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RESUMO 

 

Diante de um amplo espectro de aspectos hidroclimáticos em regiões 

semiáridas, este trabalho visa analisar três regiões sujeitas a secas, sendo elas: a 

região de Trarza, no sudoeste da Mauritânia; a bacia de Merguellil, no centro da 

Tunísia; a bacia do Banabuiú, no Ceará (semiárido do Nordeste do Brasil). Com 

natureza climática semelhantes, semiáridas ou áridas, e, historicamente impactadas 

por eventos de secas, as áreas em estudo têm muito em comum, mas apresentam 

algumas diferenças significativas quanto aos seus componentes ambientais e 

hidrológicos. As regiões foram caracterizadas com base nas seguintes variáveis no 

período de 1981-2014: a precipitação (P), a evapotranspiração potencial (ETP). Da 

mesma forma foram calculados, para as mesmas três regiões, o balanço hídrico 

climatológico (BHC) e o Índice de aridez (IA) utilizando as bases de dados 

observacionais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME), da Climate Research Unit (CRU), do Climate Hazards Group InfraRed 

Precipitation with Station (CHIRPS). A caracterização das secas foi feita no mesmo 

período (1981-2014) através dos seguintes índices de seca: o índice de precipitação 

padronizado (SPI), o índice de precipitação-evapotranspiração padronizado (SPEI), 

o índice de escoamento padronizado (SRI) e o índice de veranicos padronizado 

(SDI). Em geral, as bases de dados se mostraram similares ao representar as 

características climáticas das três regiões, com maiores discrepâncias em relação à 

região de Merguellil. O Banabuiú apresentou a maior quantidade de precipitação ao 

longo do ano, seguido de Merguelill e Trarza, respectivamente. A variabilidade 

sazonal das chuvas no Banabuiú e em Trarza apresentou um padrão similar, com 

chuvas concentradas em um curto período do ano, enquanto, em Merguellil, a 

distribuição é bem diferente, com pouca chuva ao longo do ano todo. Em relação às 

secas, todas as regiões são afetadas por esses eventos em diferentes intensidades: 

Trarza e Merguellil vivenciaram na década de 80 secas frequentes e severas, 

enquanto que no Banabuiú a década de 90 e os últimos anos 2012-2014 foram os 

períodos de ocorrência de secas severas.  

 

Palavras-chave: Índices. Secas. Brasil. África. 



 

 

ABSTRACT 

 

Given the wide spectrum of hydroclimatic aspects in semi-arid regions, this 

work aims to analyze three regions subject to drought, namely: the Trarza region in 

South-Western Mauritania; The Merguellil basin in central Tunisia; The Banabuiú 

basin, in Ceará (semi-arid region of Northeast Brazil). Similar in climatic nature, either 

semi-arid or arid, and historically affected by droughts, the areas under study have 

much in common but present some significant differences in environmental and 

hydrological characteristics. The regions were characterized based on the following 

variables for the 1981-2014 period: precipitation (P), potential evapotranspiration 

(PET). The climatic water balance (CWB) and the Aridity Index (AI) using the 

Observational Databases of the Cearense Foundation for Meteorology and Water 

Resources (FUNCEME), the Climate Research Unit (CRU), and the Climate Hazards 

Group InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS). Drought characterization was 

performed in the same period (1981-2014) using the following drought indexes: 

standardized precipitation index (SPI), standardized evapotranspiration index (SPEI), 

standardized flow index (SRI) and The standardized dry index (SDI). In general, the 

databases were similar representing the climatic characteristics of the three regions, 

with greater discrepancies between them in relation to the Merguellil region. 

Regarding climatic characteristics, Banabuiú presented the highest amount of 

precipitation during the year, followed by Merguelill and Trarza. The seasonal 

variability of rainfall in Banabuiú and Trarza regions presented a similar pattern, with 

rainfall concentration in a single period of the year, while, in Merguellil, this 

distribution is quite different, with little rainfall throughout the year. In relation to 

droughts, all regions are affected by these drought events at different intensities: 

Trarza and Merguellil experienced frequent and severe droughts in the 80s, while in 

Banabuiú the 90s and the last years 2012-2014 were the main periods of severe 

droughts. 

 

Keywords: Indexes. Droughts. Semiarid. Brazil. Africa. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

.  O clima semiárido é caracterizado por uma razão entre precipitação e 

evapotranspiração potencial abaixo de 0,65, o que pode ser agravado ainda mais 

pela ação antrópica além da capacidade de suporte do ambiente e pela presença de 

solos rasos que propiciam uma baixa capacidade de armazenamento e insignificante 

escoamento de base. No semiárido do Nordeste brasileiro, tem-se precipitações 

anuais abaixo de 600 mm e evapotranspiração potencial da ordem de 2000 mm, 

sendo a geração de escoamento superficial torna-se possível apenas pela 

característica da distribuição das chuvas ao longo do ano, em 2 a 3 meses. No 

entanto, existem semiáridos de características distintas pelo mundo compondo uma 

variedade de situações. 

A seca é um desastre natural recorrente em todo o mundo. Ela afeta a 

humanidade de várias maneiras, causando danos agrícolas, econômicos e 

ambientais. Ela pode ser considerada, ao lado da ação antrópica, como uma das 

principais causas da degradação do solo, aridez, desertificação, além de ser 

responsável por perda de vidas, perda de colheitas, problemas de saúde e migração 

em massa, podendo seus impactos serem vivenciados em diversas regiões do 

planeta. De início lento, a seca frequentemente é descrita como um fenômeno 

sorrateiro, e há décadas, cientistas, gestores e tomadores de decisão se deparam 

com o desafio de monitorá-la, visando identificar seu começo e evolução, bem como 

determinar o seu fim. (MASIH, I. et al.,2014; VICENTE-SERRANO et al., 2012).  

A análise comparativa de diferentes áreas sujeitas a secas em seus 

aspectos físicos, assim como uma análise de como a sociedade vem se organizando 

ao longo do tempo para responder aos impactos deste fenômeno, pode trazer lições 

importantes para o futuro em direções a serem seguidas em termos de arcabouço 

institucional, aspectos legais, e a política de secas no geral. Assim, apesar de 

focarmos nos aspectos mais físicos, foram escolhidas três áreas para a análise 

(Figura 1), uma no semiárido do Nordeste Brasileiro, outra na Tunísia e outra na 

Mauritânia.   
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Figura 1 - Figura 1 – Mapa de localização das três regiões analisadas neste e estudo. 

 
 
Fonte: autoria própria.  
 

No Brasil, o semiárido do Nordeste caracteriza-se por sua alta 

variabilidade climática, com uma baixa precipitação anual (800 mm/ano), significativa 

evapotranspiração potencial anual (2.000 mm/ano), e elevadas médias anuais de 

temperaturas (27°C). Esta área apresenta um balanço hídrico negativo em grande 

parte do ano, sendo positivo em apenas alguns meses devido à alta concentração 

de chuvas significativas nestes meses, o que, aliado aos solos de pouca 

profundidade, resulta em escoamento. 

A Tunísia, localizada no Norte África, possui características pluviométricas 

predominantemente marcadas pelos baixos índices anuais. Com uma forte 

variabilidade espacial e temporal, pode-se dizer de forma geral, que ocorre uma 

diminuição gradativa da pluviosidade do norte para o sul e de leste para o oeste. Em 

um terço de seu território a precipitação é igual ou superior a 400 mm/ano, enquanto 

o restante do país apresenta precipitações entre 400 e menos de 100 mm/ano 

(Republique Tunisienne, 2001). Sua porção central é caracterizada pelo clima 

semiárido com chuvas anuais que variam entre 200 e 500 mm. Sua temperatura 

média é de 26,8 °C no verão e 8,2 °C no inverno, e evapotranspiração potencial 



20 
 

anual em torno de 1600 mm. Com grande variabilidade de precipitação inter e intra-

anual, a região é vivencia episódios frequentes de seca. (MONGOU et al., 2011; 

CHARGUI et al., 2013; ABOUABDILLAH et al., 2010). 

Também no Continente Africano, a Mauritânia compreende áreas ao norte 

do deserto do Saara (zona árida) e ao sul zona de Sahel1 (zona semiárida). Com 

aproximadamente três quartos do território coberto pelo deserto do Saara, o país 

possui pluvisidade média anual baixa, com duas principais zonas climáticas: a do 

Saara, com precipitação média em torno de 150 mm anuais, e a do Sahel que pode 

atingir cerca de 250 mm anuais. Em termo de temperaturas médias anuais, estas 

são elevadas em grande parte do país, sendo no verão entre 32 e 35°C, enquanto 

que o mais ao sul, na zona saheliana, as temperaturas médias ficam entre 27 e 32° 

C. Com um clima quente e seco, a evapotranspiração potencial no verão pode 

chegar a 700 mm ao norte e 550 mm ao sul. A combinação de baixa precipitação 

anual e de alta taxa de evaporação torna a Mauritânia suscetível à ocorrência de 

secas periódicas e eventos de déficit hídrico (PAZZANITA, 2008; ISLAMIC 

REPUBLIC OF MAURITANIA, 2004). 

Desta forma, visando embasar a análise comparativa anteriormente 

mencionada, três áreas das regiões supracitadas foram selecionadas para 

realização deste estudo, sendo elas: a região de Trarza, no sudoeste da Mauritânia; 

a bacia de Merguellil, no centro da Tunísia; a bacia do Rio Banabuiú, no Ceará 

(semiárido do Nordeste do Brasil). Historicamente atingidas por eventos de secas, 

as áreas em estudo têm muito em comum, mas também apresentam diferenças 

significativas, representando um amplo espectro de situações encontradas em 

regiões semiáridas. 

Os eventos de seca são fenômenos complexos, variando em termos de 

seu início, intensidade, duração e cobertura geográfica (MASIH et al., 2014), sendo, 

por isso mesmo, difícil quantificar objetivamente as características de episódios de 

seca em termos de sua intensidade, magnitude, duração e extensão espacial.  O 

desenvolvimento de técnicas para análise e monitoramento de seca é de grande 

importância para o gerenciamento e implementação de políticas de secas (DE NYS 

                                                           
1 O Sahel é uma zona semiárida com largura média entre 500 e 700 km e 5400 km de comprimento, 

localizada entre o deserto do Saara, ao Norte, e a savana do Sudão, ao Sul. Estende-se entre o 
Oceano Atlântico, ao Oeste, e o Mar Vermelho, a Leste. 
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et al., 2016; VICENTE-SERRANO et al., 2012), sendo considerado um pilar de uma  

política nacional de secas mais proativa.  

Assim, é de grande importância a avaliação objetiva e quantitativa das 

caracteristicas dos eventos de seca, sendo comumente utilizados para isto os 

chamados índices de secas (HAYES et al., 2011). Os índices de seca são 

comumente utilizados para avaliar os efeitos de uma seca e definir diferentes 

parâmetros de seca, como por exemplo: intensidade, duração, gravidade e extensão 

espacial. Eles são calculados principalmente com base em informações climáticas, 

como precipitação e evapotranspiração, e assumidos para quantificar os impactos 

da seca exercida sobre os sistemas (MISHRA & SING, 2010; VICENTE-SERRANO 

et al., 2012; VICENTE-SERRANO et al.,2015).  

Logo, as características das áreas abordadas traduzem a importância do 

desenvolvimento de estudos no tocante ao nexus clima e hidrologia, em particular, 

no contexto de secas. A compreensão do histórico de secas em uma região, bem 

como de seus impactos associados (MISHRA & SINGH, 2010), e o monitoramento a 

partir de índices quantitativos possibilitam uma antecipação e melhor coordenação 

das respostas institucionais aos seus efeitos. Isto integra os pilares necessários para 

a construção de uma gestão mais proativa das secas (MARTINS et al., 2015). 

 

1.1 Justificativa 
 

O presente estudo está no escopo do projeto “Evolução conjunta e 

interações cruzadas dos recursos hídricos e das sociedades hidráulicas em um 

contexto de escassez: análise comparativa de estudos de caso da Tunísia, 

Mauritânia e do semiárido brasileiro – CORRESEAU” (Anexo I), o qual teve como 

metodologia comparar a evolução simultânea e a permanente adaptação dos 

recursos hídricos e da sociedade em três estudos de caso: Trarza, no sudoeste da 

Mauritânia; a área de Kairouan, no centro da Tunísia; e a Bacia do Banabuiú (CE).  

Visando fornecer ao poder público um entendimento dos principais fatores 

da relação água/sociedade em regiões semiáridas, o CORRESEAU culminou em 

discursões com as partes interessadas locais, e a construção de indicadores de 

vulnerabilidade adaptados a diferentes situações.  Como parte dessa visão, o 

presente estudo adotou as três áreas abordadas no projeto mencionado, entretanto, 
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com o intuito de analisar e comparar as condições hidrometeorológicas locais e 

entender os diferentes mecanismos da evolução física da seca. 

As regiões do semiárido e do Mediterrâneo são particularmente 

vulneráveis à escassez de água, sendo elas caracterizadas por estruturas 

econômicas e sociais que dependem fortemente dos recursos naturais. Estas são 

especialmente verdades para as regiões do Sahel e as regiões semiáridas/áridas 

densamente povoadas - como o Nordeste do Brasil e o Mediterrâneo (CGEE, 2012).  

No caso do semiárido brasileiro, sujeito a eventos de seca recorrentes, 

este é em geral caracterizado por uma baixa disponibilidade hídrica e, na maioria 

dos estados, uma ainda frágil infraestrutura hídrica, além de ser o espaço geográfico 

mais vulnerável aos efeitos da desertificação no Brasil (LIMA et al., 2011). Além das 

características climáticas, em particular, a variabilidade intra- e interanual, isto deve-

se a ações antrópicas, refletidas no conjunto de práticas adotadas de manejo de 

água e solo.  

 De acordo com a UNCCD (United Nations Convention to Combat 

Desertification), dois terços do continente Africano são desertos ou terras secas. A 

terra é vital para a agricultura e a produção de alimentos, no entanto, quase três 

quartos do continente africano estão degradados em graus variados. Que 

adicionalmente, devido a secas intensas e prolongadas, e em particular, nos últimos 

anos, no Corno da África e no Sahel, ao lado de pressões antrópicas, como 

desmatamento, pastagem excessiva e agricultura intensiva, ocasionam em impactos 

nos diversos setores (MASIH et al. 2014). 

Os efeitos de secas frequentes podem impactar o crescimento econômico 

e a progressão dos sistemas humanos. Este é exatamente o caso das regiões 

estudadas, em que integram um ecossistema frágil e de maior vulnerabilidade. Estas 

regiões necessitam estudos diacrônicos dos principais fatores de vulnerabilidade do 

clima para melhor se compreender e desfazer imprecisões no tocante ao fenômeno 

da seca. Faz-se, assim, necessário melhorar a eficiência e a efetividade das politicas 

públicas, o monitoramento, as ações de mitigação e a gestão (WILHITE, 2000; 

MARTINS et al., 2015).  

1.2 Organização do Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Este trabalho está estruturado em sete seções, sendo a primeira a 

presente seção introdutória ao estudo, contextualizando-o e explicitando sua 
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justificativa. Na segunda seção são expostos os objetivos gerais e específicos do 

presente trabalho. Na terceira seção é feita uma breve descrição dos aspectos 

climáticos e do histórico das secas nas regiões em estudo, bem como uma descrição 

dos indicadores de seca que serão utilizados. A quarta seção apresenta as áreas de 

estudo e suas principais características, sendo também realizada uma explanação 

da metodologia usada para obtenção dos resultados analisados. Os resultados são 

apresentados e discutidos na quinta seção. No último capítulo, o sexto, são 

sumarizadas as conclusões do presente trabalho. A última seção lista as referências 

bibliográficas citadas ao longo do texto. 

 

2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho é analisar e comparar as diferentes regiões 

semiáridas/áridas do presente estudo: Banabuiú, no Ceará (Nordeste do Brasil), 

Merguellil, no centro da Tunísia e Trarza, no sudoeste da Mauritânia. Todas estas 

regiões estão sujeitas à secas em todas as suas dimensões. Estas regiões possuem 

clima de natureza semiárida ou semidesértica, e, apesar de se enquadrarem em 

condições climáticas similares, apresentam diferenças significativas quanto aos seus 

componentes ambientais e hidrológicos. 

  

2.2 Objetivos Específicos  
 

O objetivo geral acima se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar a climatologia das três áreas em estudo, com o intuito de identificar o 

período principal de chuvas, a variabilidade sazonal climática das áreas e o 

balanço hídrico climatológico;  

2. Analisar os aspectos da seca que impactaram as áreas a partir do cálculo de 

indicadores de seca, mais especificamente: Indicador padronizado de 

precipitação (SPI), Indicador padronizado de precipitação-evapotranspiração 

(SPEI), Indicador padronizado de escoamento (SRI) e Indicador padronizado 

de veranicos (SDI); 

3. Avaliar e validar o uso de dados obtidos a partir de diferentes bases, como 

por exemplo dados de redes locais, base derivadas de produtos de 

sensoriamento remoto e base de dados em gride disponível (CRU). O cálculo 
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de índices de seca é realizado utilizando estas diferentes bases de dados 

para efeito de comparação; 

4. Comparar os aspectos hidrometeorológicos das bacias em estudo para 

identificar as semelhanças e diferenças entre as regiões do semiárido 

nordestino brasileiro e o semiárido africano. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Aspectos Climáticos  

 
3.1.1 Nordeste Brasileiro  

 

O clima do NEB pode ser classificado, principalmente, em três tipos: 

litorâneo úmido, tropical e tropical semiárido, com precipitação anual variando entre 

300 e 2000 mm/ano e temperaturas médias anuais entre 20° e 28°C. Mesmo 

localizado próximo ao equador, não apresenta distribuição de chuvas típica de áreas 

equatoriais. Caracteriza-se por acentuada variabilidade inter- e intra-anual, 

especialmente na precipitação, com alguns anos extremamente secos e outros 

extremamente chuvosos. Vários sistemas meteorológicos atuam na região de forma 

isolada, ou interagindo entre si, sendo alguns desses sistemas (Ver Figura 1, 

KAYANO & ANDREOLI, 2009): Anticiclones Subtropicais do Atlântico Sul (ASAS) e 

do Atlântico Norte (ASAN), os Sistemas Frontais (SFs), a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e os Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs).  

