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RESUMO – A seca é um fenômeno que retrata uma realidade constituinte de desastre natural, típico 

do semiárido nordestino brasileiro, gerando prejuízos sociais, econômicos e ambientais. É difícil 

conceituá-la devido a sua complexidade e diversidade de definições, mas para a pesquisa, a definição 

trazida pela metodologia utilizada, é a referência de um período em que a precipitação é menor do 

que a esperada, sendo considerada uma anomalia meteorológica. Existem diferentes tipos de seca e, 

por isso, ela é estudada de diferentes perspectivas. O Índice de Severidade de Seca de Palmer é um 

dos métodos mais utilizados mundialmente, que possibilita monitorar a severidade da seca através de 

um índice padronizado em base temporal, criado nos EUA e baseado em 9 localidades, sendo 

necessária adaptação conforme a região analisada. Na pesquisa, foi realizada uma adaptação para a 

região de estudo. Foram utilizados, também, 7 postos pluviométricos localizados em Petrolina/PE, o 

método de evapotranspiração de Hargreaves & Christiansen e o método de Thiessen, além de dados 

de entrada, como precipitação em 30 anos de recorrência, temperatura média, capacidade de campo 

e umidade relativa. O objetivo da pesquisa é analisar as secas e suas tendências no município de 

Petrolina. 

 
 

ABSTRACT – Drought is a phenomenon that portrays a reality that constitutes a natural disaster, 

typical of the Brazilian northeastern semiarid, generating countless losses such as social, economic 

and environmental. It is difficult to define drought due to its complexity and diversity of definitions, 

but for this research, the definition brought by the methodology that will be discussed throughout the 

study is a reference of a period which precipitation is less than expected and is therefore considered 

a meteorological anomaly. There are different types of drought and, for this reason, it is studied from 

different perspectives. The Palmer Drought Severity Index is one of the most used methods 

worldwide, which consists of monitoring drought severity through a standardized index based on 

time, created in the USA and based on 9 locations, adapting according to the region to be analyzed. 

In the research, an adaptation was made for the study region. It was used 7 pluviometric stations 

located in Petrolina/PE, the Hargreaves & Christiansen evapotranspiration method and the Thiessen 

method, also using input data such as precipitation data over 30 years of occurrence, average 

temperature, field capacity and relative humidity. The objective of the research is analyze droughts 

and their trends in Petrolina. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Referencial teórico 
 

A seca retrata uma realidade que constitui um desastre proveniente da natureza, que é 

considerado um dos fenômenos mais ocorrentes no mundo, típico da região semiárida do nordeste 

brasileiro e causada pela vulnerabilidade hídrica juntamente com a falta de políticas eficazes, 

contribuindo para desastres sociais e ambientais (SILVA et al., 2013). 

Existem vários tipos e definições de seca, mas para Palmer (1965), a seca retrata um período 

em que a precipitação é menor do que a esperada e deve ser analisada como uma anomalia 

meteorológica caracterizada por um período de umidade anormal e deficiente. 

De acordo com Blain e Brunini (2005), o PDSI é um dos métodos mais conhecidos e utilizados 

mundialmente, que consiste em monitorar o fenômeno da seca através de um índice padronizado, 

sendo usado em estudos das secas nos ramos agrícolas, meteorológicos, hidrológicos e 

socioeconômicos. Com isso, o PDSI é considerado um índice que quantifica a severidade da seca, 

necessitando, para a sua obtenção, uma série histórica de dados mensais de pelo menos trinta anos. 

O PDSI foi criticado por Alley (1984), e outros autores, em pontos como a falta de especificação 

da escala temporal utilizada, a utilização de regras arbitrárias para definir o início ou fim de uma seca, 

uma memória exagerada e a inexistência de um método universal para o balanço hídrico. Outra crítica 

relevante do método, de acordo com Santos et al. (1987), é o fato de que o PDSI foi criado nos EUA, 

tendo referência em 9 localidades e o fator “K” obtido só é válido para a região onde foi originalmente 

desenvolvido, sendo necessária uma adaptação desse fator ao aplicar o método em diferentes regiões. 

 

1.2. Área de estudo 
 

A área de estudo é o município de Petrolina, localizado no interior do estado de Pernambuco, 

na região Nordeste do Brasil, com coordenadas geográficas 9° 23′ 34″ S, 40° 30′ 28″O. 

Com densidade demográfica de 64,44 hab/km², possui área de 4561,870 km² (IBGE, 2010) e é 

constituinte do bioma Caatinga. 

