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RESUMO – A seca ocorre com mais frequência no contexto das mudanças climáticas e 

ameaça à segurança da água em todo o mundo. A identificação dos primeiros indícios de seca pode 

fornecer informações valiosas para mitigação das suas consequências. Nesse contexto, o objetivo 

deste trabalho é a obtenção de índices padronizados de seca baseados na precipitação para a bacia 

hidrográfica do rio Brígida. Para isso, foram utilizadas séries históricas do ERA5 para o cálculo dos 

índices que avaliam períodos de seca, o SPI - Standard Precipitation Index – e o SPEI - Standardized 

Precipitation Evapotranspiration Index. Os resultados mostram que especialmente na seca mais 

recente, do período de 2010 a 2017, foi onde a bacia atingiu os seus índices mais severos. 

 
 

ABSTRACT– Drought more often in the context of climate change occurs and threatens 

water security around the world. The identification of the first signs of drought can provide valuable 

information for mitigating its consequences. In this context, the objective of this paper is to obtain 

standardized drought indices based on precipitation for the Brígida river basin. For this, ERA5 

historical series were used to calculate the indices that evaluate periods of drought, the SPI - Standard 

Precipitation Index - and the SPEI - Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. With this, 

it was possible to identify that, especially in the most recent drought, from 2010 to 2017, it was where 

the basin reached its most severe indices. 

 

Palavras-Chave – Standard Precipitation Index (SPI); Standardized Precipitation Evapotranspiration 

Index (SPEI); Reanálise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os impactos das mudanças climáticas sobre os ecossistemas naturais, agricultura e recursos 

hídricos são sentidos em todas as esferas do planeta, nas mais diversas escalas. É necessário 

compreender os problemas causados por essas mudanças junto com seus impactos, e assim então 

poder realizar ações de adaptação e mitigação.  

O cenário climático brasileiro acompanha a mesma tendência de aquecimento global, em que 

as mudanças mais significativas são o aumento de temperatura, modificações nos padrões de chuvas 

e alterações na distribuição de extremos climáticos, tais como: secas, enchentes e inundações 

(MARENGO et al., 2007).  

No Nordeste brasileiro, é importante analisar as mudanças climáticas sobre o olhar dos 

processos que influenciam o padrão das distribuições de chuva, tanto temporal quanto espacial. É 

importante destacar, nesse contexto, o fator de irregularidade na distribuição dos índices 

pluviométricos, associado também à alta variabilidade interanual da precipitação na região tropical, 

com anos mais chuvosos e outros mais secos (ASSIS, 2016). Além disso, em regiões com clima do 

tipo semiárido, até a estação chuvosa, tem chance de ser seca ou sem chuvas significativas, ou 

coincidir, com um período de chuvas irregulares tanto em quantidade quanto em distribuição 

(ALMEIDA E FARIAS, 2015). 

Os períodos de seca estão relacionados com a redução da quantidade de precipitação recebida 

durante um longo espaço de tempo, causando grandes impactos para a humanidade e o meio ambiente 

(MISHRA E SINGH, 2010). A compreensão das características de um evento de seca (frequência, 

intensidade, duração e extensão de área) requer uma ampla informação atual e histórica das condições 

meteorológicas e hidrológicas de uma determinada região (GONÇALVES et al., 2021).  

Os índices de seca foram criados com o intuito de identificar, avaliar e monitorar o grau de 

severidade da seca e o seu tempo de duração (GONÇALVES et al., 2021). O uso dos índices, quando 

aliados a outras técnicas de análise, possibilitam identificar padrões de variabilidade temporal e 

espacial e tendências dentro das regiões em estudo (MEDEIROS, 2016; ROSA, 2011). 

As variáveis como precipitação, vegetação, umidade do solo e armazenamento hídrico podem 

ser utilizadas como dados de entrada para calcular diversos índices e, dessa forma, realizar o 

monitoramento dos eventos de seca de uma região (SVOBODA E FUCHS, 2016). Nesse contexto, o 

objetivo do presente trabalho é a obtenção de índices padronizados de seca baseados na precipitação 

para a bacia hidrográfica do rio Brígida. 
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2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de estudo  

 

Localizada no extremo oeste da mesorregião do Sertão Pernambucano, entre as latitudes 

7°19’02’’ e 8°36’32’’ S e longitudes 39°17’33’’ e 40°43’06’’ W, a bacia hidrográfica do rio Brígida 

(Figura 1) engloba uma área de 13.496 km².  