 Em relação aos fenômenos acoplados de interação oceno-atmosfera, os 

quais afetam a atuação dos sistemas anteriormente citados no NEB, têm-se os 

padrões das anomalias da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) nos Oceanos 

Atlântico (HASTENRATH & HELLER, 1977; NOBRE & SHUKLA, 1996) e Pacífico 

Tropical (ALVES & REPELLI, 1992; ROPELEWSKI & HALPERT, 1987; UVO et al., 

1998). Estas são os principais forçantes que influenciam as flutuações de 

precipitação no NEB, principalmente na escala interanual. 
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Figura 2 – Representação esquemática de sistemas atmosféricos na baixa e alta troposfera atuantes 
no NEB. São ilustrados: ASAS, ZCIT, ANE, ASE, ZCAS, CCM (Complexo convectivo de mesoescala), 
LI (Linhas de instabilidade tropical), FF e FQ (Frentes, fria e quente) 

 

Fonte: Adaptada de Reboita et al. (2010). 
 

A bacia do Banabuiú localizada no Ceará (CE), um dos nove estados que 

compõem o nordeste brasileiro, tem como principais características climáticas: baixa 

pluviometria (800 mm/ano) relativa à significativa evapotranspiração potencial (2.000 

mm/ano), elevadas médias anuais de temperaturas (27°C) e uma alta variabilidade 

inter- e intra-anual de precipitação. Com um curto período chuvoso, que ocorre entre 

os meses de fevereiro a maio, determinado principalmente pela variabilidade do 

deslocamento para sul da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (UVO & 

NOBRE, 1989; XAVIER et al., 2000). 

Durante a estação chuvosa, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 

é o sistema meteorológico mais importante na determinação de quão abundante ou 

deficiente serão as chuvas no setor norte do Nordeste do Brasil, onde se encontra o 

Ceará. Sua posição mais ao sul, aproximadamente 4°S, em março-abril ocasiona 

eventos de chuva no estado. 

A pré-estação chuvosa é um curto período chuvoso antes da estação 

chuvosa, e caracterizado pela atuação de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

(VCAN) próximos a região (ALVES et al.,1993) e a chegada de sistemas frontais 

vindos de médias latitudes, sobre o sudoeste da região. Os VCAS que atingem a 

região Nordeste formam-se no Oceano Atlântico, entre os meses de outubro e 
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março, e sua trajetória normalmente é de leste para oeste, com maior ocorrência 

entre os meses de janeiro e fevereiro. Os sistemas frontais, acima mencionados, ou 

simplesmente Frentes Frias, afetam as chuvas neste período quando estes 

conseguem penetrar até as latitudes tropicais, ocorrendo principalmente entre os 

meses de novembro e janeiro.  

Na pós-estação, os sistemas dominantes são as ondas de leste, atuantes 

principalmente a partir da segunda quinzena de maio e podendo se estender até 

agosto, provocando chuvas no Estado, principalmente, na sua porção centro-norte 

(KOUSKY, 1979; KOUSKY & GAN, 1981; REBOITA et al., 2010; VASCONCELOS 

JUNIOR, 2014). 

Além dos sistemas principais atuantes nos três momentos característicos 

de chuva, pré-estação, estação e pós-estação, existem sistemas secundários que 

podem atuar de forma combinada ou isolada a estes sistemas principais: as Linhas 

de Instabilidades (LI) e os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM´s). As 

Linhas de Instabilidade (LI), que se formam principalmente nos meses de verão no 

hemisfério sul (dezembro a março), encontram-se ao sul da Linha do Equador 

influenciando as chuvas no litoral norte do Nordeste e regiões adjacentes, em geral 

seguindo a linha de costa, ocorrendo no período da tarde e início da noite. Os 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM´s) consistem em aglomerados de 

nuvens formados devido a condições locais favoráveis (temperatura, relevo, 

pressão, etc), provocando chuvas fortes e de curta duração, sendo os eventos de 

chuvas associados a este fenômeno meteorológico, normalmente, de ocorrência 

isolada.  

A Variação interanual no clima do NEB pode ser influenciada pelo El 

Niño-Oscilação Sul (ENOS) e Dipolo do Atlântico a partir da intensificação dos 

fenômenos meteorológicos acima citados, impactando assim no regime de chuvas 

na estação chuvosa (UVO & NOBRE, 1989; HASTENRATH & HELLER, 1977; 

KAYANO & ANDREOLI, 2009). O ENOS e o Dipolo caracterizam-se como sistemas 

dinâmicos de interação atmosfera-oceano, no qual o primeiro está associado a 

alterações dos padrões normais da temperatura da superfície do mar e dos ventos 

alísios na região do Pacífico Equatorial, e o segundo associado à diferença entre a 

anomalia da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) na Bacia do Oceano Atlântico 

Norte e Oceano Atlântico Sul (HASTENRATH & HELLER, 1977; NOBRE & SHUKLA, 

1996). 
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A La Niña, fase fria do ENOS, geralmente, atua de forma favorável as chuvas 

no NEB, da mesma forma, a atuação do gradiente de anomalia de TSM negativo 

também é favorável a estação chuvosa, uma vez que este favorece o 

posicionamento da ZCIT mais ao sul, e estando mais próxima ao continente esta é 

favorável a chuvas no norte do nordeste. Já o El Niño, fase quente do ENOS, bem 

como o gradiente de anomalia de TSM positivo, geralmente, atuam de forma 

desfavorável as chuvas (GRIMM et al., 2000; KAYANO; FERREIRA & MELO, 2005; 

ANDREOLI & KAYANO, 2007). 

 

3.1.2 Centro da Tunísia 
 

A Tunísia está localizada em uma zona de transição entre o clima 

temperado e o subtropical com três tipos principais de clima de acordo com a 

classificação de Koppen ao longo do seu território: mediterrâneo, semiárido e 

árido/desértico. Marcada por uma forte variabilidade espacial e temporal, apresenta 

um gradiente de diminuição da precipitação de norte-sul e de leste-oeste. 

Suas temperaturas variam em função da latitude, altitude ou proximidade em relação 

ao Mar Mediterrâneo, como alta amplitude anual que podem variar em médias de 

12 °C no inverno a 30 °C no verão (BANZARTI & HABAIEB, 2002; REPUBLIQUE 

TUNISIENNE, 2001).  

 Fazendo fronteira ao sul com o Sahel, o qual é gravemente afetado pela 

seca, e ao norte com o Mar Mediterrâneo, o país encontra-se sujeito a influências 

mediterrânicas e saarianas. Logo, o clima da Tunísia sofre influência tanto de 

perturbações temperadas advindas de suas duas costas, norte e leste, como de 

influências saarianas, que podem avançar e chegar ao interior do país. No entanto, 

seu clima também é muito influenciado por suas altitudes, onde os efeitos 

orográficos promovem grandes quantidades de chuva. 

Desse modo, a posição geográfica e a orientação, em geral, dos seus 

principais relevos de leste para oeste, o mar mediterrâneo ao norte e ao leste, e o 

deserto do Saara ao sul, a Tunísia possui aspectos climáticos mediterrânicos e 

saarianos, com contrastes regionais bastante marcados. Vários fatores influenciam o 

clima da região de forma isolada ou interagindo entre si, sendo eles: fatores 

regionais (circulação atmosférica e as massas de ar) e fatores locais (o 
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Mediterrâneo, as montanhas e as chotts2 do Sahara) (Fig. 3a e 3b). As circulações 

atmosféricas mais importantes são: (i) a depressão da Islândia e (ii) as depressões 

do Mediterrâneo (a depressão do Golfo de Gênes; a depressão do Golfo de 

Baléares no Mediterrâneo ocidental; a depressão do Golfo de Gabes; e a depressão 

do Golfo de Syrtes no Mediterrâneo oriental), como também, o anticiclone dos 

Açores, o anticiclone do Atlântico Norte, o anticiclone da Europa Central e oriental. O 

clima na Tunísia é influenciado por massas de ar de origens e características 

diferentes, sendo os mais conhecidos a massa de ar tropical, a massa de ar polar e 

a massa de ar do ártico. Os fatores regionais ao lado dos fatores locais são os 

responsáveis pelo gradiente climático na Tunísia. Esses fatores incluem as 

montanhas (a mais significativa das quais são Diga, Dorsal e Tebaga), o Mar 

Mediterrâneo, os chotts (El Gharsa, El Jerid e El Fedjedj) e o Sahara (MERZOUGUI 

& SLIMANI, 2012; SLIMANI et al., 2007). 

Figura 3 – Localização geográfica e fatores locais que afetam o clima da Tunísia e diagrama 
resumido dos fatores regionais que afetam o clima da Tunísia. 

  
(a) (b) 

 
Fonte: MERZOUGUI & SLIMANI, 2012. 
 

                                                           
2  Chotts é a denominação usada no Norte de África para designar um deserto de sal ou lago salgado   
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A bacia de Merguellil, situada na porção central da Tunísia, é 

caracterizada pelo clima semiárido com chuvas anuais que variam entre 200 e 500 

mm e evapotranspiração potencial anual em torno de 1700 mm. A grande 

variabilidade de precipitação inter- e intra-anual combinada com episódios de déficit 

hídrico e de seca, afetam negativamente a agricultura, economia e sociedade 

(KINGUMBI et al., 2005; MONGOU et al., 2011; CHARGUI et al., 2013; 

ABOUABDILLAH et al., 2010). 

Merguellil possui uma grande variabilidade espacial e temporal da 

precipitação, característica de ambientes semiáridos. Influenciada por duas zonas, 

uma de tendência húmida, advinda do Atlas Tellien, uma região montanhosa, fria e 

chuvosa no norte da Tunísia, e outra árida, no sul da Tunísia advinda da região de 

pré-deserto. Sendo o clima da região influenciado pela latitude e topografia, a porção 

a montante de Merguellil é caracterizada por um clima semiárido, com um inverno 

frio, enquanto que o restante da bacia tem um clima semiárido, com um inverno 

temperado (CHARGUI et al., 2013). 

Geralmente, as perturbações de Nordeste (paralelo ao dorsal tunisino) e 

Saariana tendem a alcançar a zona de estudo. As outras perturbações atmosféricas 

são impedidas pelas duas principais cadeias de montanhas do país: dorsal da 

Tunísia (Noroeste) e cadeia de Kroumirie (Leste-Oeste) (KIMGUMBI, 2005). A 

estação chuvosa dura de outubro a maio, com chuvas, em geral, de natureza 

convectiva com tempestades de forte intensidade e curta duração, especialmente no 

início do outono (Setembro e Outubro), e final do inverno e início da primavera 

(Fevereiro e Março). A temperatura média é de 19.6ºC (mínima de 10.7ºC em janeiro 

e máxima de 28.6ºC em agosto). As altas temperaturas são muitas vezes 

combinadas com o sirroco, um vento quente e seco soprando do Saara, que pode 

durar por alguns dias (CHARGUI et al., 2013 ; MOUGOU et al. 2011). 

 

3.1.3 Sudoeste da Mauritânia 
 

A Mauritânia encontra-se quase inteiramente dentro da zona árida do 

deserto do Saara. A sua porção norte está inserida no deserto do Saara, 

apresentando um clima árido/desértico e sua porção sul está inserida na zona do 

Sahel, com clima semiárido, segundo a classificação climática de Koppen. Com 

aproximadamente três quartos do território coberto pelo deserto do Saara, o país 
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possui pluviosidade média anual baixa, com duas principais zonas climáticas: a do 

Saara, com precipitação média em torno de 150 mm anuais, e a do Sahel, que pode 

atingir cerca de 250 mm anuais. Com temperaturas médias anuais elevadas, a zona 

saarina durante o verão experimenta temperaturas médias entre 32 e 35°C, 

enquanto que o mais ao sul, na zona saheliana, há uma amenização das 

temperaturas que ficam entre 27°C e 32 °C (ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA, 

2004; MCSWEENEY et al., 2010). 

Com um clima quente e seco, a Mauritânia está sujeita a 

secas periódicas. Adicionalmente, devido às secas intensas e prolongadas, ao lado 

de pressões antrópicas, como desmatamento, pastoreio e agricultura intensivos, os 

solos desprotegidos ficam mais vulneráveis à erosão. O processo de erosão, por sua 

vez, devido a resultante perda de solos, acarreta a redução na produtividade 

agrícola. A Mauritânia é um dos países mais vulneráveis aos efeitos da 

desertificação (ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA, 2004). 

A região de Trarza está localizada no sudoeste da Mauritânia com a 

porção norte inserida na zona saariana que se caracteriza por clima desértico, e a 

porção sul, inserida na zona do Sahel e Vale do Rio Senegal, que se caracteriza 

pelo clima semiárido. Em geral, a região se caracteriza por uma baixa precipitação 

anual (entre 150 a 250 mm/ano) e significativa evapotranspiração potencial anual 

(2.000 mm/ano). Sua temperatura média anual é em torno entre 16°C e 21°C, e 

estação chuvosa concentrada entre os meses de julho a outubro (PAZZANITA, 

2008). 

A estação de chuvosa da região é influênciada principalmente pela 

Monção Africana Ocidental, massas de ar úmido carregadas pelos ventos do 

Oceano Atlântico. Esta monção é controlada das mudanças sazonais da Zona de 

Convergência Intertropical e das diferenças sazonais de temperatura e umidade 

entre o Saara e o Oceano Atlântico equatorial. A variabilidade da precipitação sobre 

a África ocidental também é controlada por três regimes de ventos permanentes 

subtropicais: os anticiclones dos Açores, soprando permanentemente do noroeste 

para a Mauritânia; o vento do nordeste do Sahara (Hamattan), e o vento da monção 

de Saint Helens (sudeste). A convergencia destes três regimes de ventos está 

associada à atuação da ZCIT sobre a África ocidental, onde os ventos tropicais 

quentes e secos que sopram do nordeste reúnem-se com as massas de ar úmido 

vindo do sul do Oceano Atlântico, deste modo, este mecanismo esta associado ao 
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aparecimento da monção ocasionando chuvas durante o verão, nos meses de junho 

a setembro (Figura 04) (AHMEDOU et al., 2008; OECD & SWAC, 2009; 

MCSWEENEY et al., 2010; NICHOLSON, 2013). 

A relação entre o ENSO, as temperaturas da superfície de água do 

Oceano Índico e a temperatura do norte e sul do Oceano Atlântico com a 

variabilidade interanual da precipitação são alvos de vários trabalhos, por exemplo, 

Joly e Voldoire (2009), Jury  et al. (2002), entre outros. No entanto, as interações 

entre a dinâmica dos fenômenos oceano-atmosfera e a variabilidade climática da 

região do Sahel ainda não é bem compreendida (OECD & SWAC, 2009).  

 

Figura 4 – Esquema da influência da Monção da África Ocidental e da ZCIT durante o verão na zona 
do Sahel Oriental. 

 

Fonte: Encyclopedia Britannica, INC. 
 

3.2  Histórico de secas  
 

A seca é um fenômeno natural complexo com diferentes características 

de intensidade, duração, frequência e extensão, o que dificulta a formulação de uma 
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única definição de seca (MISHRA & SING, 2010). Ela impacta diversos setores e 

atividades, como agricultura, recursos hídricos, economia, ecossistemas ambientais, 

entre outros. Vale ainda ressaltar que para definir uma seca deve-se levar em conta 

que esta pode ser: física ou natural, baseada somente no sistema natural (por 

exemplo, precipitação, balanço hídrico, temperatura, escoamento, etc.), e 

operacional, a qual está sujeita sistemas gerenciáveis pelo homem. As secas, 

geralmente, são classificadas em quatro categorias (MISHRA & SING, 2010):  

 Seca meteorológica: baseada na redução da precipitação em relação 

aos valores médios para determinada região ao longo de um período 

de tempo; 

 Seca agrícola: associada à falta de água, por um determinado período, 

para atender às necessidades de determinada cultura, acarretando em 

quebra de safra;  

 Seca hidrológica: relacionada a um período com deficiência de águas 

superficiais e subterrâneas para usos da água estabelecidos em um 

determinado sistema de gestão dos recursos hídricos; 

 Seca socioeconômica: associada à insuficiência de água para atender 

às demandas de água e, portanto, com consequências sociais e 

econômicas desfavoráveis.  

Este trabalho faz utilização de índices que tentam refletir o estado de uma 

seca em suas dimensões meteorológica, agrícola e hidrológica em determinada 

localidade ao longo de um período de tempo em relação a seu contexto histórico.  

 

3.2.1 Brasil 
. 

Os primeiros registros documentais de secas no Nordeste do Brasil 

coincidem com a colonização, e com o aumento da ocupação dos sertões, era 

natural de se esperar maiores impactos sociais e econômicos. Uma das secas com 

maiores impactos aconteceu no período de 1777-78, também chamada de “três 

setes”, que resultou na perda de 7/8 do rebanho cearense. Durante o Império, 

aconteceu a seca de 1845, seguida de 32 anos de bons "invernos" para as 

demandas existentes, o que acarretou no aumento dos rebanhos e das populações 

sem o fortalecimento da infraestrutura hídrica e de transportes. Esses 32 anos 

propiciaram a formação de uma sociedade altamente vulnerável, sem o 
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conhecimento adequado da geografia física e da variabilidade do clima regional, 

culminando na tragédia de 1877-79.  

Sob os efeitos da grande seca iniciada em 1877, foram apresentadas 

sugestões sobre estudos e obras para mitigar os efeitos das recorrentes secas no 

semiárido Nordestino. Logo se criou uma comissão para percorrer os sertões da 

Província do Ceará, com o intuito de identificar meios práticos de suprimento hídrico 

durante as estiagens para as populações, rebanho e um sistema de irrigação que 

viabilizar o cultivo das terras. Essa iniciativa marca uma mudança de visão do 

governo central sobre a necessidade de políticas públicas voltadas à redução da 

vulnerabilidade às secas, passando a discutir quais ações deveriam ser 

implementadas para mitigar os efeitos das secas (GUERRA, 1981). 