O clima predominante é o semiárido quente, caracterizado por escassez de chuvas e grande 

irregularidade em sua distribuição, baixa nebulosidade, forte insolação, altos índices de evaporação e 

temperaturas médias elevadas, em torno de 27ºC. A umidade relativa do ar é normalmente baixa, com 

poucas chuvas e variando de 250 mm a 750 mm por ano. A época chuvosa ocorre de novembro a 

abril, com distribuição irregular, podendo causar secas na falta de ocorrência (EMBRAPA). 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Dados utilizados 
 

Na pesquisa, usou-se dados mensais de precipitação de 7 postos pluviométricos de Petrolina, 

temperatura e umidade médias no período de 1961 a 2015, e dados de capacidade de campo. 

Para realizar o preenchimento de falhas dos dados de precipitação, no período de janeiro de 

1961 a dezembro de 2015, os dados iniciais, que foram retirados do site da APAC – Agência 

Pernambucana de Águas e Clima e que consistiam em dados diários, foram transformados em dados 

mensais, através do programa desenvolvido por Azevedo (2017), realizando o preenchimento das 

falhas e agrupamento dos postos utilizando todos os métodos estatísticos. Além disso, para obter a 

área de influência dos postos, utilizou-se o software QGIS e o método de Thiessen.  

Devido à escassez de dados de temperatura média, utilizou-se os mesmos dados da estação 

meteorológica 82983, retirada do Instituto Nacional de Meteorologia, para os demais 6 postos. 

No tocante aos dados de capacidade de campo, de acordo com Veihmeyer & Hendrickson 

(1931,1949), tal conceito refere-se à quantidade de água retida pelo solo depois que o excesso drenou 

e a taxa de movimento descendente decresceu acentuadamente, relacionando a um comportamento 

dinâmico no solo no tocante a distribuição de água, não sendo uma característica particular. 

De acordo com o site da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o solo 

predominante de Petrolina é o Latossolo Vermelho-Amarelo, solo profundo de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA, possuindo espessura de 100 a 200 cm. 

 

2.2. Método de Palmer 
 

Os parâmetros e fórmulas usados no cálculo do PDSI podem ser encontradas no artigo 

original de Palmer, “Meteorological drought Research Paper – Palmer (1965)” e na dissertação de 

trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Pernambuco, “Determinação do Fator de 

Ponderação Regional (K) para a Bacia do Rio Brígida em Pernambuco – ALVES et al”. 

 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para fins de obtenção de dados de capacidade de campo, foram adotadas espessuras para as 

camadas superficial e subsuperficial do solo, os valores de 0 a 100 cm e de 100 a 200 cm, 

respectivamente, conforme a classificação do solo da EMBRAPA. Em seguida, analisou-se os tipos  



4 XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

 

 

de solo existentes em Petrolina e suas respectivas áreas utilizando o software QGIS, obtendo esses 

dados por tipo de solo e através de artigos disponíveis. Como utilizado nesta pesquisa, o cálculo do 

balanço hídrico foi aplicado para cada posto, então foi necessário obter os valores de capacidade de 

campo das camadas superficial e subsuperficial, por área de influência de cada posto pluviométrico. 

Com isso, foi obtido a porcentagem de cada tipo de solo em cada área de influência e, então, foi 

realizado a média ponderada entre essas porcentagens e os valores de capacidade de campo por tipo 

de solo obtendo os valores finais, conforme a tabela 3. 

Tabela 3 – Valores finais de Capacidade de Campo (mm) de acordo com a porcentagem de tipo de solo para cada posto 
 

 

 

POSTO 

 

 

ÁREA EM (m²) POR TIPO DE SOLO 

 
% POR TIPO DE SOLO EM REL. A 

ÁREA TOTAL DO SOLO 

CAPACIDADE DE CAMPO (mm) 

 

CAM.SUPERFICIAL 

(0-100cm) 

 

CAM.SUBSUPERFICIA 

L (100-200cm) 

 
4 

Neossolo Quartzarênico 138.643.734,88 25,61%  
99,34 

 
301,39 Latossolo Vermelho-Amarelo 13.253.793,01 0,45% 

Neossolo Flúvico 3.676.778,82 100,00% 

 

 

160 

Luvissolo 390.830.526,76 57,80%  

 

108,80 

 

 

