
XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 
 ESTUDO DE SECA NA BACIA DO RIO SERGIPE ATRAVÉS DA ADOÇÃO 

DE ÍNDICES DE SECA E DECRETAÇÕES DE SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA. 

Thiers Pereira de Souza1; Tatiana Máximo Almeida Albuquerque 2, Isabela Victória dos Santos³, Idalia 
Ribeiro Santana4 & João Paulo Santos Oliveira 5 

 
 

RESUMO: No Brasil a seca corresponde tem incidência na região nordeste, e tem ocorrido 
ultimamente com grande frequência nas regiões Sul e Sudeste. Observa-se com os anos a 
necessidade de um planejamento e gestão dos recursos hídricos voltados à preparação e 
prevenção das consequências desse fenômeno. A bacia hidrográfica do rio Sergipe (BHRS) 
encontra-se em parte localizada no polígono das secas, necessitando-se assim de um 
monitoramento mais cuidadoso. As medidas governamentais de combate à seca, via de regra, se 
dão após a consolidação de tal processo, resultando em uma resolução ineficiente do problema. 
Em busca de reverter esse cenário, o presente trabalho tem como objetivo, analisar a aplicação 
de dois índices de seca (Decil e o SPI nas escalas 1, 6 e 12 meses) para identificar as regiões 
atingidas por esse fenômeno do ponto de vista de sua quantificação e posteriormente comparar 
esses valores com as decretações de seca e estiagem da Defesa Civil do Estado de Sergipe, 
quantificando o percentual de coincidências entre ambos (índices e decretações). Através dos 
resultados dessa pesquisa observou-se que houve maiores coincidências entre as decretações da 
Defesa Civil e o índice SPI-12. 
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INTRODUÇÃO 

A seca é um fenômeno climático que ocorre em uma região quando a precipitação, para 
determinado período, apresenta valores muito abaixo da normal climatológica. Embora não exista 
uma definição universal para a seca, esse fenômeno está sempre associado à deficiência hídrica, 
podendo ser avaliada em termos de sua duração, intensidade e variação espacial (BARRA et al., 
2002).  

De acordo com a UFSC-CEPED (2013), no Brasil a seca e a estiagem correspondem ao 
desastre de maior incidência, destacando-se as regiões Nordeste, Sul e Sudeste. A Defesa Civil é 
o órgão responsável para: prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução de 
desastres. Quanto mais deficiente for à economia do local atingido, mais demorado será sua 
resposta ao evento, muitas vezes necessitando de apoio externo, evidenciando-se a necessidade 
de uma metodologia eficiente que seja baseada numa gestão de riscos em vez de gestão de 
crises, que é o mais comum acontecer.   

Em Sergipe o contexto não é diferente, o estado tem enfrentado períodos frequentes de 
secas nos últimos anos. Em 2016, o estado teve a seca mais grave de sua história, a qual fez com 
que o governo decretasse estado de calamidade pública, forçando que o governo instaurasse uma 
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força-tarefa formada pelas por vários órgãos que se reuniam semanalmente para discutir e 
implantar ações (AGÊNCIA SERGIPE DE NOTÍCIAS, 2016).  

 O Estado de Sergipe tem oito bacias hidrográficas, possui boa parte do Estado com 
classificação climática semiárida e 29 municípios inseridos no Polígono das secas. A Bacia 
Hidrográfica do Rio Sergipe (BHRS) possui grande relevância, drenando aproximadamente 16,7% 
do Estado, correspondendo a 3.673 km². A capital do Estado também faz parte da BHRS, o que 
evidencia uma densidade populacional significativa em termos urbanos e uma probabilidade maior 
de conflitos pelo uso de água nos mais diversos setores (SEPLANTEC, 2002).  