Algumas das propostas realizadas pela Comissão Imperial foram 

executadas pelo governo federal durante a República, fundamentando a criação de 

instituições federais voltadas para buscas de estratégias para mitigação dos efeitos 

das secas. Entre essas instituições, encontra-se a Inspetoria de Obras Contra as 

Secas (1909), posteriormente modificada para Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS). A atuação da inspetoria baseava sua resposta às secas 

na construção de infraestrutura hidráulica, a chamada politica da “açudagem”, que 

ainda hoje é defendida por parte da classe política na justificativa da construção de 

grandes obras hidráulicas. No entanto, pode-se salientar, que os pensadores dessa 

política, inclusive a direção da inspetoria, tinham consciência de que a construção de 

obras hidráulicas era necessária, mas insuficiente para lidar com os efeitos das 

secas. Ficando evidente essa insuficiência nas secas severas ocorridas em 1915 e 

1932 que acarretaram em grandes movimentos migratórios.  

No final da década de 1950, mesmo com infraestrutura hídrica, de 

transportes e de suprimento elétrico razoável, e também instituições que desde 

então desempenham um papel importante no desenvolvimento da região: DNOCS, o 

Banco do Nordeste do Brasil, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) 

entre outras, a seca de 1958, uma das mais intensas da história da região, 

demonstrou a insuficiência das políticas de resposta às estiagens. Seus impactos 

levaram à criação de frentes de serviços que envolviam cerca de 500 mil sertanejos, 

dobrando assim o número de sertanejos atendidos durante a seca de 1932. 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi 

criada em 1959, com os impactos da seca de 1958 ainda na memória, marcando o 
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inicio do debate sobre desenvolvimento regional. Com sua criação, a busca do 

desenvolvimento continuava a partir da elaboração de planos e programas regionais. 

Em 1988, a Constituição coloca os estados em um patamar de maior importância 

institucional e na formulação de políticas de mitigação às secas (CAMPOS, 2014). 

Como exposto, há muito tempo a região luta contra os impactos da 

estiagem. Historicamente, os diálogos sobre como melhorar as políticas de 

mitigação e convivência com a seca aumentam em períodos de estiagem e 

diminuem em épocas chuvosas. A seca recente, 2012-2016, encontra-se no seu 

quinto ano e é o período mais crítico de cinco anos em toda a série histórica de 

registros meteorológicos iniciados em 1900. Este período crítico reascendeu a 

discussão no Brasil sobre gestão de secas, e tem levantado a necessidade de uma 

mudança de paradigma, de uma gestão de crise para uma gestão de risco. Como já 

aconteceu muitas vezes no passado, a seca atual atraiu a atenção da sociedade 

brasileira em geral, como também da mídia, dos servidores públicos e políticos, e até 

de especialistas internacionais (MARTINS et al., 2015). 

 

3.2.2 África 

 

Ao se falar em histórico de secas no continente africano, são poucos os 

estudos que abordam uma cronologia dos eventos de seca na escala continental. A 

maioria destes estudos são focados em uma região específica do continente, como 

por exemplo, África do Sul (RICHARD et al., 2001), Sahel (ZENG, 2003; DAI et al., 

2004; MISHRA & SING, 2010 ), África Oriental (ANDERSON et al., 2012) e Noroeste 

da África (TOUCHAN et al., 2008; HÉNIA, 2003).  

Segundo Masih et al. (2014), que em seu estudo fez uma revisão dos 

eventos de seca no continente africano, pode-se dizer que as secas de 1972-1973, 

1983-1984 e 1991-1992 foram de natureza continental, ou seja, generalizadas no 

continente. Além disso, muitas secas severas e prolongadas foram registradas nas 

ultimas décadas em todas as regiões, como por exemplo, a seca de 1999-2002 no 

noroeste da África, as secas persistentes no Sahel durante os anos 70 e 80, a seca 

2010-2011 na África Oriental (Corno de África) e a seca 2001-2003 no sul e no 

sudeste da África. A evidência disponível, embora limitada, antes do século XX 

confirma a ocorrência de vários eventos de seca severos e plurianuais durante cada 
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século, com as secas mais prolongadas e intensas que ocorreram no Sahel e na 

África equatorial oriental. 

A Mauritânia foi impactada por eventos de seca severa durante os anos 

de 1910, 1940, 1965, 1969, 1976, 1978 e 1980. A seca teve um impacto devastador, 

principalmente nos anos 80, nesta região ecologicamente vulnerável e foi um grande 

impulso no estabelecimento da Convenção das Nações Unidas sobre Combate à 

Desertificação e à Seca (ZENG, 2003; MISHRA & SING, 2010; MASIH et al., 2014). 

Houve a redução drástica da vegetação que resultou no aumento da desertificação e 

levou a uma forte redução da pecuária e produção agrícola, o que desencadeou um 

processo de pauperização nas comunidades rurais. Estas comunidades, 

anteriormente nômades, estabeleceram-se nas áreas consideradas mais favoráveis 

(zonas úmidas), ou participaram de um êxodo rural maciço para os principais centros 

urbanos principalmente durante os dois últimos episódios de seca. Desde 1950, a 

criação de gado na Mauritânia é extremamente vulnerável aos efeitos da seca, tendo 

os rebanhos de bovinos sido reduzidos em cerca de um terço entre 1969 e 1975. 

Além disso, devido às secas intensas e prolongadas, ao lado de pressões 

antrópicas, como desmatamento, pastagem excessiva e agricultura intensiva, os 

solos desprotegidos estão sujeitos à erosão, ocasionando sua perda e reduzindo 

ainda mais a produtividade agrícola (ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA, 2004).  

Embora pelo menos uma seca grave tenha sido confirmada em cada 

século desde a década de 1600, a frequência e a gravidade da seca nas décadas de 

70 e 80 se destacam na região. Sob os efeitos da grande seca em 1970 e 1980, e 

historicamente impactado por eventos de seca, a Mauritânia melhorou os seus 

dispositivos de gestão da comunidade, e até mesmo tem elaborado novas 

estratégias em relação ao uso dos recursos naturais, como por exemplo, a adoção 

de Estrategias de Redução da Pobreza, de Programas Nacionais de Ação, do Plano 

de ação nacional de combate à desertificação, do Programa nacional de adaptação 

às alterações climáticas, do Plano de ação nacional para o ambiente, entre outros 

(ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA, 2004). 

A Tunisia, no norte da África, experimentou durante o século XX vários 

eventos de secas com diferentes frequências e intensidades ao longo de décadas. 

Os anos 1950 e 1970 são caracterizados por anos secos, porém com menor 

intensidade, enquanto os anos de 1920, 1940, 1960 e 1980 se caracterizam pela 

ocorrência de secas plurianuais com grande extensão espacial e um alto déficit 
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pluviométrico. A seca de 1940 pode ser considerada a mais severa do século na 

qual algumas regiões do país tiveram 6-8 anos secos sucessivos. O final da década 

de 1980-1989 e o início da década de 2000-2009 foram marcados por uma intensa 

seca com um elevado déficit pluviométrico (HÉNIA, 2003; TOUCHAN et al, 2008).  

Durante a primeira metade do século XX, as grandes secas tiveram 

grandes impactos sociais, economicos e ambientais, as quais acarretaram em 

períodos de fome, epidemias, êxodo rural e da insegurança social. A população 

fugiu do campo para as cidades em um êxodo rural maciço para os principais 

centros urbanos. A produção agrícola e o setor pecuário eram bastante impactados, 

resultando em grandes perdas de safra e de rebanhos. Quando a seca persistia, o 

governo intervia principalmente por medidas restritivas, incluindo racionamento de 

água e alimentos básicos.  

Já na segunda metade do século XX é possível perceber algumas 

mudanças, tanto pela população como por parte do governo, o que permitiu mitigar 

alguns efeitos negativos da seca, porém com impactos negativos ainda sentidos na 

agricultura e os recursos hídricos do país. A seca do fim da década de 1980 teve um 

impacto muito negativo sobre os recursos hídricos e agricultura. O nível do lençol 

freático diminuiu cerca de 60% e os reservatórios cerca de 65%. Como resposta, na 

década de 1970, vários planos foram elaborados, entre estes: Planos Diretores de 

Água Norte, Central e do Sul. Estes incluíam a implantação de sistemas de 

armazenamento e distribuição de água a fim de atender às necessidades das 

regiões sujeitas a escassez hídrica, além da adoção de medidas imediatas como 

irrigação suplementar, importação de foragem e empréstimos bancários para os 

agricultores. No entanto, este conjunto de medidas e ações ajuda a reduzir os 

impactos negativos da seca, mas insuficiente para lidar com os efeitos das secas. 

Fica, assim, evidente a insuficiência pelas dificuldades enfrentadas com a grande 

seca do final dos anos 1980 (HÉNIA, 2003). 

 

3.3 Aridez 

 

Diferentemente de seca, a aridez é uma característica de mais longo 

prazo do clima seco, onde se tem pouca precipitação e alta evapotranspiração, 

enquanto que seca é um fenômeno natural que ocorre ao longo de um determinado 

período de tempo (MISHRA & SING, 2010; DE NYS et al. 2016).  
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A condição de aridez de um determinado local pode ser representada 

pelo Índice de Aridez (IA), o qual é calculado pela razão 

Precipitação/Evapotranspiração Potencial. Esta razão é utilizada como indicador de 

susceptibilidade à desertificação, que segue os critérios estabelecidos pela 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Nações 

Unidas, 1979), consistindo da razão entre a quantidade anual de água precipitada 

em uma região e a correspondente perda máxima possível de água para a 

atmosfera (Evapotranspiração Potencial). Este índice é apontado como o melhor 

indicador de áreas vulneráveis à desertificação, uma vez que trabalha com variáveis 

quantitativas (SAMPAIO, 2003; CONAMA, 2008; FREITAS, 2005), sendo adotado no 

World Atlas of Desertification da UNEP (1992) e em outros estudos (MATALLO 

JUNIOR, 2003). 

O IA pode ser estumado de acordo com a equação abaixo: 

 

                                                       (1) 
 

em que P é a precipitação anual  em mm e ETP é a evapotranspiração potencial 

anual em mm. 

Ele reflete o balanço hídrico no qual o solo sofre pela perda de água, 

indicando desde regiões hiperáridas até regiões úmidas. De acordo com o valor do 

índice é possível classificar quanto ao clima da região, como pode ser visto na 

tabela 01. 

Tabela 1 – Classificação do Índice de Aridez quanto ao clima de acordo como a UNEP (1992). 

Classe 
IA < 0,05 Hiperárido 

0,05 ≤ IA < 0,20 Árido 
0,20 ≤ IA < 0,50 Semiárido 
0,50 ≤ IA < 0,65 Subúmido seco 

0,65 ≤ IA Subúmido e úmido 

Fonte: Adaptada de Matallo Junior (2003). 

 
3.4 Índices de seca 
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Com uma variedade de definições de seca, impactos de diferentes 

natureza (meteorológica, hidrológica, agrícola, ...) e características, a tendência é 

utilizar múltiplos índices de seca para desencadear ações de mitigação e 

planejamento, que são calibradas para várias intensidades de seca e natureza de 

seus impactos. Atualmente, pensa-se que um único índice de seca não é adequado 

para quantificar as complexas inter-relações entre os vários componentes do ciclo 

hidrológico e os impactos (WILHITE et al., 2005; HAYES et al., 2011). Alguns destes 

índices são: o Índice de precipitação padronizado (SPI), o Índice de precipitação-

evapotranspiração padronizado (SPEI), o Índice de escoamento padronizado (SRI) e 

o Índice de veranicos padronizado (SDI). 

O índice de precipitação padronizado (Standardized Precipitation Index), 

comumente chamado pelo acrônimo SPI, foi proposto por McKee et al. (1993) e tem 

sido muito utilizado nas duas ultimas décadas, pois é considerado um indicador 

versátil e de fácil obtenção (VICENTE-SERRANO et al., 2012; MARTINS et al., 

2015; MISHRA & SING, 2010).  

Utilizando com base somente dados de precipitação, seu cálculo dá-se 

pela conversão de uma série de precipitação em probabilidades a partir de registros 

históricos em diferentes escalas de tempo. É possível calcular o SPI para diversos 

intervalos de tempo de precipitação acumulada (2, 3, 4, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 

meses) com o intuito de identificar secas de diferentes durações. A partir de 

acumulados de três ou quatro meses é possível identificar secas de curto prazo, 

assim como impactos associados, em geral, nas condições da umidade do solo - 

importante para a produção agrícola de sequeiro. No longo prazo, pode-se identificar 

secas associadas a SPIs calculados com base nos intervalos de doze, dezoito e 

vinte e quatro meses, as quais afetam os recursos hídricos, interferindo nas vazões, 

no nível de reservatórios e de lençóis freáticos. SPI's calculados com base em 

acumulados de intervalos de seis meses podem ser usados para verificar a transição 

de secas entre curto e longo prazo (MARTINS et al., 2015; MISHRA & SING, 2010). 

De acordo com Beguería et al. (2014), Martins et al. (2015) , Vicente – 

Serrano et al. (2010) , Vicente – Serrano et al. (2012) e Vicente – Serrano et al. 

(2015), podemos citar que as vantagens do SPI são: a versatilidade de uso em 

diferentes escalas de tempo, sendo possível identificar a influência da seca em 

diferentes sistemas, e assim indicando impactos em curto, médio e longo prazo; um 

único valor de natureza probabilística, indicando a situação do período analisado em 
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relação à natureza histórica dos dados registrados; a consistência espacial, que 

permite a comparação entre diferentes regiões. 

Entre suas limitações têm-se: a utilização da precipitação como único 

dado de entrada, desprezando outras variáveis climáticas importantes (como 

evapotranspiração, umidade do solo, ventos, entre outras) para a avaliação da seca; 

a não consideração do componente de balanço de água; e os valores se modificam 

com a atualização da série de dados e do comprimento da série. 

O índice padronizado de precipitação-evapotranspiração (Standardized 

Precipitation Evapotranspiration Index), ou SPEI, foi proposto por Vicente-Serrano et 

al. (2010) como um índice de seca melhorado para a análise e monitoramento de 

eventos de seca. 

O cálculo do SPEI é semelhante ao do SPI, porém inclui os efeitos da 

variabilidade da evapotranspiração potencial na avaliação da seca utilizando o 

balanço hídrico (Precipitação-ETP) no lugar da precipitação (BEGUERÍA et al., 2014; 

VICENTE-SERRANO et al., 2012; VICENTE-SERRANO et al., 2010).   

As vantagens desse índice (SPEI), além das mencionadas para o índice 

SPI, são: o uso de dados de precipitação e de evapotranspiração potencial (ETP); o 

balanço de água no solo é levado em consideração; a sua padronização, o que 

permite a comparação entre diferentes regiões.  

Suas limitações são as seguintes: os seus valores modificam-se com a 

atualização da série de dados; o cálculo é sensível ao método de ETP utilizado; a 

dificuldade na obtenção de dados para o cálculo da ETP, dependendo do método 

utilizado; a distribuição de probabilidade utilizada pode interferir nos resultados do 

índice. 

 O índice padronizado de escoamento, ou SRI, (Standardized Runoff 

Index) e o índice padronizado de veranicos, ou SDI, (Standardized Dry Index) foram 

propostos quanto a sua metodologia por Sun et al. (2005), enquanto a sua 

padronização por MARTINS et al. (2015). Estes índices são baseados na 

precipitação diária para mensurar a gravidade das condições de seca. 

Por caracterizar o período chuvoso, o SRI pode refletir o processo de 

escoamento, estando relacionado com a vazão afluente a um reservatório 

específico. Quanto maior o valor do índice de escoamento, maior o escoamento. O 

SDI, por sua vez, está ligado a não geração de escoamento e a produção de 

sequeiro em um dado período. A produção de sequeiro em um dado período, como 
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por exemplo, as plantações de milho, são afetadas pela ocorrência de veranicos 

(SUN et al., 2005; 2007; MARTINS et al., 2015; PERREIRA et al., 2015).  

Dentre as vantagens dos índices, além das já citadas para o índice SPI, 

podemos mencionar: metodologia simples; uso da precipitação diária que está 

relacionada com o escoamento superficial (vazão); comparável entre diferentes 

regiões; e pode ser calculado em diferentes escalas temporais. 

As limitações são: a necessidade de longa série de dados observados 

diários de precipitação; e a necessidade de dados diários observados de vazão para 

validação do SRI. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Área de estudo 

 

As áreas escolhidas para as análises estão destacadas na Figura 1 na 

Introdução. Sendo elas: Banabuiú, localizada no nordeste brasileiro, 

especificadamente na parte central do estado do Ceará; Trarza, localizada no 

sudoeste da Mauritânia; e Merguellil, localizada no centro da Tunísia. 

 

4.1.1 Bacia do Banabuiú 
  

A bacia do Banabuiú está localizada no nordeste brasileiro, 

especificadamente no Estado do Ceará (Figura 05), e coordenadas do centróide da 

bacia 38° 92’ oeste e 5° 33’ sul abrangendo uma área total de aproximadamente 

14.249 km2. Caracterizada por um clima Tropical Quente Semiárido, a bacia se 

caracteriza por média pluviométrica anual de aproximadamente 800 mm e 

evapotranspiração média em torno de 1930 mm/ano. 

A região apresenta um padrão geológico simples, com predomínio de 

embasamento cristalino com afloramento de algumas manchas de substrato 

sedimentar e aluviões encontradas ao longo dos cursos d’água. 

O mais importante rio desta bacia é o rio Banabuiú. Seus riachos e rios 

afluentes são intermitentes. Em relação às águas subterrâneas, a bacia possui 

“baixo potencial” devido à predominância do embasamento cristalino recobertos por 

solos rasos que desfavorecem o armazenamento de água. Os principais 

acumuladores de água são as manchas de rochas sedimentares (aluviais) que se 

caracterizam por uma elevada permeabilidade, com excelentes condições de 

armazenamento e fornecimento d’água. A bacia apresenta balanço hídrico negativo 

em grande parte do ano, o que aliado às condições geológicas, o escoamento na 

rede de drenagem natural fica praticamente restrito aos períodos chuvosos (CEARÁ, 

2009). 