409,63 

Argissolo Vermelho-Amarelo 36.475.357,38 15,64% 

Latossolo Vermelho-Amarelo 1.214.617.905,68 41,29% 

Neossolo Quartzarênico 29.795.303,68 5,50% 

Neossolo Regolítico 1.461.002,84 1,30% 

161 
Luvissolo 200.620.688,76 29,67% 

120,50 457,37 
Latossolo Vermelho-Amarelo 705.015.910,15 23,97% 

229 
Neossolo Quartzarênico 66.766.376,88 12,33% 

99,93 312,79 
Latossolo Vermelho-Amarelo 12.305.537,69 0,42% 

 
239 

Neossolo Quartzarênico 39.208.546,54 7,24%  
90,52 

 
519,61 Latossolo Vermelho-Amarelo 322.373.031,19 10,96% 

Neossolo Litólico 8.310.087,38 24,23% 

240 
Luvissolo 84.684.149,86 12,52% 

145,05 531,06 
Latossolo Vermelho-Amarelo 606.399.257,11 20,61% 

 

 

82893 

Argissolo Vermelho-Amarelo 196.678.489,86 84,36%  

 

112,17 

 

 

397,60 

Neossolo Quartzarênico 266.946.804,04 49,31% 

Neossolo Litólico 25.981.213,19 75,77% 

Neossolo Regolítico 111.217.546,07 98,70% 

Latossolo Vermelho-Amarelo 67.789.330,18 2,30% 

Fonte: O autor (2020) 

Foi feita a adaptação do PDSI para a região de estudo, obtendo as equações descritas a seguir. 

Para obter a equação final, primeiro foi obtido o somatório de z, utilizando os piores períodos 

de secas, para cada posto, assim como Palmer (1965) fez. O valor de “z” faz referência a primeira 

aproximação do índice de anomalia de umidade, transformando-se em “Z” (Índice de Anomalia de 

Umidade final) a medida que o valor de “K” é melhor estimado. Além disso, os intervalos 

estabelecidos foram de 3, 6, 9, 12, ..., até 48 meses. Em seguida, foi analisado e escolhido o pior 

somatório de “z” para cada um dos intervalos de tempo entre os 7 postos. A figura 1 mostra os 

somatórios dos piores valores de “z” relacionados aos intervalos de tempo escolhidos. A partir dos 

pontos, foi feito um ajuste linear e obteve-se, em seguida, a equação da reta, conforme a equação 18. 

∑𝑧  = −4,059038 ∗ 𝑡 − 31,698625 (18) 
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Figura 1 - Gráfico de piores secas (Ʃz) para diversos períodos de tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2020) 

Em seguida, foram estimados novos intervalos de intensidade das secas, constituindo uma nova 

classificação, utilizando os valores dos somatórios de “z”. Originalmente, de acordo com os 9 postos 

utilizados, Palmer (1965) definiu o valor de X igual a -4 como referência a uma seca extrema, 

entretanto, para adaptação do município de Petrolina, o valor de foi trocado por -7, pois definiria 

melhor seria mais coerente, usando, como o critério de escolha, a divisão dos intervalos de forma que 

a porcentagem da frequência de cada tipo de seca ficasse similar, conforme a tabela 4. 

Tabela 4 – Distribuição dos valores por intervalo de PDSI 

Intervalo Classificação Frequência % 

0,00 a -3,49 Próximo ao normal 624 20,207 

-3,50 a -4,99 Pouco seco 593 19,203 

-5,0 a -5,99 Moderadamente seco 606 19,624 

-6,00 a -6,99 Muito seco 742 24,028 

<=-7,00 Extremamente seco 523 16,937 

  3088 100 

Fonte: O Autor. 

Com o novo limite para classificar uma seca extrema, foi obtido a primeira aproximação para a 

equação da severidade. Analisando o gráfico das piores secas e usando pontos que eram melhor 

representados pelo ajuste linear, criou-se um sistema resultando nos coeficientes a e b da equação 19. 

𝑖 

𝑋𝑖 = ∑ 𝑧𝑖 /(0,5590 ∗ 𝑡 + 5,1220) (19) 

𝑡=1 

Segundo Palmer (1965), a equação ainda necessita de uma constante “c” para evitar que, por 

exemplo, um mês anormalmente úmido reflita nos valores de ∑z por longos períodos, disfarçando a 

seriedade de uma seca futura. Para encontrar “c”, inicialmente considerou a contribuição individual 

de cada mês, considerando i = 1 e t = 1, chegando a equação 20, e em seguida na equação 21. 