 Na tentativa de priorizar a gestão de riscos em vez de gestão de crises, alguns países a 
exemplo dos Estados Unidos, Austrália e Portugal, tem utilizado índices de seca para o 
monitoramento e prevenção destes períodos, com o objetivo de preparação para estes eventos, 
reduzindo assim os custos, prejuízos e a vulnerabilidade da população. Estes índices consistem 
em equações com variáveis climáticas e procedimentos estatísticos para determinar a 
intensidade, a duração e a frequência com que essa anomalia ocorre (BARRA et al., 2002).   

Dentre os diversos índices de seca o presente trabalho fará uso do Decil e do SPI 
(Standardized Precipitation Index). De forma breve, o Decil, divide a série de precipitações em 
partes iguais e exige 30 anos de dados. Já o SPI, quantifica o déficit de precipitação para 
múltiplas escalas de tempo. 

 Neste contexto, esse trabalho tem como objetivo aplicar os índices de seca (SPI e Decil) 
nos municípios inseridos na bacia do rio Sergipe e comparar os resultados fornecidos por esses, 
com os dados de decretações de situação de emergência emitidos pela Defesa Civil do Estado de 
Sergipe, de modo a verificar a eficácia de tais índices para a caracterização de fenômenos de 
secas e estiagens, tornando-se assim uma ferramenta de auxílio ao planejamento e gestão, que 
ajudarão a reduzir os impactos da seca na região.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

COLETA DE DADOS 
 
Os dados de chuva utilizados no presente trabalho, foram adquiridos com base nos dados 

da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe (SEMARH-SE), 
por meio do portal eletrônico e através de coleta obtida na própria secretaria. 

Os municípios de Aracaju e Itabaiana foram os únicos que, após o estudo do acervo de 
chuva, apresentaram dados atuais de precipitação com mais de 30 anos (exigência mínima dos 
índices). Devido a essa insuficiência de dados, um novo plano foi traçado, pois, para a 
caracterização de uma bacia com 3753,81 km² - equivalente a 17% do território estadual - dois 
municípios seriam insatisfatórios. Os índices foram adaptados para serem aplicados em um maior 
número de municípios, que disponham de dados recentes. Sendo aplicados nos municípios de 
Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Carira e Santo Amaro. Por possuir uma quantidade 
elevada de municípios com dados sem imprecisões, o intervalo de tempo empregado foi de 2006 
a 2012. 
 
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE SECA 
 

Foram utilizados cinco postos pluviométricos dentro da BHRS. A partir destes postos, foram 
avaliadas as chuvas dos demais municípios fundamentados no método de Thiessen, 
determinando suas áreas de influência dentro da bacia. Estas áreas estão representadas na 
Figura 1. 
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Figura 1.Áreas de influência dos postos pluviométricos da BHRS 

 
Para o SPI destacou-se três escalas de tempo: um mês (SPI-1), seis meses (SPI-6) e doze 

meses (SPI-12), com auxílio do “SPI Program” para realização dos cálculos, (disponível em: 
http://drought.unl.edu/droughtmonitoring/SPI.aspx). E para cálculo do Decil foi montada uma 
planilha para o obtenção do mesmo. Os índices apresentados foram empregados para os cinco 
postos pluviométricos (Aracaju, Nossa Senhora da Glória, Santo Amaro, Carira e Itabaiana), 
posteriormente ampliado para os municípios enquadrados na área de influência de cada posto. 
 
DADOS DAS DECRETAÇÕES DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA SECA E ESTIAGEM 
 

Os índices referidos anteriormente, foram aplicados aos 26 municípios inseridos na BHRS, 
nos anos de 2006 a 2012, obtendo os dados de decretações de situação de emergência de seca e 
estiagem, que corresponde com a série histórica de dados disponíveis para os cinco postos 
pluviométricos da bacia. Estes dados foram encontrados na website da Defesa Civil do Estado de 
Sergipe. 
 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Os resultados de seca obtidos pelos índices que foram aplicados a cada município, 
posteriormente contrastados às decretações de emergência pela seca e estiagem, inserido na 
bacia no período de 2006 a 2012, independentemente de ser moderada ou extrema. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentados os resultados dos índices que tiveram a melhor e a pior 
coincidência quando se comparado com às decretações de seca e estiagem fornecidas pela 
Defesa Civil do Estado de Sergipe. Essa precisão leva-se em conta a eficiência dos índices de 
seca perante os dados das decretações de seca e estiagem fornecidas pela Defesa Civil do 
Estado de Sergipe, pois é razoável intuir que os decretos de seca e estiagem fornecidos por tal 
entidade de fato ocorreram.  