 Em relação aos problemas socioambientais existentes, podemos apontar: 

o déficit hídrico; a ocorrência de eventos de seca; a escassez de água; a 

degradação da qualidade da água dos recursos hídricos; a ausência de recursos 

hídricos subterrâneos profundos; o uso insustentável da água; a coexistência de 
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sistemas de irrigação pública e iniciativas privadas; as questões de equidade social 

versus a rentabilidade econômica.  

Figura 5 – Representação da localização da bacia do Banabuiú. 

. 

Fonte: autoria própria. 
 

4.1.3 Bacia de Merguellil 
 

A bacia de Merguellil está localizada na planície de Kaioruan, situado no 

centro da Tunísia, no continente africano (Figura 06), e coordenadas do centróide da 

bacia 9° 76’ leste e 35° 50’ norte abrangendo uma área total aproximadamente de 

1.534 km2. Inserida no clima semiárido, a bacia se caracteriza por chuvas anuais 

que variam entre 200 e 500 mm e evapotranspiração potencial anual em torno de 

1700 mm (KINGUMBI et al., 2005).  

A região de Kairouan apresenta um predomínio de embasamento 

sedimentar, dividindo-se em uma região montanhosa que é muito diversificada em 

todos os aspectos, especialmente para águas superficiais e subterrâneas, e também 

nas formas de mobilização, uso e gestão da água (abastecimento e irrigação 

relativamente difusa). Em uma vasta planície, caracterizada por um espaço mais 

uniforme e protegido de inundações por três grandes barragens, o que, juntamente 



44 
 

com muitos pequenos barramentos a montante, promovem a profunda alteração do 

funcionamento hidrológico e da organização de comunidades locais. 

Em relação aos problemas socioambientais existentes na região podemos 

apontar: o déficit hídrico; a ocorrência de eventos de seca; a escassez de água; a 

sobre-exploração dos aquíferos; o uso insustentável da água; os conflitos de direitos 

a terra e à água; a coexistência de regimes públicos de irrigação e iniciativas 

privadas; os conflitos entre agricultura familiar e o agronegócio; as questões de 

equidade social versus rentabilidade econômica. 

Figura 6 – Representação da localização da bacia de Merguellill 

 
 

Fonte: autoria própria 
 

4.1.2 Região de Trarza 
 

A região de Trarza está localizada no sudoeste da Mauritânia, continente 

africano (Figura 07), e coordenadas do centroide da região 13° 34’ oeste e 15° 93’ 

norte abrangendo uma área total aproximadamente de 69.787 km2. A parte norte da 

área de estudo é caracterizada por condições desérticas (zona saariana), e a parte 

sul, inserida na zona do Sahel e Vale do Rio Senegal, caracterizada por condições 

semiáridas. Em geral, a região apresenta de uma baixa precipitação anual (150 a 
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250 mm/ano) e significativa evapotranspiração potencial anual (2.000 mm/ano) 

(PAZZANITA, 2008). 

Inserida em uma área sedimentar plana, Trarza tem duas áreas bem 

distintas: (1) o vale do Rio Senegal e seu tributário que alimenta o grande lago R'kiz, 

onde a água superfícial está presente quase que continuamente por vários meses e 

onde a irrigação é predominante; (2) o resto da região, onde a vegetação e a 

população são pequenas e dispersas, e onde o aquífero do Continental Terminal 

(CT) é a única fonte de água estável. As águas subterrâneas do CT são alimentadas 

predominantemente por infiltração do Rio Senegal e, secundariamente, por 

infiltração de chuva.  

Em relação aos problemas socioambientais existentes podemos apontar: 

o déficit hídrico; a ocorrência de eventos de seca; a escassez de água; o processo 

de desertificação; a vegetação e solos pobres; a dependência da população de 

águas subterrâneas; a construção de grandes barragens que modificaram 

profundamente o regime hidráulico e, como consequência, o aquífero vizinho; e as 

questões transfronteiriças (ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA, 2004).  

Figura 7 – Representação da localização da região de Trarza. 

 
 

Fonte: autoria própria 
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4.2 Dados observacionais 
 

4.2.1 Dados meteorológicos 
 

Os dados pluviométricos utilizados foram oriundos das seguintes bases: 

CRU, CHIRPS e da rede observacional da Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME). A base de dados CRU também foi utilizada para 

temperaturas mínimas, médias e máximas. 

4.2.1.1 Estações Pluviométricas – FUNCEME 
 

A FUNCEME possui 595 pluviômetros em sua rede de monitoramento 

estadual (Figura 08). Os pluviômetros são do tipo Ville de Paris acompanhados de 

uma Proveta Pluviométrica, específica para estes pluviômetros, com leitura direta de 

0,2 até 25 milímetros de chuva por m², com precisão de 0,1 mm. A leitura é feita 

diariamente por voluntários por volta das 7 horas da manhã e estes ligam para o 

centro de monitoramento (FUNCEME) para informar o valor medido. 

Figura 8 – Cobertura de pluviômetros convencionais tipo Ville de Paris da Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). 

 
 
Fonte: Funceme. Disponível em < www.funceme.br/index.php/areas/23-
monitoramento/meteorol%C3%B3gico/572-postos-pluviom%C3%A9trico >. Acesso em: 16/10/2016. 
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4.2.1.2 CHIRPS 
 

A base de dados do Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with 

Stations (CHIRPS) foi desenvolvida pela agência U. S. Geological Survey (USGS). 

Esta base de dados tem uma cobertura espacial que se estende entre 50S a 50N 

em todas as longitudes. Os dados do CHIRPS mesclam informações oriundas de 

estações meteorológicas com estimativas de precipitação por satélites a fim de gerar 

dados em ponto de grade cujo espaçamento é de 0,05 (FUNK et al., 2015).  

A cobertura temporal do CHIRPS data de 1981 até o presente em escala 

de tempo diária, pentadal e mensal. No contexto do projeto, utilizaremos apenas os 

dados diários, em uma resolução espacial de 0,25 por 0,25, para a análise de 

variabilidade climática das regiões e cálculo dos índices de aridez e de seca. 

4.2.1.3 CRU 
 

A base de dados da Climatic Research Unit (CRU) TS3.23 foi 

desenvolvida pela University of East Anglia. O CRU TS usa uma grade global, com 

resolução de 0,5° de longitude e 0,5° de latitude, com dados apenas para células de 

terra, não havendo dados para o "oceano" e para a Antártica, a qual  

é, excepcionalmente, também marcada como “mar” (HARRIS et al., 2014). 

As suas principais fontes de obtenção de dados climáticos é a 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), em colaboração com o National 

Oceanographic and Atmospheric Administration dos EUA (NOAA, através da sua 

National Climatic Data Center, NCDC). Para alguns locais há a colaboração com 

outras instituições de serviços nacionais de meteorológia.  

Os dados do CRU são oriundos de postos pluviométricos e estações 

meteorológicas, sendo a quantidade de estações utilizadas variáveis ao longo dos 

meses. A cobertura temporal do CRU TS3.23 data de 1901 a 2014 em escala de 

tempo mensal. Os dados de temperatura mínima e máxima derivados 

aritmeticamente dos valores absolutos de temperatura e da faixa de temperatura 

diurna. 
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4.3 Cálculo da Evapotranspiração Potencial - Hargreaves 
 

A evapotranspiração potencial (evapotranspiração de referência) é a 

soma de dois processos: evaporação da água do solo e da transpiração das plantas. 

Estabeleceu-se que a grama seria a cultura de referência, sendo que o valor de ETP 

para essa cultura denominada evapotranspiração potencial ou de referência (ETP). 

A evapotranspiração pode ser estimada de diferentes formas, sendo no presente 

trabalho estimada através do método de Hargreaves & Samani (1985), ou seja:  

 
ETP = 0,0023 So (Tmaxf – Tminf)1/2 (Tmedf + 17,8)                     (2) 

 

em que So é a radiação solar extraterrestre em unidades de água equivalente em 

mm/dia, Tmaxf, Tminf e Tmedf referem-se, respectivamente, às temperaturas 

máxima, mínima e média em Celsius.  

Os dados utilizados foram da base CRU, para as três áreas de estudo. 

Uma vez que não é possível a obtenção de dados observacionais para a África 

oriundo de estações, a validação das bases de dados CRU e CHIRPS foi feita 

somente para o Ceará, assumindo-se que para as 2 áreas da África a performance é 

similar. 

 

4.4 Geração de Mapas e Gráficos  

 

Para demonstrar a variabilidade sazonal do clima das áreas de estudo 

foram elaborados mapas e gráficos das medias mensais das variáveis: precipitação 

e evapotranspiração potencial. Assim, foi analisada a variabilidade sazonal em 

mapas para o Estado do Ceará, a Tunísia e Mauritânia com um espaçamento de 

grade de 0.25°, tendo como referência a resolução da base de dados CHIRPS. 

 

4.5 Dados para as Bacias 
 

Para a determinação da precipitação média nas bacias em estudo, assim 

como da evapotranspiração potencial média, foi utilizado o Método de Voronoi 

(VORONOI, 1908) que consiste em atribuir um fator de peso a cada estação na 

bacia, proporcionais a área de influência de cada uma. O método baseia-se na 

triangulação de áreas, visando determinar cada uma das áreas de influência de cada 

estação ou posto pluviométrico. Como caso particular do Método de Voronoi, temos 
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o Método de Thiessen, em que a triangulação é determinada pelo uso de 

mediatrizes aos segmentos de reta que unem cada par de posto. Como a essência 

de cada método é a mesma, a seguir descreve-se o Método de Thiessen, caso 

particular do Método de Voronoi. 

Em suma, três passos são adotados para a aplicação do método dos 

polígonos de Thiessen, os quais consistem em, primeiramente, traçar linhas que 

unem os postos pluviométricos mais próximos entre si (Figura 9). Em seguida, é 

determinado o ponto médio em cada uma destas linhas e, a partir desse ponto, é 

traçada uma linha perpendicular (Figura 10). As interceptações das linhas médias 

entre si com os limites da bacia definem a área de influência de cada um dos postos 

(Figura 11). A precipitação média é, portanto, uma média ponderada utilizando as 

áreas de influência como ponderador.  

A equação abaixo mostra o cálculo da precipitação média em uma bacia 

hidrográfica através do método do Thiessen: 

 

(3) 

                                                 
em que Pm é a precipitação média, Ai é a área de influência da estação i na bacia, 

Pi é a precipitação da estação i e A é a área da bacia, sendo A = área da bacia ou 

região. 

 

As figuras abaixo mostram o passo a passo para o cálculo do Thiessen para 

determinada área. 
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Figura 9 – O primeiro passo no cálculo do Thiessen: traçar linhas que unem os postos pluviométricos 
mais próximos entre si. 

 
Fonte: COLLISCHONN e TASSI (2011). 

 

Figura 10 – O segundo passo para o cálculo do Thiessen: traçar linhas médias perpendiculares às 
linhas que unem os postos pluviométricos. 

 
. 
Fonte: COLLISCHONN e TASSI (2011). 
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Figura 11 – O terceiro passo no cálculo do Thiessen: definir a região de influência de cada posto 
pluviométrico e medir a sua área. 

 
 
Fonte: COLLISCHONN e TASSI (2011). 
 

4.6 Balanço Hídrico 
 

A estimativa do balanço hídrico climatológico (BHC) foi desenvolvida por 

THORNTHWAITE e MATHER (1955) para determinar o regime hídrico de um local, 

sem a necessidade de medidas diretas das condições do solo. Pereira (2005) 

propôs adaptações e simplificações do método com periodicidade mensal. Segundo 

essa metodologia, para o calculo do BHC é necessário o armazenamento máximo 

no solo (CAD – Capacidade de Água Disponível), a medida da precipitação total e a 

estimativa da evapotranspiração potencial. Com essas informações, o BHC permite 

estimar a evapotranspiração real, a deficiência ou o excedente hídrico, e o 

armazenamento de água no solo.  

Para o cálculo do balanço hídrico climatológico para as bacias em estudo, 

foi considerada uma capacidade de armazenamento de 100 mm, com a 

evapotranspiração potencial sendo estimada pelo método de Hargreaves & Samani 

(1985) que considera as temperaturas máximas, médias e mínimas mensais.  Foram 

utilizados dados meteorológicos mensais de temperaturas do ar e precipitações, 

obtidos na base de dados do CRU, do CHIRPS e de estações pluviométricas da 

Funceme, durante o período de 1981 a 2014. A precipitação e evapotranspiração 
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média mensal para as bacias foram obtidas através do método de ponderação do 

Thiessen. 

Seguindo essa metodologia, o balanço hídrico de uma área é dado por: 

P = ESC + ΔARM + ETR + I                                            (4) 

 

em que  P é a precipitação (mm), ESC o escoamento superficial (mm), ETR a 

evapotranspiração real (mm), ∆ARM a variação no armazenamento de água no solo 

(mm) e I é a infiltração ou recarga (mm). 

Primeiramente, foi calculado a ETP seguindo o método de Hargreaves & 

Samani (1985). Sequencialmente, foram estimados: a evapotranspiração real (ETR), 

o armazenamento de água no solo (ARM), a deficiência hídrica (DEF), o excedente 

hídrico (EXC) e a alteração de umidade do solo (ALT) na escala mensal.  

O armazenamento (ARM) foi obtido conforme as simplificações propostas 

por Pereira (2005), segundo a equação: 

 

                                  (5) 

                                         

em que ARMn é o armazenamento para o mês n de interesse (mm), P - ETP é a 

diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial para o mês n de 

interesse (mm) e CAD capacidade de água disponível no solo (mm). 

Porém, para os meses nos quais P – ETP > 0, mas insuficiente para 

atingir o valor da CAD atribuído, o ARM deve ser calculado com a seguinte equação: 

 

                                        (6) 

A evapotranspiração real (ETR) representa a evapotranspiração real, ou 

seja, a que realmente ocorre em função da disponibilidade de água no solo. Assim, 

temos duas situações distintas para seu cálculo: 

a. P – ETP ≥ 0:    

   ETR = ETP                                                       (7) 

b. P-ETP ≤ 0:       
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 ETR = P – ALT                                                    (8) 

A deficiência hídrica (DEF) representa a falta de água no solo, sendo 

calculada por: 

DEF = ETP – ETR                                                (9) 

O excedente hídrico (EXC) representa a quantidade de água que sobra 

no período chuvoso e perde-se do volume de controle por percolação (drenagem 

profunda) e/ou superficial. Podem existir duas situações: 

a. ARM < CAD o excedente é dado por: 

  EXC = 0                                                        (10) 

b. ARM ≥ CAD o excedente é dado por: 

EXC = (P - ETP) – ALT                                          (11) 

Nesta pesquisa somente a deficiência ou o excedente hídrico será 

analisado para cada região em estudo.  

 

4.7 Índice de Aridez (IA) 
 

 

O índice de aridez, calculado para as bacias em estudo, é obtido através 

da equação abaixo, na qual se divide as médias anuais de precipitação pelas 

respectivas médias anuais de evapotranspiração potencial.  

 

                                                           (12) 
  

Desta maneira, o IA é uma medida adimensional, representando a 

condição climática de uma região. A classificação do IA é dada na Tabela 1, do 

capítulo de Referencial Teórico. 

 

4.8 Índices e Indicadores de Seca  
 

Existe certa confusão sobre o significado do termo índice e indicador, 

onde muitas vezes são erroneamente utilizados como sinônimos. Porém há 
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distinção entre eles, onde índice é considerado como a combinação de dois ou mais 

indicadores, normalmente ponderado por fatores social, econômicos, políticos ou 

ambientais. Indicador, por sua vez, consiste em duas ou mais medidas, em escala, 

ligadas a uma questão específica (SICHE et al., 2007). No presente trabalho será 

utilizado o termo índice de seca, pois é a nomenclatura utilizada na The lincoln 

declaration (HAYES et al., 2011) e por diversos autores que abordam o tema.  

Ao longo dos anos, muitas definições e uma série de índices e 

indicadores para monitorar, quantificar, compreender e modelar os eventos de seca 

foram desenvolvidas e utilizadas por meteorologistas e climatologistas de todo o 

mundo na tentativa de fornecer algumas orientações sobre esta questão (HAYES et 

al., 2011).  

Para uma eficaz convivência com a seca e mitigação de seus impactos é 

de grande importância a compreensão, o monitoramento e a quantificação das suas 

caracteristicas que comumente se dá pelá utilização de índices e/ou indicadores de 

seca (WILHITE, 2000; MISHRA & SING, 2010; HAYES et al., 2011; VICENTE-

SERRANO et al., 2012; MARTINS et al., 2015).  

O presente trabalho utilizou variados tipos de índices de seca, 

mencionados na seção anterior, visando uma eficaz quantificação e identificação da 

severidade e impactos dos eventos de seca. Estes foram calculados e modelados a 

partir do ajuste de uma distribuição de probabilidade à variável que estes índices 

representam (e.g., precipitação, diferença entre precipitação e evapotranspiração 

potencial), e então padronizados através da inversa da distribuição acumulada de 

probabilidade Normal padrão (Figura 12) a partir da probabilidade acumulada 

associada a cada valor da variável.  

A padronização se faz necessária, pois possibilita que diferentes climas, 

úmidos e secos, sejam representados relativos às suas condições locais, o que 

permite uma visão espacial do estado de seca da região.  Por esta razão, é possível 

à comparação entre diferentes regiões, além da compração entre difrente índices.  
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Figura 12 – Padronização dos Índices de seca. 