𝑧1 
𝑋𝑖 =  

 

5,6809 
(20) 

Intervalo de Tempo em Meses 
Linear (Pior Seca) Polinômio (Pior Seca) Pior Seca 

-200,00 

 
-250,00 

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 

y = -4,059038x - 31,698625 
R² = 0,941527 

y = 0,0765x2 - 7,9612x + 3,4205 
R² = 0,9921 

-50,00 

 
-100,00 

 
-150,00 
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0,00 
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5,2000 

5,0000 

4,8000 

4,6000 

4,4000 

4,2000 

4,0000 

3,8000 

3,6000 

1,9000 2,1000 2,3000 2,5000 2,7000 2,9000 

 
𝛥𝑋𝑖 = 

z1 

5,6809 

 
+ 𝑐 ∗ 𝑋𝑖 − 1 (21) 

Considerando Xi a diferença entre o valor do mês anterior de X e o valor do mês atual (Xi = 

∆X), Palmer afirma que a condição de contorno de interesse é a que mantém uma seca com a mesma 

severidade, ou seja, ∆X = 0, da mesma forma que as outras variáveis da equação 21 se comportam. 

Após manipulações algébricas, o valor da constante “c” encontrado para os dados do município 

de Petrolina/PE foi de -0,11352, resultando na equação final do PDSI, a equação 22. 

zi 
𝛥𝑋𝑖 =  

 

5,6809 
− 0,09839 ∗ 𝑋𝑖 − 1 (22) 

Em seguida, foi determinada a nova equação do K. Da mesma forma que Palmer, para o 

presente trabalho, utilizou-se a mesma metodologia, no qual foi obtida a equação a partir dos pontos 

plotados em um gráfico, em que, nas abscissas encontra-se a relação entre as variáveis do balanço 

hídrico [(PE + R + RO)/(P + L)], sem considerar o valor somado de 2,80 como feito por Palmer, e 

nas ordenadas encontra-se uma relação entre o valor do pior somatório de “z” para o período de 12 

meses (∑z12 = -82,81) e os piores somatórios de “d” também para o período de 12 meses para cada 

posto pluviométrico analisado. A figura 2 representa o gráfico elaborado e utilizou-se o ajuste linear 

para os pontos plotados, o que gerou a equação 23 a seguir. 

Figura 2 - Gráfico do ajuste linear para K 

 
y = 1,0938 58x + 1, 795915   

 R² = 0,91056 3   

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 
𝐾′ = 1,158090 ( 

 

̅�̅̅�̅̅�̅�̅ + �̅�̅ + ̅�̅̅�̅�̅�̅ 
�̅�̅̅ + �̅�̅ 

�̅�̅ 

Fonte: O Autor. 

 

 

) + 1,816906 (23) 

 

A equação 23 foi a segunda estimativa de “K”, considerada a nova equação do fator de 

ponderação regional, e, a partir desta, foi possível obter o valor de DK’ médio dos 7 postos, resultando 

no valor da constante da equação final de “K”, conforme equação 24, obtendo DK’ igual a 89,0230. 

K
 =

 -
8

2
,8

1
/Ʃ

11
2

 d
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-3,1 
-3,3 

-3,5 
-3,7 

-3,9 
-4,1 

-4,3 
-4,5 
-4,7 

-4,9 
-5,1 

-5,3 

0 

-5,5 
Secas 

Linear (4) 

Linear (239) 

Linear (160) 

Linear (240) 

Linear (161) 

Linear (82983) 

Linear (229) 

Linear (Petrolina) 

1 

89,0230 
𝐾 =  

∑12 �̅�̅𝐾′ 
𝐾′ (24) 

Essa metodologia adaptada foi aplicada para os 7 postos e para o município de Petrolina através 

de planilhas eletrônicas automatizadas por macros, desenvolvidas por Faeirstein (2018). 

Através da aplicação da metodologia adaptada, foram elaboradas linhas de tendência das 

severidades (figura 3) e das durações das secas (figura 4) de cada posto, como a tabela 6. 

Figura 3 – Tendência das severidades das secas dos 7 postos pluviométricos e de Petrolina/PE 

 
        

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 
Fonte: O autor (2020) 

É possível perceber no gráfico que a tendência das severidades das secas em Petrolina se 

assimila ao comportamento geral dos postos, como já esperado. Entretanto é notório que sua 

tendência se assemelha mais ao comportamento do posto 82983, sendo este, um posto bem 

representativo quanto a tendência das severidades das secas do município. 

Figura 4 – Tendência das durações das secas dos 7 postos pluviométricos e de Petrolina/PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Ao analisar o gráfico da figura 4, percebe-se o mesmo comportamento de Petrolina com o 

comportamento dos postos, como já era esperado. Pode-se perceber, também, que as tendências do 

posto 239 e do município de Petrolina são bastantes similares, sendo um posto altamente 

representativo quanto a tendência das durações das secas da cidade. 

