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INTRODUÇÃO 
A seca é um fenômeno complexo para o qual não há uma definição única que contemple                

todos os processos físicos e impactos ambientais e sociais envolvidos. Segundo Wilhite e Glantz              

(1985), as secas podem ser classificadas em seca meteorológica, seca hidrológica, seca agrícola e              

seca socioeconômica. A seca hidrológica, objeto de estudo deste trabalho, é caracterizada pela             

diminuição progressiva das vazões disponíveis nos escoamentos superficiais e subterrâneos de uma            

região, durante períodos de tempo geralmente superiores a alguns meses, que ocorre como             

consequência de baixas precipitações e que provoca o deplecionamento dos reservatórios, restrições            

no abastecimento de água e aumento nos custos da energia e dos alimentos, dentre outros impactos. 

No primeiro semestre de 2020, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres              

Naturais (Cemaden) confirmou condições de seca nos três estados da Região Sul do Brasil              

(CEMADEN, 2020). Em março de 2020, a Agência Nacional de Águas (ANA) mobilizou a criação               

de uma “sala de crise” com o Cemaden, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e as                 

agências de monitoramento hidrometeorológico desses estados, além de outros interessados, com o            

objetivo de informar as condições climáticas, realizar prognósticos mensais e discutir medidas para             

a mitigação dos impactos da seca (ANA, 2020). A partir de setembro do mesmo ano, os três estados                  

do Sul passaram a integrar o Programa Monitor de Secas do Brasil, sendo que, no Paraná, o Sistema                  

de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e o Instituto Água e Terra (IAT)               

são os órgãos responsáveis pela validação dos mapas gerados nesse Programa. 

Com o objetivo de aprimorar suas validações, o Simepar deu início à implementação de um               

índice operacional de seca hidrológica no estado do Paraná. Este trabalho apresenta os resultados da               

aplicação desse índice aos dados do posto localizado no rio Iguaçu em União da Vitória, cujas                

vazões podem ser consideradas como variável integradora das condições hidrometeorológicas da           

Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu- PR que abrange, dentre outros, o município de Curitiba. 

METODOLOGIA    

Para um primeiro estudo referente à aplicação de um índice operacional de seca hidrológica              

no estado do Paraná, foi selecionado o posto fluviométrico do rio Iguaçu em União da Vitória. A                 
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série diária de vazões possui início em maio de 1930, tendo então mais de 90 anos de registros. A                   

série utilizada foi composta por dados consistidos da ANA e registros recentes do Simepar.              

Ressalta-se que a vazão no local não é influenciada por efeitos de regularização. 

A aplicação do índice de seca hidrológica segue o método proposto por Cammalleri, Vogt e               

Salamon (2017) e implementado pelo Observatório de Secas Europeu. O primeiro passo consiste na              

definição de uma vazão de referência que caracterize um regime de vazões baixas. Para esta               

aplicação foi calculada uma vazão de referência sazonal, ou seja, para cada dia do ano foi                

considerada uma janela móvel para o qual a vazão de referência foi calculada. Dada a aplicação                

hidrológica do índice, adotou-se como valor de referência a , indicador hidrológico muito         Q95     

utilizado como critério de vazões baixas, mas, neste caso, calculado de forma móvel. Para cada dia t                 

de um ano, foi ajustada a vazão de referência referente ao conjunto de 31 n dados, sendo n o             ×      

número de anos da série histórica e 31 os dias referentes à janela móvel centrada no dia t (15 dias                    

antecedentes e 15 dias posteriores). O valor referente ao 95º percentil do dia t (Q95,t) é calculado                 

então com base na série histórica referente à janela adotada. Desta forma, a série de vazões de                 

referência fica composta por 365 valores diários, referentes a cada dia t. 

Definida a série de referência diária, prossegue-se com a definição dos eventos de déficit              

hidrológico, sendo o período de dias consecutivos nos quais a vazão observada (Qt) seja inferior à                

vazão de referência (Q95,t). O início de um evento i, , é dado como o primeiro dia em uma          ts,i          

sequência em que a vazão observada seja inferior à vazão de referência . O evento continua      Qt       Q95,t     

até que a vazão volte a ser superior à vazão de referência, no dia . Assim a duração do    Qt            te,i      

evento é calculada pela Equação 1, e o déficit acumulado conforme a Equação 2: 

t  t )di = ( s,i −  e,i + 1 (1) 

Di = ∑
te,i

t=ts,i

Q95,t − Qt (2) 

Dois importantes parâmetros devem ainda ser adotados. O primeiro é o tempo mínimo entre              

dois eventos distintos, tc, referente ao período necessário para que dois eventos sejam considerados              

independentes, e adotado como 15 dias. Caso o tempo entre dois eventos distintos seja inferior ao                

tempo de distinção, esses dois eventos devem ser considerados como um só, agrupando suas              

durações e déficits como duração total e déficit total de cada evento. 