 
Fonte: adaptado Podestá  et al. (2016) 
 

4.8.1 Índice de Precipitação Padronizado (SPI) 

 

O Índice de Precipitação Padronizado - SPI (do acrônimo em inglês 

Standard Precipitation Índex) foi desenvolvido por McKeel et al. (1993) e é baseado 

nos acumulados mensais de precipitação para vários horizontes temporais. O 

procedimento para o cálculo do SPI envolve inicialmente a preparação do conjunto 

de dados mensais de precipitação para os períodos de interesse, que pode variar, 

por exemplo, em 3, 4, 6, 12, 36 meses. Esse conjunto de dados é derivado a partir 

de acumulados móveis, ou seja, sobrepostos, no qual o SPI 3 corresponde ao 

acumulado de JFM, FMA, MAM até o final da série. Em seguida cada série histórica 

de dados é ajustada a uma distribuição de probabilidade Gama, e então, a partir do 

uso da inversa da distribuição normal padrão, com média igual a zero e desvio 

padrão igual a um, é transformado (mapeado) no percentil correspondente ao valor 

de precipitação acumulada observada em anomalia padronizada de uma distribuição 

normal (Gaussiana), conforme mostra a figura 12. Tecnicamente os valores do SPI 

correspondem ao número de desvios padrão que a precipitação cumulativa 

observada se afasta da média climatológica no período desejado. 

A escala temporal utilizada neste trabalho, tendo como base uma série 

histórica de 1981 a 2014, foi o acumulado de 4 meses como indicador de curto prazo 

e o acumulado de 12 meses como indicador de longo prazo. Por se tratar de uma 

índice normalizado com média zero e desvio padrão 1, o SPI pode ser comparado 
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entre as bacias de várias regiões do globo. O índice negativo representa condições 

de seca, nas quais a precipitação é inferior à média histórica. Os valores do SPI para 

caracterizar um evento de seca utilizado foram baseados na metodologia de 

monitoramento de seca utilizada no National Integrated Drought Information System 

dos EUA, com cinco categorias que identificam a intensidade da seca. 

Tabela 2 – Categorização da seca, as quais definem a intensidade de seca no presente trabalho. 

 

Fonte: Monitor de Secas. 

 
4.8.2 Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração (SPEI) 
 

 

O SPEI é baseado no procedimento original de cálculo SPI, sendo que o 

SPEI calcula a diferença mensal (ou semanal) entre a precipitação e 

evapotranspiração potencial, representando um simples balanço hídrico 

climatológico, que é calculado em diferentes escalas de tempo para obter o SPEI 

(VICENTE-SERRANO et al., 2010).  

A série de evapotranspiração de potencial (ETP) pode ser obtida por 

diferentes equações, onde a escolha baseia-se nos dados disponíveis e 

adequacidade da equação empírica à região de interesse. São exemplos destas 

equações empíricas: Thornthwaite, Penman-Monteith, Hargreaves, etc. No entanto, 

o SPEI não está ligado a qualquer um em particular, embora que, em sua versão 

original, o SPEI emprega a equação de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948). Caso 

não se tenha a disponibilidade de dados para modelos mais complexos de 
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evapotranspiração, pode-se utilizar equações empíricas mais simples. Neste 

sentido, pode-se empregar o método de Hargreaves, ou suas variantes, e, 

alternativamente, a equação de Thornthwaite (BEGUERÍA et al., 2014). No presente 

trabalho, como descrito anteriormente, fez o uso do método de Hargreaves & 

Samani (1985) para a obtenção da ETP, uma vez que o método tem se 

demonstrado adequado para a região. 

A partir da diferença entre a precipitação (P) e evapotranspiração 

potencial (ETP) para o mês i, é calculado o SPEI conforme a seguinte equação (13), 

o qual fornece uma medida simples do excedente de água ou déficit para o mês 

analisado.  

 
(13) 

  

Os valores calculados Di são agregados em diferentes escalas de tempo, seguindo 

o mesmo procedimento que para o SPI.  

Empregando-se um procedimento similar ao do SPI, porém utilizando o 

balanço hidrico no lugar da precipitação, o SPEI é calculado e normalizado atráves 

da distribuição log-logistica G-momentos (Figura 12), conforme detalhado na seção 

anterior. Este índice também é calculado para os mesmos intervalos de 4 meses 

para curto prazo  e 12 meses para longo prazo de forma similar ao SPI. 

 

4.8.3 Índices de Escoamento (SRI) e de veranicos padronizados (SDI) 
 

Os índices de escoamento (SRI) e de veranicos padronizados (SDI) são 

baseados na precipitação diária e utilizados para mensurar a severidade das 

condições de seca. Baseados na duração dos veranicos ou dos eventos de 

precipitação, eles têm sido relacionados à anomalia de vazão em reservatórios no 

Ceará e à produção de sequeiro (SUN et al., 2005).  

Caracterizado como um índice hidrológico de curto prazo, o SRI é definido 

pela equação: 

                                   (14) 
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em que �� representa o comprimento i-ésimo do evento de escoamento e W segue a 

expressão abaixo em função de ��: 
                                               (15) 

O comprimento do evento de escoamento foi definido como três ou mais 

dias consecutivos com chuva maior que 10 mm. Maior peso é dado para eventos 

úmidos que duram 10 ou mais dias, visando manter a consistência com o índice de 

veranicos (SUN et al. 2007). 

E o índice de veranicos é definido como: 

                                            (16) 

onde �� é o comprimento do i-ésimo verânico e W corresponde ao peso definido por: 

                                               (17) 

em que �� é definido como três ou mais dias consecutivos com chuva abaixo de 2 

mm. O peso W pondera a duração do comprimento do veranico (��). Episódios com 

veranicos mais curtos que 10 dias, o peso é definido como 1, enquanto que para 

eventos com duração acima de 10 dias, o W é ajustado a 5, isto devido a maiores 

perdas associadas a mais longas estiagem.  

Dessa forma, estes dois índices serão usados para caracterizar períodos 

com maiores números de eventos, sejam estes veranicos ou eventos de precipitação 

intensa, em relação ao período histórico. O cálculo destes índices foi similar ao 

empregado nos índices SPI e SPEI, no entanto, foi utilizada apenas a escala de 4 

meses, durante o período mais chuvoso de cada região em estudo. No caso da 

bacia do Banabuiú, FMAM; para a bacia de Merguellil, ONDJ; e na região de Trarza, 

JASO (MARTINS et al. 2015). 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Caracterização climática 

5.1.1 Precipitação 
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A precipitação no Ceará apresenta uma sazonalidade bem definida, com 

maiores valores de precipitação entre os meses de janeiro e maio, e valores mais 

baixos entre julho e dezembro (Kayano & Andreoli, 2009; Alvares et al., 2013). As 

Figuras 13a, 14a e 15a apresentam essas características da sazonalidade, 

representadas pelas diferentes bases de dados, Funceme, CRU e CHIRPS, 

respectivamente.  

Além das características da precipitação no Ceará serem apresentadas 

em uma base trimestral, as figuras também mostram a espacialização destas 

características, com um maior valor de chuva no litoral, porção norte, e menor no 

interior, porção centro-sul. No período de DJF, a porção central do Ceará tem 

valores menores de chuvas que a porção norte e sul. Neste período também se 

pode observar maiores valores de precipitação em algumas localidades resultantes 

de efeitos locais, como por exemplo, os relevos da chapada do Araripe ao sul do 

Ceará e da serra de Ibiapaba a noroeste. Os maiores valores da região são 

observados em MAM, enquanto que em JJA e SON são os períodos onde as chuvas 

apresentam os menores valores, sendo SON o mais seco entre todos. 

As Figuras 13b, 14b e 15b representam o desvio padrão, por trimestre, no 

Ceará para as diferentes bases de dados, Funceme, CRU e CHIRPS, 

respectivamente, com uma maior variância nos períodos de DJF e SON, e uma 

menor variância em MAM e JJA.   

Na Tunísia a precipitação não apresenta uma sazonalidade bem definida 

como no Ceará, chovendo quase o ano todo, como mostram as Figuras 16a e 17a 

com base nos dados do CRU e do CHIRPS, respectivamente. Nos períodos de DJF, 

MAM e SON observa-se a ocorrências de chuvas no país, com uma diminuição nos 

valores no período de JJA. Entretanto, a variabilidade intra-anual é bem menor do 

que as outras regiões. 

A distribuição espacial da precipitação apresenta um claro gradiente de 

diminuição dos valores de precipitação no sentido Norte-Sul do país, assim como 

observado por Banzarti & Habaieb (2002), Slimani et al. (2007), Merzougui & Slimari 

(2012) e outros autores. Os maiores valores de precipitação ocorrem em sua porção 

norte, e os valores mais baixos em sua porção sul. Dentre os períodos de DJF, MAM 

e SON o primeiro é o que apresenta maiores valores de chuva para todas as regiões 

do país. O período de JJA é o mais seco entre todos, contudo observa-se maiores 

valores de chuva neste período em algumas localidades, resultantes de efeitos 
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locais, a exemplo da topografia, onde há, a noroeste da Tunísia, a dorsal da 

Cordilheira do Atlas com elevadas altitudes.   

Em relação ao desvio padrão da precipitação trimestral na Tunísia, 

representado nas Figuras 16b e 17b para as diferentes bases de dados, CRU e 

CHIRPS, respectivamente. Os períodos de JJA e SON são os que apresentam uma 

maior variação em relação à média, e DJF e MAM as menores variações, sendo a 

ocorrência dos maiores desvios em relação à média na porção norte do país.   

A Mauritânia, por sua vez, apresenta uma sazonalidade bem definida, 

assim como no Ceará, com maiores valores de precipitação entre os meses de julho 

e novembro, e valores mais baixos entre dezembro e maio, conforme mostram as 

Figuras 18b e 19b para as bases de dados do CRU e do CHIRPS, respectivamente. 

Quanto à distribuição espacial da precipitação na Mauritânia, grande parte 

do país, porção norte e central, estão dentro da zona árida do deserto do Saara com 

baixos valores de precipitação durante o ano todo. Ao nos deslocarmos para o sul 

do país, ocorre um aumento dos valores de precipitação, conforme mostrado por 

Pazannita (2008), Mcsweeney et al. (2010) e outros autores. 

Os desvios padrões das precipitações trimestrais na Mauritânia são 

apresentados nas Figuras 18b e 19b para diferentes bases de dados, CRU e 

CHIRPS, respectivamente. Os períodos de MAM e JJA são os que apresentam uma 

maior variabilidade em relação à média do respectivo período, e DJF e SON as 

menores variabilidades. A ocorrência dos maiores desvios em relação à média 

ocorrem na porção centro-sul do país.   

 As representações da precipitação pelas diferentes bases de dados, 

Funceme, CRU e CHIRPS não mostram comportamentos muito distintos ou variados 

em todas as regiões em estudo. Estas bases concordaram tanto na distribuição 

espacial quanto na sazonalidade da precipitação nas regiões. 
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Figura 13 – Características climatológicas da precipitação no Ceará com base nos dados da FUNCEME para o período 1981-2014: (a) precipitação 
acumulada média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados Funceme. 

a. Precipitação acumulada média (1981-2014) 
 

b. Desvio Padrão 
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Figura 14 – Características climatológicas da precipitação no Ceará com base nos dados CRU para o período 1981-2014: (a) precipitação acumulada média 
em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CRU. 

 
a. Precipitação acumulada média (1981-2014) 

 
b. Desvio Padrão 
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Figura 15 – Características climatológicas da precipitação no Ceará com base nos dados CHIRPS para o período 1981-2014: (a) precipitação acumulada 
média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CHIRPS. 

 
a. Precipitação acumulada média (1981-2014) b. Desvio Padrão 
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Figura 16 – Características climatológicas da precipitação na Tunísia com base nos dados CRU para o período 1981-2014: (a) precipitação acumulada média 
em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CRU. 

 
a. Precipitação acumulada média (1981-2014) 

 
b. Desvio Padrão 

 



65 
 

Figura 17 – Características climatológicas da precipitação na Tunísia com base nos dados CHIRPS para o período 1981-2014: (a) precipitação acumulada 
média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CHIRPS. 

 
a. Precipitação acumulada média (1981-2014) 

 
b. Desvio Padrão 
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Figura 18 -– Características climatológicas da precipitação na Mauritânia com base nos dados CRU para o período 1981-2014: (a) precipitação acumulada 
média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CRU. 

 
a. Precipitação acumulada média (1981-2014) 

 
b. Desvio Padrão 
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Figura 19 – Características climatológicas da precipitação na Mauritânia com base nos dados CHIRPS para o período 1981-2014: (a) precipitação acumulada 
média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CHIRPS. 

 
a. Precipitação acumulada média (1981-2014) b. Desvio Padrão 
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5.1.1.1 Caracterização da variabilidade sazonal e interanual 
 

Para ilustrar a variabilidade climática típica de cada região foram 

construídos figuras tipo boxplot para os meses de Janeiro a Dezembro 

correspondente ao período 1981 a 2014. As figuras 20 e 21 apresentam a 

distribuição sazonal das chuvas através da média mensal climatológica ao longo do 

período 1981 a 2014, respectivamente para os dados do CRU e do CHIRPS. 

Reiterando o que foi exposto anteriormente, as Figuras 20a e 21b 

mostram que a bacia do Banabuiú é caracterizada por variabilidade sazonal bem 

definida da precipitação, apresentando maiores valores de precipitação entre os 

meses de janeiro a junho e valores mais baixos de julho a dezembro. Isto configura, 

assim, dois períodos distintos, um primeiro semestre chuvoso e um segundo 

semestre seco. A região possui uma estação chuvosa bem definida que se estende 

de fevereiro a maio, sendo nesses meses os picos de precipitação.  

A bacia de Merguellil não possui variabilidade sazonal bem definida, como 

mostram as Figuras 20b e 21b, apresentando baixas precipitações distribuídas ao 

longo do ano. Os maiores valores de precipitação ocorrem nos meses de setembro a 

maio, havendo uma diminuição desses valores nos meses de junho a agosto. Assim, 

neste trabalho, o período de setembro a maio foi considerado o principal período 

chuvoso.  

A região de Trarza, assim como a bacia do Banabuiu, possui uma 

variabilidade sazonal bem marcada, onde há uma concentração das chuvas em um 

único período do ano, meses de julho a setembro, e precipitações baixas no restante 

dos meses do ano (Ver Figuras 20c e 21c). Dessa maneira, a região tem uma 

estação chuvosa bem definida que se estende de julho a setembro. 

Os boxplots refletem a variância intra- e interanual no período 

climatológico de 1981-2014. A bacia do Banabuiú apresenta uma alta variabilidade 

intra- e interanual, onde os boxplots referentes aos meses da quadra chuvosa têm 

os maiores valores de variância, sendo o mês de abril o que apresenta a maior 

variância interanual. Trarza apresenta uma variabilidade intraanual alta quando 

comparada com Merguellil, com maior variância observada no mês de setembro. Em 

termos de variabilidade interanual, a bacia do Banabuiu é a que apresenta maior 

variabilidade, seguida da bacia de Merguellil e depois da região do Trarza, tanto com 

base nos dados do CRU como com base no CHIRPS (Figuras 20 e 21). 
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Dessa maneira, verifica-se que todas as regiões possuem uma alta 

variabilidade interanual. Em relação à sazonalidade, a bacia do Banabuiú e região 

de Trarza se mostraram variabilidade intraanual bem marcada, caracterizada pela 

concentração de chuvas em um período concentrado do ano, sendo esta 

concentração de chuvas no Banabuiú durante o primeiro semestre e em Trarza no 

segundo semestre. Já Merguellil não apresenta uma variabilidade sazonal bem 

definida como nas outras regiões, com a ocorrência de chuvas quase que ao longo 

do ano todo.  

As bases de dados CRU e CHIRPS concordam na representação da 

distribuição das chuvas ao longo do ano nas três região em estudo. Porém, há uma 

diferença entre elas quanto à representação da intensidade da chuva ao longo do 

ano, sendo a diferença mais acentuada na bacia de Merguellil. A correlação entre as 

bases de dados apresenta um menor coeficiente para esta região em relação às 

outras, sendo este valor de 0,76, enquanto que para a bacia do Banabuiú e para a 

região de Trarza é de 0,95.  
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Figura 20 – Boxplot da precipitação mensal (a) bacia do Banabuiú, (b) bacia de Merguellil e (c) 
Região de Trarza com base nos dados do CRU. 

 
(a) 
 

 
(b) 
 

 
(c) 
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Figura 21 – Boxplot da precipitação mensal (a) bacia do Banabuiú, (b) bacia de Merguellil e (c) 
Região de Trarza com base nos dados do CHIRPS. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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5.1.1.2 Comparação da precipitação média anual entre as três áreas em estudo 
 

A Figura 22 mostra a precipitação média anual e o desvio padrão no 

período de 1981-2014 para as regiões em estudo com dados do CRU. A maior 

média de precipitação ocorre na bacia do Banabuiú e o menor para a região de 

Trarza, ficando Merguellil com um valor intermediário. As regiões do Banabuiú, 

Merguellil e Trarza apresentam um coeficiente de variação de 36%, 29% e 35%, 

respectivamente, logo, a primeira e a última possui uma maior variabilidade da 

precipitação em relação á media do que Merguellil. 

Em relação os valores da precipitação média anual e o desvio padrão 

calculados com CHIRPS para as três regiões e mesmo período, A Figura 23 mostra 

que a bacia do Banabuiú apresenta o maior valor entre as regiões e Trarza o menor, 

e a bacia de Merguellil um valor intermediário, o qual concorda com os resultados do 

CRU, embora os valores sejam diferentes. O coeficiente de variação para as regiões 

apresentam também o mesmo padrão, onde para a bacia do Banabuiú é de 37%, 

para a bacia de Merguellil é de 22% e para região de Trarza é de 29%.  

Ao comparar a precipitação média anual e desvio padrão no período de 

1981-2014 para as regiões, percebe-se que o CRU e o CHIRPS são similares em 

representar os valores médios para a bacia do Banabuiú e a região de Trarza. Para 

a bacia do Banabuiú, a base CRU tem valores médios anuais de 677 mm e desvio 

de 243 mm, enquanto a base CHIRPS de 643 mm e de 236 mm, respectivamente. A 

região de Trarza, com a base CRU, apresenta valores médios e desvios  anuais de 

170 mm e 60 mm, respectivamente, enquanto que com a base CHIRPS apresenta 

valores médios e desvios anuais de 164 mm e de 47 mm, respectivamente. 