Dentre todos os índices de seca estudados, o que apresentou uma maior precisão frente 
aos decretos da Defesa Civil, no período analisado, foi o SPI na escala de 12 meses (SPI-12). 
Vale salientar que tanto o SPI-1 quanto o SPI-6, foram suprimidos porque tiveram precisão menor 
que o SPI-12, como salientado acima, principalmente no que se refere a caracterização das 
secas.  Estudos feitos por BLAIN e BRUNINI (2005), mostraram que o SPI-12, é uma ferramenta 
valiosa para detecção de secas hidrológicas. Fato esse comprovado na Figura 2a, onde que para 
todos os municípios inseridos no intervalo de tempo anteriormente citado, tiveram 100% de 
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coincidências se comparado às decretações de seca da Defesa Civil. Outro fato que pôde-se 
observar é que para casos de estiagem tal índice teve uma queda de precisão, como pode-se 
observar na Figura 2b, queda essa, esperada, já que esse índice é uma ferramenta muito boa 
para detecção de anomalias prolongadas, caso das secas. Por fim, é interessante destacar que 
mesmo o SPI requerendo 30 anos de dados como requisito mínimo, percebeu-se que se fazendo 
uso do SPI-12 em uma escala de tempo consideravelmente menor (2006-2012), esse obteve 
resultados satisfatórios quando comparados às decretações de seca da Defesa Civil. 

Já, o índice de seca que apresentou menor percentual de coincidência com as decretações 
da Defesa Civil foi o índice Decil. Apesar de ter sido aquele que apresentou menor eficiência, na 
Figura 2c, percebe-se que o índice Decil, conseguiu ter um certo percentual de coincidência frente 
as decretações da Defesa Civil, porém, para o fenômeno da seca a coincidência foi nula frente as 
decretações fornecidas pelo órgão supracitado. Muito dessa imprecisão deve-se ao fato do índice 
exigir uma série prolongada de dados de chuva (30 anos de dados), observa-se que este índice é 
mais indicado para séries mais longas de dados, principalmente no que se refere ao fenômeno 
das secas. 
 

 
 

Figura 2.Decretações de Seca (a) e Estiagem (b) da Defesa Civil e o SPI-12 e a decretação de 
Estiagem (c) da Defesa Civil e o Decil. 

 
CONCLUSÕES 

1. Dentre os índices de seca estudados na presente pesquisa, àquele que apresentou maior 
eficiência quando se comparado às decretações da Defesa Civil do Estado de Sergipe, 
mesmo com uma limitação de tempo, foi o SPI-12; 

2. A utilização do índice SPI-12, em um intervalo de tempo menor que o recomendado (30 
anos), mostrou-se ferramenta bastante precisa, principalmente no tocante ao fenômeno 
das secas. 

3. O SPI-12 se mostrou uma ferramenta valiosa para detecção de secas hidrológicas; 
4. A utilização do índice Decil, em um intervalo de tempo menor que o recomendado (30 

anos), mostrou-se ferramenta bastante imprecisa, principalmente no tocante ao 
fenômeno das secas. 

5. O SPI-1 e o SPI-6 não obteve uma eficiência tão relevante frente aos decretos da Defesa 
Civil, se comparado ao SPI-12, no intervalo de tempo considerado (2006-2012). 

(a) (c) (b) 
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6. Essa pesquisa mostrou o potencial de dois índices de secas (SPI e Decil), comparando-
os com os dados fornecidos pela Defesa Civil, de forma a mostrar a eficiência desses 
como meios para gestão de riscos. 
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