O último parâmetro a ser adotado é a duração mínima de um evento, dc. Aqui foi adotado o                  

valor de 5 dias. Essa exclusão de eventos pequenos visa a melhora no ajuste estatístico posterior e a                  

redução de alarmes falsos para déficits muito baixos. 

Por fim, a série de duração parcial com os eventos identificados é ajustada a uma distribuição                

de probabilidade acumulada (distribuição Gama), para uma classificação histórica. Desse ajuste,           
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dada as probabilidades acumuladas de ocorrência dos déficits acumulados, são definidas quatro            

classes para os eventos de seca hidrológica: Seca Leve ; Seca Moderada        P , 5)( ≤ 0 2    

; Seca Severa ; e Seca Extrema .0, 5 , 0)( 2 < P ≤ 0 5 0, 0 , 5)( 5 < P ≤ 0 7 , 5P > 0 7  

RESULTADOS 

Aplicada a metodologia descrita à série diária de vazões da estação fluviométrica União da              

Vitória de período entre 22/05/1930 e 13/10/2020, 62 eventos de déficit hidrológico com duração              

superior a 5 dias foram identificados. 

Dada à aplicação sazonal do índice, ou seja, à comparação da vazão observada diária com um                

histórico de dados relativos ao período do ano referente ao dia analisado, o índice é capaz de                 

identificar déficits já levando em consideração a sazonalidade natural das vazões no posto. A              

Tabela 1 apresenta as informações dos cinco eventos mais críticos identificados. 
Tabela 1 – Eventos de Seca Hidrológica Extrema mais críticos identificados para União da Vitória entre 1930 e 2020 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 1, fica comprovado o maior déficit            

hidrológico para a estação União da Vitória no ano de 2020, podendo então considerar este o evento                 

mais significativo de seca hidrológica do local desde que se iniciaram as medições de vazão, em                

1930. Em questão de magnitude da seca, a ocorrida em 2020 se assemelha à ocorrida entre os anos                  

de 1985 e 1986. A Figura 1 mostra a identificação do evento de seca observado no ano de 2020. 
Figura 1 – Identificação de um evento de déficit hidrológico para União da Vitória 

 
Fonte: o autor, 2020. 
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Início Fim Déficit total Probabilidade de excedência 
27/01/2020 07/06/2020 3469,40 0,9968 
26/09/1985 17/01/1986 3096,13 0,9947 
09/05/2006 01/09/2006 1785,30 0,9653 
11/06/1963 27/09/1963 1707,17 0,9610 
21/01/1979 17/04/1979 1618,96 0,9556 



             
O ajuste dos déficits à distribuição estatística Gama alinha estatisticamente os valores de             

déficit totais a uma probabilidade de excedência e, dessa forma, permite a classificação de cada               

evento a uma das categorias de seca proposta. Dentre estes, 16 eventos podem ser classificados               

como Secas Leves, 15 eventos como Secas Moderadas, 18 como Secas Severas e 13 como Secas                

Extremas. 

É importante ressaltar que a série de déficits totais identificados se comporta como um              

processo de Poisson, com dependência temporal, se caracterizando como uma série de duração             

parcial. Para este tipo de série não é possível atribuir diretamente o conceito de recorrência ou de                 

tempo de retorno aos eventos, uma vez que não há regularidade temporal entre diferentes eventos. 

CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados demonstram, por meio de um método estatístico sólido, que o             

evento de 2020 consiste na seca mais severa do Alto Iguaçu desde 1930, sendo este o ano em que                   

começou o monitoramento do rio Iguaçu em União da Vitória. Isso explica, em parte, os fortes                

impactos ambientais e socioeconômicos verificados nos municípios do Alto Iguaçu, sobretudo na            

Região Metropolitana de Curitiba, que experimentaram uma condição de seca extrema em 2020. 

Um acompanhamento operacional do índice permite que déficits hidrológicos sejam          

apontados em "tempo real", permitindo também o acompanhamento de sua evolução, e tornando             

fácil a relação com eventos identificados no passado. Sendo um índice operacionalizável,            

recomenda-se sua aplicação em outras estações para a validação e avaliação espacial da ocorrência              

dos fenômenos. Com essa operacionalização, pode-se aprimorar o processo de validação, e até             

mesmo de autoria, do traçado de mapas do Monitor de Secas do Brasil, aproveitando as               

informações de vazão e realizando um monitoramento contínuo da ocorrência de secas hidrológicas. 
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