Para a bacia de Merguellil, as bases de dados mostraram maiores 

diferenças na representação dos valores médios e desvios anuais. Com base no 

CRU os valores médios e desvios anuais para Merguellil foram de 510 mm e 147 

mm, respectivamente, enquanto que com a base CHIRPS foram de 310 mm e de 70 

mm, respectivamente, o que representa uma diferença em torno de 200 mm anuais 

em precipitação média e 77 mm anuais em desvio padrão.  
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Figura 22 – Comparação da média anual e do desvio padrão de precipitação entre as três regiões em 
estudo, a média está representada pela barra azul e o desvio pela barra vermelha, obtidas através da 
base de dados CRU. 

 
 
 

Figura 23 – Comparação da média anual e do desvio padrão de precipitação entre as três regiões em 
estudo, a média está representada pela barra azul e o desvio pela barra vermelha, obtidas através da 
base de dados CHIRPS. 
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5.1.2 Evapotranspiração potencial 
 

A evapotranspiração potencial (ETP) está ligada a diversos fatores, como 

por exemplo, temperatura, cobertura de nuvens, albedo, cobertura vegetal, entre 

outros fatores. No presente trabalho foi utilizado o método de Hargreaves & Samani 

(1985) para estimar a ETP qual se leva em consideração os seguintes fatores: 

temperatura máxima, média e mínima e irradiancia solar. 

Os valores de evapotranspiração potencial do Ceará são mais elevados 

de setembro a fevereiro, um período quente e seco, principalmente no trimestre 

SON. Os valores mais baixos estão entre maio e agosto, período da estação 

chuvosa e do inverno (JJA), em que ocorrem as menores temperaturas, como 

mostrado na Figura 24a. 

Na Tunísia os valores de evapotranspiração potencial são mais elevados 

de julho a agosto, período quente e seco, e com valores mais baixos de dezembro a 

fevereiro, período onde ocorrem as menores temperaturas. Característico do clima 

mediterrânico, a Tunísia apresenta verões quentes e secos, e invernos mais amenos 

com baixas temperaturas, o que reflete nos valores da ETP (Figura 25a). 

Na Mauritânia os valores de evapotranspiração potencial são mais 

elevados de maio a agosto, períodos quentes com a ocorrência das maiores 

temperaturas, principalmente no trimestre JJA, e com valores mais baixos entre 

setembro e fevereiro, períodos com temperaturas mais amenas, principalmente no 

inverno (DJF), período mais frio da Mauritânia (Figura 26a).  

Ao comparar a evapotranspiração potencial média entre as regiões nota-

se que os picos de ETP no Ceará ocorrem nos trimestres  SON e DJF, e em MAM e 

JJA na Mauritânia e na Tunísia. Dentre as regiões, a ETP tende a ser maior na 

Mauritânia, seguida pelo Ceará e depois pela Tunísia. Em relação à variabilidade, a 

Tunísia apresenta os maiores valores de desvio em relação à média dentre as 

regiões, seguida pela Mauritânia e Ceará (Figuras 24b, 25b e 26b), respectivamente. 
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Figura 24 – Características climatológicas da evapotranspiração potencial anual no Ceará com base nos dados CRU para o período 1981-2014: (a) 
evapotranspiração potencial acumulada média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CRU. 

a. Evapotranspiração média acumulada 
 

b. Desvio Padrão 
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Figura 25 – Características climatológicas da evapotranspiração potencial anual na Tunísia com base nos dados CRU para o período 1981-2014: (a) 
evapotranspiração potencial acumulada média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CRU. 

 
a. Evapotranspiração média acumulada 

 
b. Desvio Padrão 
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Figura 26 – Características climatológicas da evapotranspiração potencial anual na Mauritânia com base nos dados CRU para o período 1981-2014: (a) 
evapotranspiração potencial acumulada média em mm; (b) desvio padrão em mm. Fonte dos dados CRU 

 
a. Evapotranspiração média acumulada 

 
b. Desvio Padrão 
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5.1.3 Índice de Aridez 
 

O índice de aridez do Ceará distribui-se espacialmente com valores 

menores no centro - sul do estado e com índices mais altos ao longo da costa – 

locais mais úmidos, como mostrado na Figura 27a. As áreas do interior do estado 

tendem a serem mais áridas, onde se têm IA abaixo de 0,5, contendo áreas 

semiáridas na porção centro - sul.   

Na Tunísia, assim como no Ceará, o índice de aridez distribui-se seguindo 

um gradiente de diminuição no sentido Norte-Sul, com índices mais altos ao norte do 

país e menores ao sul, como mostrado na Figura 27c. A porção central do país 

possui IA variando entre 0,3 e 0,2, caracterizando-se por uma área semiárida, 

enquanto que as áreas mais ao sul tendem a áridas e hiperáridas com IA abaixo de 

0,2, refletindo a porção do país inserida no Deserto do Saara. 

O índice de aridez da Mauritânia distribui-se espacialmente com valores 

de IA abaixo de 0,05 em grande parte do país, correspondendo basicamente a áreas 

do deserto do Saara, com um aumento do índice no sentido sul – locais mais 

úmidos, como mostrado na Figura 27e.  As áreas ao norte tendem a serem áridas e 

semiáridas com IA entre 0,2 e 0,05, estando a porção norte do país inserida na zona 

subsaariana, chamada de Sahel. 

Além do Índice de Aridez (IA) foi calculado o desvio padrão da razão 

anual entre precipitação e evapotranspiração potencial (P/ETP). O desvio padrão do 

índice de aridez reflete a variabilidade temporal do IA. No Ceará há uma maior 

variabilidade ao longo da costa, apresentando maiores valores de desvio, e no 

centro-sul do estado tem-se uma menor variabilidade com valores de desvio abaixo 

de 0,2, como mostra Figura 27b. 

 Na Tunísia a variabilidade segue um gradiente Norte-Sul de diminuição, 

conforme Figura 27d, com valores em torno de 0,1 ao norte e abaixo de 0,05 se 

estendendo desde a centro até ao sul, onde o desvio chega a 0,02.  

 Na Mauritânia grande parte do seu território tem uma baixa variabilidade, 

com valores de desvio abaixo de 0,02 e apresentando um aumento dos valores do 

desvio na porção sul do país (Figura 27f). 
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Figura 27 – Média do 1981-2014 do índice de aridez para o Ceará (a), a Tunísia (c) e a Mauritânia (e) 
utilizando a base de dados CRU para precipitação e evapotranspiração. Desvio padrão médio do 
índice de aridez para o Ceará (b), a Tunísia (d) e Mauritânia (f). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(e) 

 
(f) 



80 
 

A média e o desvio padrão para o IA calculado a partir dos dados de 

precipitação do CHIRPS e a evapotranspiração potencial do CRU apresenta o 

mesmo padrão de distribuição espacial ao longo das regiões em estudo, conforme 

apresentado na Figura 28.  

Dessa maneira pode-se perceber que as bases de dados concordam 

quanto à distribuição espacial do IA, nas quais o Ceará apresenta valores menores 

de IA no interior e maiores ao longo da costa. A Tunísia apresenta um gradiente de 

diminuição dos valores de IA no sentido Norte-Sul e a Mauritânia possui, em grande 

parte do seu território, valores abaixo de 0,7 com um aumento do IA em direção ao 

Sul do país. 

O índice de aridez consiste na razão entre a média de precipitação e 

evapotranspiração potencial em uma determinada água ao longo de um período 

climatológico de dados. Entretanto, visando mostrar a variabilidade anual do índice 

de aridez ao longo de 1981 a 2014, os valores do IA foram calculados anualmente 

para cada região em estudo, conforme mostra as Figuras 29 e 30. 

Segundo a base de dados do CRU, a Bacia do Banabuiú tem um IA 

médio de 0,38, o que caracteriza a bacia com clima semiárido, enquanto a bacia de 

Merguellil tem um valor de 0,37 e a região de Trarza de 0,08, o que as caracteriza 

como região de clima semiárido e árido, respectivamente (Figura 29). 

Em relação à aridez percebe-se que a bacia do Banabuiú e de Merguellil 

são similares, com IA médio bem próximos e enquadrando-se em clima semiárido, 

enquanto que a região de Trarza apresenta uma notável aridez em relação às outras 

em estudo.  

O CHIRPS/CRU tem um IA médio de 0,36, 0,22 e 0,07 para Banabuiú, 

Merguellil e Trarza, respectivamente, o que carateriza as duas primeiras regiões 

como semiárida e a última como árida (Figura 30). O índice de aridez calculado 

através da base CHIRPS/CRU apresentou valores similares ao calculado pela base 

CRU/CRU, apenas com pequena diminuição na média do IA para a bacia de 

Merguellil, com um valor médio de 0,37. Apesar disso, ambos apresentam valores 

bastante semelhantes. 
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Figura 28 – Média do 1981-2014 do índice de aridez para o Ceará (a), a Tunísia (c) e a Mauritânia (e) 
utilizando a base de dados CHIRPS para precipitação e CRU para evapotranspiração. Desvio padrão 
médio do índice de aridez para o Ceará (b), a Tunísia (d) e Mauritânia.  
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Figura 29 – Comparação entre o índice de aridez anual para cada área de estudo. Base de dados 
CRU/CRU. 

 
 

Figura 30 – Comparação entre o índice de aridez anual para cada área de estudo. Base de dados 
CHIRPS/CRU. 

 
 

O índice de aridez é um indicador de susceptibilidade à desertificação, 

apontando as áreas vulneráveis à desertificação de forma quantitativa. Assim, 

espera-se que a susceptibilidade à desertificação e o índice de aridez estão 

fortemente relacionados. Assim, quanto menor o índice, maior a susceptibilidade da 
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área à desertificação (UNEP,1992; MATALLO JUNIOR, 2003; SAMPAIO, 2003; 

BRASIL, 2004;   FREITAS, 2005; CONAMA, 2008). 

Vale ainda ressaltar que, de acordo com a UNCCD, as regiões áridas, 

semiáridas e sub-úmidas secas, as quais correspondem àquelas onde o índice de 

aridez está compreendido entre os valores de 0,05 e 0,65 são consideradas 

integrantes de um ecossistema frágil e de maior vulnerabilidade à ocorrência da 

desertificação (BRASIL, 2004).  

Dessa forma, pode-se dizer que as regiões em estudo integram esses 

ecossistemas frágeis, de maior vulnerabilidade à ocorrência da desertificação e de 

susceptibilidade à ocorrência de desertificação, as quais o IA apresenta valores 

médios em torno de 0,08 e 0,3. Fazem-se necessários o monitoramento destas 

áreas em termos do avanço da desertificação, assim como estudos e propostas 

eficazes, para amenizar e mitigar os impactos deste processo (MATALLO JUNIOR, 

2003; BRASIL, 2004).  

 

5.2 Balanço Hídrico 
 

O balanço hídrico climatológico (BHC) foi calculado de acordo com o 

método de Thornthwaite e Mather (1955) em sua versão adaptada por Pereira 

(2005). Neste balanço, de periodicidade mensal, são estimados a evapotranspiração 

real, a deficiência ou o excedente hídrico, e o armazenamento de água no solo. No 

entanto, apenas a deficiência ou o excedente hídrico será analisado neste trabalho, 

no qual os valores de déficit foram representados por uma barra vermelha e os de 

excedente por uma barra azul como mostrado na Figura 31. 

Os balanços hídricos climatológicos para a bacia do Banabuiú, calculados 

a partir de dados do CHIRPS, CRU e Funceme, apresentam configuração similares, 

caracterizada pelo déficit hídrico na maior parte do ano e excesso hídrico apenas 

nos meses de março e abril (Figura 31a, 31b e 31c, respectivamente). A geração de 

excedente hídrico em apenas dois meses do ano nesta região dá-se devido à alta 

concentração de chuvas nestes meses, com picos de escoamento nestes meses de 

excesso hídrico e rios secos no restante do ano.  

Na bacia de Merguellil, o BHC, calculado a partir de dados de precipitação 

do CHIRPS e evapotranspiração do CRU, resulta em déficit hídrico ao longo de todo 

o ano conforme mostra a Figura 31d. O balanço hídrico, calculado a partir de dados 



84 
 

do CRU para precipitação e evapotranspiração, apresenta excesso hídrico nos 

meses de janeiro, fevereiro e dezembro como mostra a Figura 31e.  

Na região de Trarza, o BHC apresenta configuração similar para ambas 

às bases de dados utilizadas, CHIRPS e CRU, com déficit hídrico durante todo o 

ano, como mostra as Figuras 31g e 31f.  A não ocorrência de excedente hídrico ao 

longo do ano reflete as condições climáticas áridas/semiáridas dessa região, a qual 

possui baixa precipitação media mensal, altas taxas de evapotranspiração e rios 

intermitentes, com exceção do Rio Senegal no sul do país (com perenidade ligada 

ao clima diferenciado de áreas a montante). As águas subterrâneas são a única 

fonte de água estável alimentadas predominantemente por infiltração do Rio 

Senegal e, secundariamente, por infiltração das chuvas. 

As regiões de Trarza e Merguellil apresentam balanços hídricos 

climatológicos similares, com déficit hídrico ao longo de todo o ano, se utilizamos as 

bases CHIRPS/CRU, enquanto que o Banabuiú apresenta dois meses de excesso 

hídrico. Já em comparação ao balaço hídrico com a base de dados CRU, as bacias 

de Merguellil e do Banabuiú são mais similares, uma com três meses e a outra com 

dois meses de excesso hídrico ao longo do ano, e Trarza com déficit hídrico ao 

longo de todo o ano. Em relação à intensidade do déficit ou excesso hídrico, a região 

de Trarza apresenta a maior intensidade de déficit hídrico dentre as regiões, seguido 

pelo Banabuiú e depois por Meguellil. 
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Figura 31 – Balaço Hídrico Climatológico para: a bacia do Banabuiú (a) dados CHIRPS/CRU (b) dados CRU/ CRU (c) dados Funceme /CRU; a bacia de 
Merguellil (d) dados CHIRPS/CRU (e) dados CRU/CRU; a região de Trarza (f) dados CHIRPS/CRU (g) dados CRU/CRU, sendo representado em azul o 
excesso hídrico e em vermelho o déficit hídrico. 
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5.3 Índices de secas 
 

Os índices de seca foram calculados considerando o contexto histórico 

dos dados de cada região em estudo, obtendo um valor único com natureza 

probabilística, o que permite que sejam feitas comparações entre as diferentes 

localidades. O estado de seca da região é avaliado comem relação ao seu contexto 

histórico conforme descrito na seção 3. 

 

5.3.1 Índice de Precipitação Padronizado 
 

O SPI é um índice de seca meteorológico que contempla curto e longo 

prazo (HAYES et al., 2011). Neste trabalho foram utilizados o período de quatro 

meses com o intuito de identificar possíveis secas de curto prazo, e o de doze 

meses, visando identificar secas de longo prazo. Estas escalas estão relacionadas 

aos impactos agrícolas e hidrológicos em uma região, respectivamente (VICENTE-

SERRANO et al., 2012).  

Com as Figuras 32, 33 e 34 é possível identificar a severidade da secas, 

suas ocorrências e seus impactos associados. A Tabela 02 apresenta as categorias 

de secas e seus impactos associados, utilizados neste trabalho para melhorar a 

definição e caracterização das secas em cada região de estudo. As secas de curto 

prazo, SPI 4, geralmente estão associadas a impactos na agricultura e pastagens, e 

as de longo prazo, SPI 12, a impactos hidrológicos (MARTINS et al. 2015; DE NYS 

et al., 2016). 

Ao analisar, para o Banabuiú, o SPI para um período de quatro meses, 

nas Figuras 32a, 32c e 32e observa-se a ocorrência de 120 meses considerados 

secos com SPI igual/menor que -0.5, ao longo do período de 1981-2014, sendo: 43 

meses de seca fraca, 30 meses de seca moderada, 21 meses de seca severa, 15 

meses de seca extrema e 11 meses de seca excepcional com base nos dados da 

Funceme. Quanto ao CRU, verifica-se a ocorrência de 110 meses considerados 

secos ao longo do período, sendo: 30 meses de seca fraca, 36 meses de seca 

moderada, 15 meses de seca severa, 15 meses de seca extrema e 14 meses de 

seca excepcional. E com base nos dados do CHIRPS observa-se a ocorrência de 

113 meses secos ao longo do período, sendo: 38 meses de seca fraca, 33 meses de 

seca moderada, 12 meses de seca severa, 18 meses de seca extrema e 12 meses 

de seca excepcional.  
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O SPI calculado em um período de doze meses para o Banabuiú, obtido 

com os dados da Funceme é apresentado na Figura 32b, onde observa-se a 

ocorrência de 106 meses secos ao longo do período, sendo: 31 meses de seca 

fraca, 36 meses de seca moderada, 13 meses de seca severa, 9 meses de seca 

extrema e 17 meses de seca excepcional. Quanto ao obtido com os dados do CRU 

(Figura 32d), observa-se a ocorrência de 106 meses secos ao logo do período, 

sendo: 41 meses de seca fraca, 22 meses de seca moderada, 12 meses de seca 

severa, 17 meses de seca extrema e 14 meses de seca excepcional. E em relação 

ao obtido com os dados do CHIRPS (Figura 32f), observa-se a ocorrência de 104 

meses secos ao longo do período, sendo: 39 meses de seca fraca, 21 meses de 

seca moderada, 12 meses de seca severa, 20 meses de seca extrema e 12 meses 

de seca excepcional. 

Em Merguellil, ao analisar o SPI para o período de quatro meses (Figuras 

33a e 33c), observa-se a ocorrência de 133 meses considerados secos, com SPI 

igual/menor que -0.5, ao longo do período de 1891-2014, sendo: 45 meses de seca 

fraca, 54 meses de seca moderada, 16 meses de seca severa, 10 meses de seca 

extrema e 8 meses de seca excepcional com base nos dados do CRU. E com base 

nos dados do CHIRPS observa-se a ocorrência de 133 meses secos ao longo do 

período, sendo: 44 meses de seca fraca, 57 meses de seca moderada, 15 meses de 

seca severa, 8 meses de seca extrema e 8 meses de seca excepcional. E ao 

analisar o SPI 12 (Figuras 33b e 33d), verifica-se a ocorrência de 136 meses seco 

ao longo do período, sendo: 28 meses de seca fraca, 73 meses de seca moderada, 

13 meses de seca severa, 17 meses de seca extrema e 5 meses de seca 

excepcional, dados do CRU. Com base nos dados do CHIRPS, foi identificado a 

ocorrência de 140 meses secos ao longo do período, sendo: 41 meses de seca 

fraca, 57 meses de seca moderada, 28 meses de seca severa, 10 meses de seca 

extrema e 4 meses de seca excepcional. 