Tabela 6 – Resumo geral das análises dos 7 postos pluviométricos 

 
Posto 

Tendência Quantidade de 

secas 

Seca mais extrema Seca mais leve 
 
X Médio 

Severidade das Secas Duração das Secas Seca X mínimo Duração Seca X máximo Duração 

4 Diminuir Aumentar 33 32 -7,2 54 18 -2,6 5 -4,1 

160 Diminuir Aumentar 27 14 -7,9 32 11 -2,3 8 -4,4 

161 Diminuir Aumentar 30 13 7,2 29 26 -3,1 7 -4,3 

229 Diminuir Aumentar 31 36 -6,9 54 2 -1,1 1 -4,1 

239 Diminuir Aumentar 31 30 -8,0 77 23 -1,0 2 -4,2 

240 Diminuir Aumentar 30 29 -7,0 54 8 -2,8 8 -4,3 

82983 Diminuir Aumentar 34 33 -7,5 55 4 -2,5 6 -4,2 

Fonte: O autor (2020) 

As adaptações realizadas resultaram, além das equações descritas, no fator DK’ igual a 89,02. 

A tabela 7 apresenta os valores de DK’ obtidos em adaptações de diferentes regiões no Brasil e a 

tabela 8 apresenta uma comparação entre os valores da Bacia do Brígida e de Petrolina/PE. 

 
Tabela 7 - Valores de DK’ obtidos em adaptações do PDSI no Brasil 

 Palmer (1965) Blain (2005) Limeira et al (2007) Alves et al (2019) Atual 

DK' 17,67 22,8 21,87 61,11 89,02 

Fonte: O autor (2020) 

 
 

Tabela 8 - Comparação de percentuais entre os valores de Alves et al (2019) e a atual adaptação 
 

 ∑z DK' Diferença em % do ∑z Diferença em % do DK' 

Palmer (1965) 25,60 17,67 33,13 28,91 

Alves et al (2019) 77,28 61,11 93,32 68,65 

Atual 82,81 89,02   

Fonte: O autor (2020) 

 

 

Analisando a tabela 8, nota-se a discrepância, em percentual, dos valores de DK’ e do ∑z entre 

Alves et al, obtidos para a Bacia do Brígida, e o atual, obtidos para Petrolina/PE. Tal discrepância se 

deve ao fato de que o solo de Petrolina é um solo profundo, de acordo com a Classificação de Solos 

da EMBRAPA, como citado anteriormente, enquanto que o solo pertencente a Bacia do Brígida é um 

solo raso. Como o solo de Petrolina é profundo, significa que a infiltração no solo é maior que o 

escoamento superficial na bacia, ou seja, matematicamente, os valores de “d” são grandes, 

correspondendo a um excesso hídrico, e, consequentemente, os valores de Dbarra também são (ou 
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seja, maiores que 1), já que este corresponde à média mensal dos valores de “d”. A análise aqui 

cabível é que valores de Dbarra > 1 geram valores de DK’ maiores que o ∑z e isso gera a discrepância 

entre os valores de DK’ e de ∑z entre Alves et al (2019) e o atual. 

Outro fator provável causador da discrepância foi o uso limitado de 7 postos, podendo gerar 

resultados menos precisos comparado com os resultados de Alves et al (2019), que usou 38 postos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A adaptação do índice de severidade de seca de Palmer para a região do município de 

Petrolina/PE permitiu a avaliação dos resultados quanto a tendência geral do fenômeno da seca para 

o período de análise do trabalho. De acordo com os resultados, as secas na região caracterizam-se por 

uma diminuição na severidade ao longo dos anos e um aumento na duração média das mesmas. 

Como esperado, as análises das severidades e durações das secas são coerentes e similares às 

análises dos postos pluviométricos utilizados nessa pesquisa, concluindo que esses postos são 

altamente representativos para a região de estudo quanto a esses aspectos. 

Por fim, os resultados obtidos para região da Bacia do Brígida, em pesquisas anteriores, 

concluem que as severidades das secas aumentam enquanto que as durações das mesmas diminuem, 

os quais diferem dos resultados obtidos para Petrolina na presente pesquisa, ainda que sejam regiões 

próximas. Além disso, as análises comparativas entre tais regiões permitem concluir que a diferença 

de resultados se deve, principalmente, ao tipo de solo característico de cada região, destacando o fato 

de que Petrolina/PE, assim como a cidade de Juazeiro/PE, é um grande polo de prática de irrigação, 

possuindo, dessa forma, um solo profundo, diferentemente da região da Bacia do Brígida, que possui 

solo com menor espessura (solo raso). 

No que tange a série de dados, é recomendado o uso de mais postos pluviométricos para 

obtenção de resultados mais precisos. Para este trabalho, a quantidade de postos foi limitada devido 

à falta de mais dados disponíveis. 
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