 

Figura 1 – Localização geográfica da bacia hidrográfica do rio Brígida. 

 

A bacia corresponde à Unidade de Planejamento Hídrico UP11, abrangendo 15 municípios, 

dentre os quais, nove encontram-se totalmente inseridos dentro da área da bacia. Segundo o último 

censo (IBGE, 2010), a unidade possui uma população de 429.685 habitantes.  

 

ERA5 

 

O ERA5 é a quinta geração de reanálise do European Centre for Medium-Ranfe Weather 

Forecasts (ECMWF) (Hersbach et al., 2019). Os dados foram obtidos para o passo de tempo mensal, 

considerando a abrangência da área de estudo, para três variáveis: precipitação, temperatura e 

umidade relativa. A temperatura e a umidade relativa foram utilizadas para obtenção da 
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evapotranspiração potencial, através do Método de Hardgreaves, de modo a possibilitar o cálculo do 

índice SPEI. A Tabela 1 sintetiza as informações relacionadas com a obtenção dos dados que foram 

utilizados. 

Tabela 1 – Dados utilizados do ERA5. 

Variável Fonte Resolução Horizontal 
Período de estudo 

Precipitação  ERA5-Land 0.1° x 0.1° 

1981 a 2020 
Temperatura ERA5-Land 0.1° x 0.1° 

Umidade Relativa ERA5 0.25° x 0.25° 

 

Índice de Precipitação Padronizado (SPI) 

 

O Índice de Precipitação Padronizado (SPI) é um índice meteorológico aplicado a dados de 

precipitação com o objetivo de obter uma precipitação normalizada. Essa precipitação mostra o 

quanto um dado valor de altura de chuva se distância da média, em função do desvio-padrão de uma 

série de dados.  

A escala temporal adotada no presente trabalho é de 6 meses (SPI-6) e 12 meses (SPI-12), 

para o período de dados entre 1981 e 2020. Como os índices de 6 meses são ideais para verificação 

de secas de curto prazo e os acima de 12 essenciais para verificação dos períodos de longo prazo 

(FERNANDES et al., 2009), a utilização de ambos permite uma ampla capacidade de identificação 

dos períodos de seca.  

Os dados de precipitação aqui utilizados são provenientes do ERA5-Land. Adotou-se a 

classificação do SPI apresentada por Sousa Júnior et al. (2010), que considera a ocorrência de eventos 

de seca quando o SPI é menor ou igual a -1, conforme valores presentes na Tabela 2. O cálculo do 

índice foi realizado através de código em R. 

Tabela 2 – Categoria seca/umidade em relação ao Índice de Precipitação Padronizado (SPI). Fonte: Sousa Júnior et 

al. (2010). 

Valor do SPI Categoria da Seca 

≥ 2,00 Extremamente úmido 

+1,50 a +1,99 Muito úmido 

+1,00 a +1,49 Moderadamente úmido 

-0,99 a +0,99 Próximo a Normal 

-1,00 a -1,49 Moderadamente Seco 

-1,50 a -1,99 Severamente Seco 

≤ -2,00 Extremamente Seco 
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Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado (SPEI) 

 

O Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado (SPEI) é uma possibilidade de 

incluir mais variáveis ao SPI, permitindo a adesão de mais informações sobre as secas. Dessa forma, 

os eventos de seca podem ser analisados através do saldo do balanço hídrico atmosférico (P – ET), 

refletindo no déficit hídrico.  

Assim como no SPI, a escala temporal utilizada para o SPEI foi de 6 e 12 meses. A mesma 

classificação, mostrada na Tabela 2, é considerada. O índice foi calculado com base em código na 

linguagem R. 

 

3. RESULTADOS  

 

Os gráficos ilustrados nas Figuras 2 e 3 mostram os resultados do SPI de 6 e 12 meses, 

respectivamente, para a bacia do Brígida.  

De acordo com a literatura (LIMA e MAGALHÃES, 2018), existem oito eventos de seca 

registrados no período de análise do estudo: 1979-1983, 1986-1987, 1992-1993, 1997-1999, 2001-

2002, 2005, 2007-2008, 2010-2017. Nota-se, pelos gráficos do SPI, uma resposta condizente com os 

eventos apontados.  

 

 

Figura 2 - Índice SPI- 6 calculado para o período de janeiro de 1981 a fevereiro de 2021 para a bacia hidrográfica do 

Brígida. 
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Figura 3 - Índice SPI- 12 calculado para o período de janeiro de 1981 a fevereiro de 2021 para a bacia hidrográfica do 

Brígida. 