Em Trarza, o SPI para o período de quatro meses (Figuras 34a e 34c), 

mostra a ocorrência de 124 meses considerados secos, com SPI igual/menor que -

0.5, ao longo do período de 1891-2014, sendo: 39 meses de seca fraca, 53 meses 

de seca moderada, 18 meses de seca severa, 5 meses de seca extrema e 9 meses 

de seca excepcional com base nos dados do CRU. E com base nos dados do 

CHIRPS observa-se a ocorrência de 121 meses secos ao longo do período, sendo: 

44 meses de seca fraca, 39 meses de seca moderada, 15 meses de seca severa, 9 
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meses de seca extrema e 14 meses de seca excepcional. Para o SPI calculado em 

doze meses com o CRU (Figuras 34b e 34d), mostra a ocorrência de 116 meses 

considerados secos ao longo do período, sendo: 51 meses de seca fraca, 37 meses 

de seca moderada, 4 meses de seca severa, 1 meses de seca extrema e 24 meses 

de seca excepcional. Com base nos dados do CHIRPS, a ocorrência de 91 meses 

secos ao longo do período, sendo: 15 meses de seca fraca, 38 meses de seca 

moderada, 4 meses de seca severa, 11 meses de seca extrema e 23 meses de seca 

excepcional. 

Dessa maneira, observa-se uma similaridade entre as bases de dados em 

relação à ocorrência de meses secos ao longo do 1981-2014 nas três regiões, onde 

elas concordam quanto à quantificação de meses secos, entretanto elas diferem 

quanto à categorização destes eventos.  

A partir do SPI 12 pode-se observar a frequência da ocorrência de secas 

plurianuais, sendo considerada uma seca corrente o encadeamento de anos com o 

SPI abaixo de -0.5, que é considerado um ano abaixo das condições normais. No 

Banabuiú verifica-se a ocorrência de um evento de seca plurianual com a duração 

de 3 anos de 2012 a 2014, com base nos dados da Funceme. Já analisando o SPI 

12 obtido com as bases de dados CRU e CHIRPS, verifica-se a ocorrência de duas 

secas plurianuais na região, uma com duração de 2 anos, em 1992-93, e outra com 

3 anos, em 2012-14. Em Merguellil, verificou apenas a ocorrência de uma seca 

plurianual de 2 anos em 1987-88 com base no CRU, e de três secas plurianuais, 

sendo duas com a duração de 2 anos, em 1993-94 e 2000-01, e uma com a duração 

3 anos, de 1983 a 1985, com base no CHIRPS. Já em Trarza verificou-se a 

ocorrência de uma seca plurianual de 5 anos de 1981 a 1985, com base no CRU, e 

a ocorrência de duas secas plurianuais com base no CHIRPS, uma de 4 anos em 

1982 a 1985,  e outra de 2 anos em 1991-92, conforme esquematizado na Tabela 

03. 
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Tabela 3 – Duração e anos de ocorrência de secas plurianuais nas diferentes regiões em estudo no 
período de 1981-2014 além da base de dados utilizada. 

REGIÕES DURAÇÃO 
DAS SECAS 

ANOS DE OCORRÊNCIA BASE DE 
DADOS 

Banabuiú 

2 anos 1992, 1993 CRU  
CHIRPS 

3 anos 2012, 2013, 2014 
Funceme  

CRU  
CHIRPS 

Merguellil 
2 anos 

1987, 1988 CRU 
1993, 1994 CHIRPS 
2000, 2001 CHIRPS 

3 anos 1983, 1984, 1985 CHIRPS 

Trarza 

2 anos 1991, 1992 CHIRPS 
4 anos 1982, 1983, 1984, 1985 CHIRPS 

5 anos 
1981, 1982, 1983, 1984, 

1985 CRU 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 32 – Evolução do SPI no período de 1981-2014 na bacia do Banabuiú: (a) SPI no período 
acumulado móvel de quatro meses (SPI 4) - FUNCEME; (b) SPI no período acumulado móvel de 
doze meses (SPI 12) – FUNCEME; (c) SPI no período acumulado móvel de quatro meses (SPI 4) - 
CRU; (d) SPI no período acumulado móvel de doze meses (SPI 12) – CRU; (e) SPI no período 
acumulado móvel de quatro meses (SPI 4) - CHIRPS; (f) SPI no período acumulado móvel de doze 
meses (SPI 12) – CHIRPS. 
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Figura 33 – Evolução do SPI no período de 1981-2014 na bacia de Merguellil: (a) SPI no período acumulado móvel de quatro meses (SPI 4) - CRU; (b) SPI 
no período acumulado móvel de doze meses (SPI 12) – CRU; (c) SPI no período acumulado móvel de quatro meses (SPI 4) - CHIRPS; (d) SPI no período 
acumulado móvel de doze meses (SPI 12) – CHIRPS. 
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Figura 34 – Evolução do SPI no período de 1981-2014 na região de Trarza: (a) SPI no período acumulado móvel de quatro meses (SPI 4) - CRU; (b) SPI no 
período acumulado móvel de doze meses (SPI 12) – CRU; (c) SPI no período acumulado móvel de quatro meses (SPI 4) - CHIRPS; (d) SPI no período 
acumulado móvel de doze meses (SPI 12) – CHIRPS. 
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Reiterando o que foi exposto anteriormente e com o interesse de analisar 

apenas os períodos secos associados aos valores negativos do SPI de diferentes 

duração ao longo do período de análise (1981-2014), foram elaboradas as Figuras 

35 e 36.  

Conforme mostram as Figuras 35a e 36a, a bacia do Banabuiú não 

apresenta uma tendência clara de aumento ou diminuição da severidade das secas 

ao longo do período de 1981-2014, com a ocorrência eventos de secas mais 

intensas em 1982, 1983, 1992, 1993, 1998 e 2012 a 2014, sendo a seca de 2012 a 

2014 a seca plurianual mais severa dentre os anos analisados. Esta última continua 

até hoje, mas não foi incluída no período de análise pela indisponibilidade de dados 

em todas as bases.  

Como já citado por Martins et al. (2015), De Nys et al. (2016), Fernandes 

et al. (2015) e outros autores, a região do Banabuiú, inserida no semiárido 

nordestino do Brasil, apresenta uma longa história de ocorrências de secas, com a 

ocorrência de  secas plurianuais como exposto anteriormente. Destaca-se neste 

período a seca plurianual recente que se prolonga de 2012- 2016, sendo mostrado 

neste estudo apenas os anos 2012 a 2014, a qual tem sido considerada a mais 

grave em décadas. 

Em Merguellil observa-se uma diminuição da severidade dos eventos de 

seca a partir dos anos 2000, como mostram as Figuras 35b e 36b. Verifica-se a 

ocorrência de secas mais intensas em 1984, 1985, 1988, 1989, 1995 e 2000 a 2002. 

Esta análise está em acordo com os estudos de Touchan et al. (2008) e Hénia 

(2003), os quais verificaram que o final da década de 1980-1989 e o início da 

década de 2000 foram marcados por secas intesas na Tunísia. 

Em Trarza também se observa uma diminuição da severidade dos 

eventos de seca a partir do final dos anos 90 (Figuras 35c e 36c), com a ocorrência 

de secas mais severas na década de 80. Verifica-se, assim, a ocorrência de secas 

mais intensas em 1983, 1984, 1987, 1992, 1993, sendo a seca plurianual de 1981 a 

1984 a mais severa entre os anos analisados. 

Masih et al. (2014) fez uma revisão dos eventos de seca no continente 

africano, destacando em seu estudo as secas de 1983-1984, as quais foram de 

natureza continental, concordando com o que foi verificado neste estudo: secas 

plurianuais e severas tanto em Merguellil quanto em Trarza neste período. Misha & 

Sing (2010) também destacaram em seu estudo a década de 80 como um período 
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de ocorrência de secas severas e frequentes na África, principalmente na zona do 

Sahel, onde Trarza está inserida. Dai et al. (2004) e Ozer et al. (2003) também 

verificaram esta tendência de diminuição da ocorrência e severidade de secas no 

Sahel na década de 90.  

Em relação à ocorrência, duração e intensidade de secas nas regiões, 

nota-se que a década de 80 para as regiões de Trarza e Merguellil foi marcada por 

secas frequentes e severas, enquanto que nesta década o Banabuiú foi menos 

impactado por eventos de secas. No inicio dos anos 90 todas as regiões 

apresentaram secas plurianuais, enquanto que no final da mesma década e inicio 

dos anos 2000, Merguellil e Banabuiú, foram afetados por eventos de seca. 

Entretanto, a partir da década de 90 em Trarza os eventos de seca tendem a 

diminuir em sua duração e intensidade. Os últimos anos de 2012 a 2014 chamam 

atenção pela ocorrência de uma seca plurianual intensa no Banabuiú, o que não é 

observado nas outras regiões. 
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Figura 35 – Evolução do SPI nos períodos de um a trinta e seis meses de 1981-2014 nas diferentes 
regiões em estudo com a base de dados CRU. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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Figura 36 – Evolução do SPI nos períodos de um a trinta e seis meses de 1981-2014 nas diferentes 
regiões em estudo com a base de dados CHIRPS. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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5.3.2 Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração 
 

O SPEI também é um índice de seca meteorológico que contempla curto 

e longo prazo. Da mesma forma que para o SPI, foram analisados os períodos de 

quatro meses com o intuito de identificar possíveis secas de curto prazo, e o 

intervalo de doze meses visando identificar secas de longo prazo. Estas escalas 

estão relacionadas com os impactos agrícolas e hidrológicos, respectivamente, em 

uma região (VICENTE-SERRANO et al., 2012; MARTINS et al. 2015). 

A mesma categorização que foi utilizada no SPI será utilizada para o 

SPEI, estando os impactos associados à severidade das secas, em conformidade 

com a Tabela 02. Esta tabela foi utilizada para melhorar a definição e caracterização 

das secas em cada região de estudo. O SPEI no período de quatro meses 

normalmente está ligado as secas de curto prazo, as quais estão associadas a 

impactos na agricultura e pastagens. No período de 12 meses, o SPEI está 

associado a secas de longo prazo, associadas a impactos hidrológicos (MARTINS et 

al. 2015; De Nys et al., 2016). 

Ao analisar para o Banabuiú, o SPEI para um período de quatro meses, 

Figuras 37ac, observa-se a ocorrência de 125 meses considerados secos ao longo 

do período de 1981-2014, sendo: 40 meses de seca fraca, 47 meses de seca 

moderada, 23 meses de seca severa, 13 meses de seca extrema e 2 meses de seca 

excepcional com base nos dados da Funceme/CRU. Quanto ao obtido através de 

dados CRU/CRU, verifica-se a ocorrência de 129 meses considerados secos ao 

longo do período, sendo: 44 meses de seca fraca, 44 meses de seca moderada, 22 

meses de seca severa, 16 meses de seca extrema e 3 meses de seca excepcional. 

A partir dos dados do CHIRPS/CRU observa-se a ocorrência de 125 meses secos 

ao longo do período, sendo: 36 meses de seca fraca, 48 meses de seca moderada, 

26 meses de seca severa, 11 meses de seca extrema e 4 meses de seca 

excepcional. Já ao analisar o SPEI para um período de dozes meses para o 

Banabuiú (Figuras 37bdf), obtido com os dados da Funceme/CRU, observa-se a 

ocorrência de 112 meses secos ao longo do período, sendo: 36 meses de seca 

fraca, 35 meses de seca moderada, 19 meses de seca severa, 17 meses de seca 

extrema e 5 meses de seca excepcional. Quanto ao obtido com os dados do 

CRU/CRU, observa-se a ocorrência de 119 meses secos ao logo do período, sendo: 

51 meses de seca fraca, 22 meses de seca moderada, 20 meses de seca severa, 20 
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meses de seca extrema e 6 meses de seca excepcional. E em relação ao obtido 

com os dados do CHIRPS/CRU, observa-se a ocorrência de 119 meses secos ao 

longo do período, sendo: 49 meses de seca fraca, 27 meses de seca moderada, 20 

meses de seca severa, 13 meses de seca extrema e 10 meses de seca excepcional.   

Em Merguellil, ao analisar o SPEI para o período de quatro meses, 

Figuras 38a e 38c, observa-se a ocorrência de 136 meses considerados secos ao 

longo do período de 1891-2014, sendo: 42 meses de seca fraca, 61 meses de seca 

moderada, 18 meses de seca severa, 11 meses de seca extrema e 4 meses de seca 

excepcional com base nos dados do CRU/CRU. E com base nos dados do 

CHIRPS/CRU observa-se a ocorrência de 131 meses secos ao longo do período, 

sendo: 39 meses de seca fraca, 60 meses de seca moderada, 19 meses de seca 

severa, 8 meses de seca extrema e 5 meses de seca excepcional. Ao analisar o 

SPEI 12, Figuras 38b e 38d, verifica-se a ocorrência de 139 meses seco ao longo do 

período, sendo: 29 meses de seca fraca, 79 meses de seca moderada, 16 meses de 

seca severa, 14 meses de seca extrema e 1 mês de seca excepcional, dados do 

CRU/CRU. Com base nos dados do CHIRPS/CRU foi identificada a ocorrência de 

142 meses secos ao longo do período, sendo: 42 meses de seca fraca, 61 meses de 

seca moderada, 27 meses de seca severa, 10 meses de seca extrema e 2 meses de 

seca excepcional. 

Em Trarza, o SPEI para o período de quatro meses, Figuras 39a e 39c, 

indica a ocorrência de 128 meses considerados secos ao longo do período de 1891-

2014, sendo: 43 meses de seca fraca, 55 meses de seca moderada, 15 meses de 

seca severa, 6 meses de seca extrema e 9 meses de seca excepcional com base 

nos dados do CRU/CRU. Com base nos dados do CHIRPS/CRU observa-se a 

ocorrência de 136 meses secos ao longo do período, sendo: 51 meses de seca 

fraca, 50 meses de seca moderada, 20 meses de seca severa, 12 meses de seca 

extrema e 3 meses de seca excepcional. Com base no SPEI para o período de doze 

meses, Figuras 39b e 39d, identifica-se a ocorrência de 120 meses considerados 

secos ao longo do período, sendo: 46 meses de seca fraca, 44 meses de seca 

moderada, 6 meses de seca severa, 14 meses de seca extrema e 10 meses de seca 

excepcional com base nos dados do CRU/CRU. Com base nos dados do 

CHIRPS/CRU, a ocorrência de 118 meses secos ao longo do período, sendo: 40 

meses de seca fraca, 41 meses de seca moderada, 14 meses de seca severa, 22 

meses de seca extrema e 1 mês de seca excepcional.. 
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Dessa maneira, observa-se uma similaridade entre as bases de dados em 

relação à ocorrência de meses secos ao longo do 1981-2014 nas três regiões, onde 

elas concordam quanto à quantificação de meses secos, entretanto elas diferem 

quanto à categorização destes eventos.   

A partir do SPEI 12 pode-se observar a frequência da ocorrência de secas 

plurianuais, sendo considerada uma seca plurianual o encadeamento de anos com o 

SPEI abaixo de -0.5, o que é considerado um ano abaixo das condições normais. 

Assim como no SPI, no Banabuiú verifica-se a ocorrência de um evento de seca 

plurianual, um com a duração de 3 anos em 2012 a 2014, em todas as bases de 

dados, conforme também verificado pelo SPI 12. Outro evento de seca plurianual 

com duração de dois anos na região foi em 1991 a 1992 com base nos dados 

CRU/CRU e CHIRPS/CRU, e de 1997 a 1998 com base nos dados Funceme/CRU. 

A seca plurianual de 1991-92 foi identificada por ambas às bases, CHIRPS/CRU e 

CRU/CRU, porém não foi verificada na base observacional local Funceme/CRU na 

qual o ano de 1991 não foi considerado seco. O SPEI baseado no CHIRPS/CRU e 

no CRU/CRU indicou este ano como um ano de seca fraca e 1992, em todas as 

bases, foi apontado como um ano de ocorrência de seca com diferentes 

categorizações.  Em Merguellil, verificou-se a ocorrência de uma seca plurianual de 

3 anos em 1986-87 em ambas combinações de bases de dados utilizadas 

(CHIRPS/CRU e CRU/CRU). Uma seca de 2 anos em 1982 a 1983, e uma de 4 

anos em 1998 a 2001 também foram verificadas com base no CHIRPS/CRU. Já com 

base no CRU/CRU foram verificadas uma seca de 2 anos em 1992 a 1993, e duas 

secas de 3 anos em 1982 a 1984 e em 1999 a 2001. Em Trarza verificou-se a 

ocorrência de uma seca plurianual de 4 anos de 1981 a 1984, em ambas 

combinações de bases de dados utilizadas para região, a qual foi também foi 

verificada com o SPI, e a ocorrência de uma seca de 3 anos em 1989 a 1991, com 

base no CHIRPS/CRU.  

Além dos anos secos e da ocorrência de secas plurianuais observadas 

com o SPI, foram verificados os seguintes anos secos e de secas plurianuais com o 

SPEI: 1. Banabuiú: seca no ano de 1991 e seca plurianual de 2 anos em 1997 a 

1998; 2. Merguellil: secas nos anos de 1982, 1986, 1992, 1998, 1999; e 3. Trarza: 

seca nos anos de 1989 e 1990, conforme destacados em vermelho na Tabela 4 

abaixo. 
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Tabela 4 – Duração e anos de ocorrência de secas plurianuais nas diferentes regiões em estudo além 
da base de dados utilizada, com destaque para os anos adicionais de seca em relação ao SPI. 

