijão e milho para o município de Iguatu. O ano de 1979 

apresentou-se levemente úmido; consequentemente, a produção de milho foi elevada e a de 

feijão mais baixa em função, possivelmente, de doenças relacionadas a chuvas excessivas. O 

ano de 1979 foi classificado com um ano de seca severa; logo, ambos os cultivos tiveram um 

decaimento na produção; já o ano de 1980 foi classificado como um ano próximo do normal, 

no entanto não foi suficiente para aumentar a produtividade, que na verdade diminuiu; isso pode 

se dar em função da ocorrência de chuvas localizadas em pequenas áreas, não favorecendo a 

região dos cultivos. 

Embora no ano de 1981 tenha havido uma seca moderada, os cultivos tiveram um 

aumento na produção, assim como no ano de 1982 que também foi um ano de seca moderada. 

No ano de 1984, o ano foi de umidade insipiente, mas já foi suficiente para apresentar um 

aumento significativo na produção de milho, enquanto que para o feijão foi um pequeno 

aumento. Já o de 1985 foi extremamente úmido, o que prejudicou a produção de feijão, que 

caiu consideravelmente; a de milho também teve queda, e esse fenômeno também pode se dar 

em função da falta de monitoramento climatológico, que segundo Silva et al. (2011), só passou 

a ser aplicado no estado do Ceará a partir de 1987. O ano de 1986 foi próximo do normal; logo, 

a produção de ambos os cultivos teve uma alta e, no ano de 1987, devido a um pequeno aumento 

na umidade, ocorreu uma diminuição na produtividade de ambos os cultivos. 
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As divergências encontradas entre os valores obtidos pelo índice e a produção de 

feijão e milho podem ser consequência da falta de monitoramento climatológico, como já foi 

citado; podem também ser ineficácia do próprio índice, pois o mesmo só leva em consideração 

os meses da quadra chuvosa para os cálculos, sendo que os demais meses podem apresentar 

déficits ou superávits hídricos muito significativos, quando levando-se em consideração a 

produção anual, prejudicando ou favorecendo os cultivos. Vale a pena citar também a 

possibilidade do aparecimento de doenças e pragas nos plantios durante o período estudado. 

 

Figura 20- Comparativo entre a produção, em toneladas, dos cultivos temporários em relação 
aos valores de intensidade de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley, através da 
série de dez anos.  

 
Fonte: Autor (2015). 
 
A figura 21 representa o comparativo da classificação do índice em reação a produtividade, 
observa-se que não houveram grandes divergências em relação ao comparativo anterior. 
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Figura 21- Comparativo entre a produção, em toneladas/hectares, dos cultivos temporários em 
relação aos valores de intensidade de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley, 
através da série de dez anos.  

 

Fonte: Autor (2015). 

A figura 22 representa o comparativo da produção de feijão e milho e os valores 

obtidos pelo BMDI para trinta anos de dados, de modo que não houve grandes divergências, 

pois para esse conjunto de dados a aproximação entre os resultados foi muito significativa, mas 

é possível observar que, no ano de 1984, a produção foi bem elevada, principalmente para o 

milho, que obteve o seu maior valor dentro dessa série. Já nos três anos seguintes, com 

umidades extrema, insipiente e moderada, respectivamente, as produções obtiveram baixa, com 

exceção do feijão no ano de 1986, que teve um pequeno aumento. Isso mostra, possivelmente, 

a fragilidade desses dois tipos de cultivos em relação à umidade. 
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Figura 22- Comparativo entre a produção, em toneladas, dos cultivos temporários em relação 
aos valores de intensidades de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley através da 
série de trinta anos.  

 

Fonte: Autor (2015). 

A figura 23 representa o comparativo da classificação do índice em reação a produtividade, 
observa-se que não houveram grandes divergências em relação ao comparativo anterior. 
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Figura 23- Comparativo entre a produção, em toneladas/hectares, dos cultivos temporários em 
relação aos valores de intensidades de seca obtidos pelo índice de seca de Bhalme e Mooley 
através da série de trinta anos. 

 
Fonte: Autor (2015). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com relação ao HSI aplicado aos dados do Posto Orós, pode-se observar que, com 

dez anos de dados, o índice apresentou resultados conservadores em relação aos obtidos com 

trinta anos de dados, apresentando períodos de secas bem mais longos, permitindo a adoção de 

medidas preventivas que permitam minimizar os prejuízos causados pela seca. 

Para o posto Iguatu, a modelagem obtida pelo HSI para as séries de dez e de trinta 

anos foi bem semelhante, com períodos coincidentes nos primeiros anos da série estudada. 

Contudo, para esse conjunto de dados, a série de trinta anos mostrou-se um pouco mais 

conservadora do que a de dez anos, mas a série de dez anos também poderia ser usada sem 

muito prejuízo como base para a tomada de decisões. 

Para o posto Orós, a modelagem obtida pelo BMDI foi bem semelhante, 

observando-se uma variação mais drástica apenas no período de 1984 a 1986, no qual a umidade 

foi significativamente maior para a série de trinta anos. 

Para o posto Iguatu, a modelagem obtida pelo BMDI foi bem semelhante entre as 

duas séries, de modo que os valores de intensidade foram muito próximos. 

Comparativamente, os dois índices obtiveram resultados muito bons quando 

submetidos a condições extremas de escassez de dados; porém, o HSI foi o índice que modelou 

mais precisamente os períodos secos, principalmente tendo em vista que ele é um índice bem 

completo e que diverge do BMDI também pela sua complexidade. O BMDI também é um 

método que apresenta fragilidade em relação à sua construção matemática e, embora tenha tido 

resultados relativamente bons para o presente estudo, não se mostrou muito eficaz para a 

aplicação em regiões com pouco volume de dados. 
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