 

Especialmente na seca mais recente, do período de 2010 a 2017, no qual a maioria dos 

reservatórios do estado atingiram o colapso, foi quando a bacia atingiu os seus índices mais severos, 

para as duas escalas. O pico mais forte ocorreu no mês de maio de 2012, para a frequência de 6 meses, 

e em novembro de 2012, para a frequência de 12 meses.  

Outros picos consideráveis podem ser notados em março de 1993, setembro de 1998 e janeiro 

de 2007, na frequência de 6 meses, abril de 1993, fevereiro de 1999 e janeiro de 2017, na frequência 

de 12 meses.  

Para a bacia do Pajeú, próxima a bacia do Brígida, foram encontradas tendências semelhantes 

as observadas no Brígida através da análise dos índices de seca. De acordo com o trabalho de 

Inocêncio (2019), o período seco de maior intensidade no Pajeú foi em 1993. Sendo os maiores 

períodos de seca ocorridos em 1992-1993, 1998-2001 e 2012-2017, destacando-se o período entre 

20112 e 2017 quando a região atingiu os mais baixos dos índices.  

A analise do impacto da seca na vegetação de caatinga para o Nordeste Brasileiro (NEB) 

realizada por BARBOSA et al. (2019) utilizou, entre outros índices, o SPI, abrangendo o período 

1901 a 2016 e evidenciaram que os anos com SPI < -1, foram: 1991, 1992, 1993, 1998, 2007, 2012 e 

2016. O período mais longo de anos consecutivos em que a precipitação total sazonal esteve abaixo 

da média, segundo os autores, ocorreu entre 2010 a 2016 piorando no ano de 2012. Evidenciando que 

o aumento do impacto é proporcional a duração de períodos de seca.  

Percebe-se, como esperado, a semelhança do comportamento do SPEI (Figuras 4 e 5) com o 

SPI. 
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Figura 4 - Índice SPEI- 6 calculado para o período de janeiro de 1981 a fevereiro de 2021 para a bacia hidrográfica do 

Brígida. 

 

 

Figura 5 - Índice SPEI- 12 calculado para o período de janeiro de 1981 a fevereiro de 2021 para a bacia hidrográfica do 

Brígida. 

 

 Os picos elevados observados nos mesmos eventos, sendo os maiores no mês de abril de 

2012, para a frequência de 6 meses, e março de 2013, para a frequência de 12 meses, indicam a 

presença de um período extremamente seco, conforme a classificação utilizada nesse estudo. 

Pode-se destacar também a presença de um período extremamente úmido, registrado entre 

fevereiro de 1985 e abril de 1986, em ambas as escalas.  
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A classe do SPI e SPEI para as frequências de 6 e 12 meses que obteve a maior frequência foi 

a “Próximo a Normal”. Com porcentagens de 71 e 75% para o SPI de 6 e 12 meses, respectivamente, 

e 67% para o SPEI em ambas as frequências temporais. Seguido de “Moderadamente Seco”, com 

exceção do SPEI-12, com porcentagens de 8 e 7% para o SPI-6 e SPI-12, respectivamente, e 12% 

para o SPEI-6. “Moderadamente Úmido” apresentou frequência de 11% no SPEI-12 (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6 – Porcentagens de valores do SPI e SPEI em cada categoria apresentada por Sousa Júnior et al. (2010) para as 

frequências de (a) 6 meses e (b) 12 meses. 
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4. CONCLUSÕES  

 

A previsão e o monitoramento da seca desempenham um papel vital na redução dos riscos de 

seca. Este artigo avaliou os períodos de seca da Bacia Hidrográfica Rio Brígida através dos índices 

SPI e SPEI, para as frequências de 6 e 12 meses, no período de 40 anos (1981 a 2021). Ambos os 

índices obtiveram comportamento semelhante na análise da bacia, indicando alta correlação. 

O maior período de seca ocorreu recentemente entre os anos de 2010 e 2017, caracterizando 

seca extrema. Tal constatação evidencia a necessidade de ações mitigadoras para o problema, seja de 

caráter preventivo e sanativo, como a implementação de políticas públicas e investimentos que 

possam amenizar as consequências sociais derivadas das estiagens, enquanto a bacia recupera sua 

capacidade de forma gradativa e natural, bem como o aprofundamento dos estudos que visem prever 

as mudanças climáticas e a tomada de decisões de forma antecipada. 
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