REGIÕES DURAÇÃO 
DAS SECAS 

ANOS DE 
OCORRÊNCIA 

BASE DE DADOS 

Banabuiú 

2 anos 1991, 1992 
CRU  

CHIRPS 
2 anos 1997, 1998 Funceme 

3 anos 2012, 2013, 2014 
Funceme  

CRU  
CHIRPS 

Merguellil 

2 anos 
1982, 1983 CRU 
1992, 1993 CHIRPS 

3 anos 

1982, 1983, 1984 CHIRPS 

1986, 1987,1988 
CHIRPS 

CRU 
1999, 2000, 2001 CHIRPS 

4 anos 
1998, 1999, 2000, 

2001 CRU 

Trarza 
3 anos 1989, 1990, 1991 CHIRPS 

4 anos 1981, 1982,1983, 
1984 

CHIRPS 
CRU 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 37 - Evolução do SPEI ao longo do período de 1981 a 2014 na bacia do Banabuiú: (a) SPEI no 
período acumulado móvel de quatro meses (SPEI 4) – FUNCEME/CRU; (b) SPEI no período 
acumulado móvel de doze meses (SPEI 12) – FUNCEME/CRU; (c) SPEI no período acumulado 
móvel de quatro meses (SPEI 4) – CRU/CRU; (d) SPEI no período acumulado móvel de doze meses 
(SPEI 12) – CRU/CRU; (e) SPEI no período acumulado móvel de quatro meses (SPEI 4) – 
CHIRPS/CRU; (f) SPEI no período acumulado móvel de doze meses (SPEI 12) – CHIRPS/CRU. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(d) (e) 
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Figura 38 – Evolução do SPEI ao longo do período de 1981 a 2014 na bacia de Merguellil: (a) SPEI no período acumulado móvel de quatro meses (SPEI 4) – 
CRU/CRU; (b) SPEI no período acumulado móvel de doze meses (SPEI 12) – CRU/CRU; (c) SPEI no período acumulado móvel de quatro meses (SPEI 4) – 
CHIRPS/CRU; (d) SPEI no período acumulado móvel de doze meses (SPEI 12) – CHIRPS/CRU. 

 

(a) (b) 

 

(c) 

 

 
(d) 
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Figura 39 – Evolução do SPEI no período de 1981 a 2014 na região de Trarza: (a) SPEI no período acumulado móvel de quatro meses (SPEI 4) – CRU/CRU; 
(b) SPEI no período acumulado móvel de doze meses (SPEI 12) – CRU/CRU; (c) SPEI no período acumulado móvel de quatro meses (SPEI 4) – 
CHIRPS/CRU; (d) SPEI no período acumulado móvel de doze meses (SPEI 12) – CHIRPS/CRU.  

 

(a) 

 

(b) 

 
(c) (d) 
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5.3.3 Índices de Escoamento e de Veranicos padronizados 
 

O escoamento possui grande parte de sua variabilidade explicada por 

determinadas características geomorfológicas da bacia e do processo de 

precipitação, sendo neste último de particular importância a intensidade das chuvas, 

a concentração temporal de chuvas e períodos sem precipitações.  Um índice que 

caracteriza os períodos chuvosos pode, por isso mesmo, estar intimamente 

relacionado ao processo de escoamento em uma determinada área (SUN et al., 

2005; MARTINS et al., 2015; PERREIRA et al., 2015). Neste trabalho, será utilizado 

o índice proposto por SUN et al.  (2005), aqui denominado Índice de Escoamento 

Padronizado (SRI), mas normalizado como sugerido por MARTINS et al. (2015). 

Logo, com intuito de validar e verificar a destreza do SRI em representar o 

escoamento, este foi relacionado com as anomalias de vazões afluentes da bacia do 

Banabuiú (Figura 40). O período utilizado para a análise foi o SRI calculado para o 

quadrimestre FMAM, considerado o período chuvoso na bacia, e a anomalia da 

vazão padronizada no período MAMJ. O atraso de um mês no período analisado 

entre precipitações e vazões está associado com o tempo de concentração da chuva 

na bacia. A Tabela 05 mostra que o índice está positivamente correlacionado com a 

vazão, com coeficientes de correlação em torno de 0,9. 

Tabela 5 – Coeficiente de correlação entre o SRI padronizado – FMAM para a bacia do Banabuiú e a 
vazão afluente normalizada do Banabuiú no período de MAMJ. 

 

 
Correlação SRI FMAM e Anomalia da Vazão MAMJ 

 

Base de dados Funceme 0,92 

Base de dados CHIRPS 0,89 

 
Fonte: autoria própria. 

A Figura 40 mostra como o SRI consegue refletir o comportamento do 

escoamento para uma dada região. A Figura 40b mostra que o índice obtido através 

dos dados CHIRPS apresenta um desempenho similar ao obtido através dos dados 

observacionais (Figura 40a). 
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Figura 40 – Anomalia padronizada da vazão afluente (Bacia do Banabuiú; vermelho) e o SRI 
padronizado (azul); (a) SRI calculado com a base de dados da Funceme; (b) SRI calculado com a 
base de dados CHIRPS. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Devido a não disponibilidade de dados observacionais de vazão e 

precipitação para as outras regiões em estudo até o termino desta pesquisa, a 

comparação entre o índice e a anomalia da vazão padronizada foi feita apenas para 

a bacia do Banabuiú. 
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A similaridade entre o que foi obtido com os dados observacionais da 

Funceme para a bacia do Banabuiú e com os dados do CHIRPS para a área, foram 

considerados como um indicativo da validade do uso da última base de dados na 

obtenção do SRI para a bacia de Merguellil e região de Trarza.  

A Figura 41 apresenta o SRI da Bacia de Merguellil para o quadrimestre 

ONDJ, considerado o mais chuvoso para a bacia. A figura apresenta uma 

alternância entre valores positivos e negativos do índice ao longo dos anos. Não foi 

aqui detectado qualquer tendência na série que indique o aumento ou dimninuição 

de secas hidrológicas ao longo do tempo. 

 

Figura 41 – SRI padronizado no período de ONDJ calculado com a base de dados CHIRPS. 
 

 

Na região de Trarza o quadrimestre utilizado para obtenção do SRI foi 

JASO, período chuvoso da região, a qual apresenta uma tendência de aumento do 

índice (Figura 42), ou seja, diminuição da ocorrência de secas hidrológicas como 

refletida pelo índice. 
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Figura 42 – SRI padronizado no período de JASO calculado com a base de dados CHIRPS. 

 

 
  

Entre as regiões, o SRI 4 se mostrou comparável entre as regiões de 

Merguellil e Banabuiú, no qual ambas não apresentaram tendência clara de aumento 

ou diminuição do índice, com uma alternância maior entre valores positivos e 

negativos ao longo dos anos do que em Trarza, que tende a um aumento do valor 

do índice ao longo do período analisado. 

Outro índice aqui analisado é o índice de veranicos padronizado (SDI), o 

qual explica parcialmente a variabilidade ligada tanto à geração de escoamento, 

como à produção de sequeiro em um dado período. A produção de sequeiro em um 

dado período de determinadas culturas, como por exemplo, o milho, é afetada pela 

ocorrência de veranicos que resultam na redução do rendimento da cultura ou sua 

morte prematura (SUN et al., 2005; 2007; PERREIRA et al., 2015).   

Pereira et al. (2015) avaliou a correlação entre o SRI e o SDI com os 

rendimentos anuais de milho no Ceará, observando que eles estão fortemente 

correlacionados, o SRI diretamente e o SDI inversamente correlacionados. As altas 

correlações encontradas implicam na possibilidade da utilização de ambos os 

índices em estimar o impacto de secas sobre o rendimento da agricultura em uma 

região semiárida. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à estimativa de escoamento 

superficial. As informações sazonais acerca da severidade das secas podem 

minimizar as perdas econômicas, já que podem ser realizadas intervenções 

precoces. 
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Dessa maneira pode-se dizer que o SDI está ligado à produção de 

sequeiro, onde quanto menor o valor do índice maior a produção de sequeiro no 

período, e vice e versa.  Na bacia do Banabuiú (Figura 43) o SDI não apresenta uma 

tendência clara de aumento ou redução, com uma alternância entre valores positivos 

e negativos do índice ao longo dos anos. 

 

Figura 43 – SDI padronizado no período de FMAM calculado com a base de dados CHIRPS. 
 

 

Em Merguellil, o SDI não apresentou uma tendência clara de aumento ou 

redução, com uma alternância entre valores positivos e negativos do índice entre os 

anos, assim como uma alta variabilidade interanual (Figura 44). 
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Figura 44 – SDI padronizado no período de ONDJ calculado com a base de dados CHIRPS. 

 

Na região de Trarza o índice apresenta uma diminuição do índice com 

uma variabilidade anual baixa conforme mostra a figura 45. 

Figura 45 – SDI padronizado no período de JASO calculado com a base de dados CHIRPS. 

 
 

A análise do SDI 4 entre as diferentes regiões mostrou similar àquela 

realizada para o SRI 4, no qual as regiões de Merguellil e Banabuiú não 

apresentaram tendência clara de aumento ou diminuição do índice, com uma 

alternância maior entre valores positivos e negativos ao longo dos anos, enquanto 

que Trarza apresentou uma tendência de uma diminuição do valor do índice SDI ao 

longo do período analisado. No caso do SRI a tendência identificada em Traza era 

de aumento do valor do índice. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

Neste estudo foram analisadas comparativamente três regiões 

semiáridas, sendo elas: a região de Trarza, no sudoeste da Mauritânia; a bacia de 

Merguellil, no centro da Tunísia; a bacia do Banabuiú, no Ceará (semiárido do 

Nordeste do Brasil). Utilizando as bases de dados da FUNCEME, do CRU e do 

CHIRPS, as regiões foram caracterizadas a partir das seguintes variáveis durante o 

período de 1981-2014: a precipitação (P), a evapotranspiração potencial (ETP), 

Índice de aridez (IA) e os Excessos (EXC)/Deficits(DEF) obtidos a partir do balanço 

hídrico climatológico (BHC). Foram ainda investigadas as características dos 

eventos de seca a partir dos índices de seca, SPI, SPEI, SRI e SDI, possibilitando 

avaliar as características hidroclimáticas de cada região, e ainda a similaridade entre 

as bases de dados.  

Em relação às características climáticas das regiões, verifica-se que o 

principal período de chuvas nas regiões é bem diferente, sendo no Banabuiú em 

FMAM, em Merguellil, apesar de chover pouco quase o ano todo, em ONDJ, e em 

Trarza em JASO. Dentre as semelhanças climáticas entre as regiões, pode-se notar 

que a precipitação média anual no Banabuiú que é comparável com a de Merguellil, 

e a distribuição sazonal das chuvas que apresenta um padrão similar de Banabuiú e 

Trarza, ambas com sazonalidade bem marcada com chuvas concentradas em um 

período do ano. Existem também diferenças significativas, como em Merguellil, onde 

não há uma sazonalidade bem definida chovendo pouco durante todo o ano. O 

Índice de Aridez demonstrou que Banabuiú e Merguellil se enquadram na mesma 

classificação climática semiárida, e Trarza caracteriza-se pelo clima árido. Já em 

relação ao balanço hídrico climatológico, Banabuiú apresenta dois meses de 

excesso hídrico ao logo do ano, enquanto em Trarza há déficit hídrico ao longo de 

todo o ano, em ambas as bases de dados CRU e CHIRPS. Já Merguellil apresentou 

diferenças significativas entre as bases de dados CRU e CHIRPS, onde com 

primeira a região apresenta três meses de excesso hídrico ao longo do ano e com a 

segunda déficit hídrico ao longo do ano todo. 

Quanto às características de intensidade, persistência e recorrência dos 

eventos de seca que assolam as regiões, as diferenças são notáveis. A partir do SPI 

e o SPEI, verificou-se que Trarza e Merguellil vivenciaram eventos frequentes e 

severos de seca principalmente durante a década de 80, enquanto que para o 
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Banabuiú esta década não foi tão marcada por eventos de seca persistentes e 

intensos como nestas outras regiões. Trarza apresenta uma tendência perceptível 

de diminuição na severidade e duração das secas nas ultimas décadas, sendo que a 

última seca de maior severidade ocorreu em 1999 com uma curta duração. Em 

Merguellil e no Banabuiú não há uma tendência clara de diminuição ou aumento das 

secas. No Banabuiú, a década de 90 e os últimos anos foram os períodos em que a 

região vivenciou os eventos de secas mais intensas dentre os anos analisados, com 

destaque para a seca plurianual de 2012- 2014 que vem se estendendo até os dias 

atuais e tem sido a mais grave em décadas.  

O SRI e o SRI mostraram-se similares quanto à suas representações nas 

diferentes regiões, no qual as regiões de Merguellil e Banabuiú não apresentaram 

tendência clara de aumento ou diminuição do índice, com uma alternância maior 

entre valores positivos e negativos ao longo dos anos, enquanto que Trarza 

apresentou uma tendência de uma diminuição do valor do índice SDI e aumento do 

SRI ao longo do período analisado, refletindo as análises do SPI e SPEI, em que 

Trarza apresenta uma tendência perceptível de diminuição na severidade e duração 

das secas nas ultimas décadas.  

Em relação às bases de dados, em geral, mostraram-se similares ao 

representar as características meteorológicas das regiões, com coeficientes de 

correlação entre o CHIRPS e o CRU para o Banabuiú e Trarza em torno de 0,95. 

Todavia, para a bacia de Merguellil o CRU e o CHIRPS apresentaram algumas 

diferenças na representação destas características, refletidas na menor correlação 

entre as bases (r= 0,76). No caso do Banabuiú, em que dados locais são 

disponíveis, o CRU melhor representa a espacialização da precipitação, e o 

CHIRPS, melhor representa a distribuição interanual da precipitação, isso quando 

comparado com os dados das redes locais.  

Estas regiões que estão em diferentes continentes, mas que enquadram-

se em condições climáticas similares, semiárido/árido, apresentam diferenças 

significativas quanto aos seus componentes ambientais e hidrológicos, conforme 

demonstrado nas análises realizadas. Os microclimas associados à vegetação, tipos 

de solos, topografia, relevo, entre outros, marcam a diferença, onde as interações 

entre os componentes climáticos e ambientais diferenciam significativamente estas 

regiões. No Banabuiú a presença de embasamento cristalino e solos rasos dificultam 

o armazenamento de água subterrânea e favorecem o escoamento superficial, 
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enquanto que nas outras regiões a presença de embasamento sedimentar favorece 

o acumulo de água de subterrânea, sendo a principal fonte de água estável, além 

das condições circunvizinhas favoráveis e desfavoráveis nestas regiões. Por 

conseguinte, os problemas de ocorrência de secas, de déficit hídrico e de escassez 

de água mostram comportamento bem diferenciado, altamente dependentes da forte 

variabilidade climática espacial e temporal, seja esta última intra- ou interanual. 

Cabe ressaltar que para uma melhor caraterização das condições 

hidrometeorológicas e dos eventos de seca destas regiões, faz-se necessária a 

utilização de bases de dados observacionais locais para os dois países da África. 

Entretanto, dada a falta de dados disponíveis na região, resta como alternativa a 

utilização de bases disponíveis para a região, no caso deste estudo, CRU e 

CHIRPS. Adicionalmente, há a necessidade de testes estatísticos mais formais a 

serem aplicados para identificar a existência ou não de redução da frequência de 

eventos de secas nas regiões, principalmente para Merguellil e Trarza, pois neste 

estudo a análise em relação à tendência foi feita apenas visualmente a partir dos 

mapas e figuras da evolução temporal do SPI e SPEI baseada na analise temporal 

dos valores moveis de SPI e SPEI. Diante do que foi exposto até aqui, a continuação 

da análise hidroclimática destas regiões, fazendo testes de tendências, utilizando 

dados observacionais locais, incorporando outros índices de secas, seria relevante 

no sentido de melhorar o monitoramento das secas em suas mais diversas 

dimensões, voltando-se assim, para os impactos nos diversos setores ambientais, 

econômicos e sociais. Este é um passo inicial para a implantação de politicas 

públicas eficientes e uma gestão de seca mais proativa, tendo em vista as 

mudanças antrópicas que cada vez mais se tornam evidentes.  
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ANEXO I 
 

O Projeto Evolução conjunta e interações cruzadas dos recursos hídricos 

e das sociedades hidráulicas em um contexto de escassez: análise comparativa de 

estudos de caso da Tunísia, Mauritânia e do semiárido brasileiro (CORRESEAU) é 

um projeto de pesquisa tripartite entre a África, o Brasil e a França, resultado de 

parcerias entre a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(Funceme), Universidade Federal do Ceará (UFC), CNPq, instituições francesas 

como G-EAU, IRD e CIRAD, além de INAT (Tunísia) e ISET (Mauritânia). Iniciado 

em abril de 2013 e finalizado em março de 2016. 

O projeto teve como objetivo analisar e comparar as interações entre os 

componentes ambientais e sociais de três hidrossistemas do semiárido que mostram 

situações muito diferentes da co-evolução entre os recursos hídricos e as 

sociedades que dependem deles. Os três casos selecionados foram a região Trarza, 

no sudoeste da Mauritânia, a região de Kairouan, no centro da Tunísia e a região 

Banabuiú, no Ceará (Nordeste do Brasil), os quais os pesquisadores envolvidos têm 

sólida experiência. Eles são muito complementares, possuindo questões importantes 

para a gestão regional dos recursos hídricos com diferentes histórias hidráulicas, de 

fortes tradições de sociedades locais no controle e exploração de recursos hídricos, 

e de políticas atuais para o setor da água muito diferentes. Visando fornecer aos 

decisores políticos com um entendimento dos principais fatores da relação água / 

sociedade em regiões semiáridas a partir de múltiplas experiências destacando os 

fatores mais importantes em cada estudo de caso. 

Ao final do projeto, foram publicados, em parceria, seis artigos em revistas 

internacionais e a realizado de um workshop internacional sobre o desenvolvimento 

de recursos hídricos no semiárido e sociedades que lá se desenvolveram. O 

resultado esperado foi especialmente discutido com as partes interessadas locais, 

no qual foram construídos indicadores de vulnerabilidade adaptados a diferentes 

situações. Culminando na realização de análise e discussão prospectiva, e na 

criação de documentos sintéticos e nova perspectiva sobre os três locais de estudo.  

 


