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Resumo – O conhecimento da severidade de determinada estiagem, em termos de seu período de 

retorno, constitui importante ferramenta de apoio ao gerenciamento e planejamento de curto, médio 

e longo prazo em bacias hidrográficas com intensa utilização de água superficial. O presente 

trabalho baseou-se na metodologia proposta por Salas et al. (2005) para verificar a frequência de 

ocorrência da estiagem observada desde 2012 em parte da Região Sudeste do Brasil, com foco 

sobre uma das bacias que abastecem a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Objetiva-

se, com isso, auxiliar a tomada de decisões para planejamento de sistemas hídricos e demais estudos 

que dependam das secas como critério de projeto ou de avaliação. Este trabalho foi dividido em 

dois artigos, sendo esta a Parte I, relativa à introdução ao estudo de estiagens, à apresentação dos 

aspectos da recente estiagem que justifiquem sua investigação e às bases teóricas para as análises 

realizadas. Na Parte II – Aplicação, são apresentados os resultados obtidos para o rio Paraopeba em 

Alberto Flores e as possíveis aplicações em outras bacias brasileiras. 

 

Palavras-Chave – Índices de estiagem, séries temporais sintéticas, período de retorno de estiagens 

severas. 

 

ANALYSIS OF THE SEVERITY OF THE RECENT DROUGHT IN THE 

MIDDLE PARAOPEBA RIVER BASIN, IN MINAS GERAIS, AND 

EVALUATION OF THE RISK OF OCURRENCE OF SUCH AN EVENT IN 

THE NEXT 30 YEARS: PART I - THEORY  
 

Abstract – The quantification of the severity of a drought in terms of its return period constitutes an 

important tool to support short, medium and long term management and planning in watersheds 

with intensive use of surface water. The present work was based on the methodology proposed by 

Salas et al. (2005) to verify the frequency of the drought observed since 2012 in part of the 

Southeast Region of Brazil, focusing on one of the basins that supply the Metropolitan Region of 

Belo Horizonte (RMBH). The objective is to help decision making for water systems planning and 

other studies that depend on droughts as a design or evaluation criterion. This work was divided 

into two articles, this being Part I, regarding the introduction to the study of droughts, the 

presentation of the aspects of the recent drought that justify its investigation and the theoretical 

bases for the analyses carried out. In Part II – Application, the results obtained for the Paraopeba 

river in Alberto Flores station and the possible applications to other Brazilian basins are presented. 
 

Keywords – Drought indices, synthetic time series, return period of severe droughts. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Parte da Região Sudeste do Brasil vem sendo atingida desde 2012 por uma estiagem 

reconhecida como uma das mais severas desde que ali se iniciaram os registros hidrométricos, ao 

final dos anos 1920 e 1930. O fenômeno impôs sérias restrições aos usos consuntivos em diversas 

bacias da região, sobretudo naquelas com elevada concentração de usuários. 

O problema agravou-se devido à falta de planos de contingência que indicassem medidas 

voltadas a situações de seca severa, como há muito não se vivenciava de forma tão abrangente. A 

preocupação inicial na região Sudeste centrava-se no monitoramento, previsão e alerta de cheias. A 

recente estiagem mostrou que o outro extremo – as secas – também deve tornar-se alvo de 

acompanhamentos semelhantes. 

Em resposta a essa situação, desde 2014 a CPRM – Serviço Geológico do Brasil, em parceria 

com a ANA – Agência Nacional de Águas, divulga o acompanhamento das vazões e precipitações 

médias mensais nos principais cursos de água na Região Sudeste e em parte da Bahia e Goiás, com 

prognósticos para os próximos meses de recessão 

(www.cprm.gov.br/sace/index_secas_estiagens.php). De modo semelhante, a Sala de Situação do 

SIMGE passou a divulgar boletins periódicos de avaliação das vazões médias diárias em estações 

fluviométricas no estado de Minas Gerais, e dos níveis de água em alguns reservatórios, 

classificando os cursos de água quanto a critérios definidos pelas Deliberações Normativas de nºs 49 

e 50 de 2015 (CERH-MG – Conselho Estadual de Recursos Hídricos). Nelas, são estabelecidos 

critérios para definição de situação de escassez hídrica e estado de restrição de uso dos recursos 

hídricos superficiais em bacias hidrográficas de rios estaduais. O IGAM, por sua vez, publica em 

seu site as portarias que declaram a situação de escassez e os critérios de restrição de uso que 

vigorarão por determinado prazo em bacias onde for necessário aplicar tais dispositivos legais 

(www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16/1548-declaracoes-de-escassez-hidrica). 

Para exemplificar a gravidade da estiagem iniciada em 2012 em parte da Região Sudeste, 

foram extraídos alguns produtos de análise que compõem os boletins periódicos da CPRM. Na 

Figura 1 apresenta-se a relação entre o total precipitado entre outubro/2015 e setembro/2016 e a 

média histórica de 1998 a 2014 em Minas Gerais. A Figura 2 retrata a evolução das vazões médias 

mensais nos rios Pará e Doce entre outubro/2014 e setembro/2016, e sua comparação às respectivas 

Q7,10 e aos percentis de 10% das vazões médias mensais históricas. 

 
 Figura 1 – Razão entre o total precipitado de outubro de 2015 a setembro de 2016 e a média histórica de 1998 a 2014. 

Fonte: CPRM (2016). 
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Figura 2 – Vazões médias mensais nos rios Pará e Doce entre outubro/2014 e setembro/2016. Fonte: CPRM (2016). 

Outro fator que aquece o debate relativo ao pronunciamento das recentes estiagens refere-se 

às mudanças climáticas, termo amplo muitas vezes empregado à revelia de uma investigação mais 

aprofundada das possíveis causas para a ocorrência de uma sequência de anos com recessões 

pronunciadas. Estas, por sua vez, podem estar associadas a oscilações naturais de periodicidade 

ampla e baixa recorrência, ainda pouco conhecidas devido ao curto horizonte dos monitoramentos 

hidroclimatológicos existentes.  

A metodologia descrita neste artigo, embasada na estrutura estatística apoiada pela geração de 

séries estocásticas proposta por Salas et al. (2005), permite que se quantifique a severidade de uma 

estiagem em termos do período de retorno de vazões avaliadas em termos anuais. Com isso, torna-

se possível compará-lo aos de outras estiagens conhecidas, informação fundamental na concepção 

de medidas de contingência, no que tange à alocação de recursos hídricos superficiais para os 

diversos setores usuários e à definição da necessidade de realização de obras de infraestrutura 

hídrica em caráter emergencial. Adicionalmente, a metodologia adotada engloba o prognóstico do 

risco de ocorrência de estiagens como a atual, por meio do uso séries sintéticas com duração fixa e 

compatível com o período de interesse dessa avaliação. Analisado este risco, e decidido que sua 

magnitude seja importante, podem ser concebidas medidas de contingenciamento, aumentando-se a 

segurança hídrica e adequando-se o planejamento de longo prazo. 

MÉTODOS E INDICADORES PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESTIAGENS 

No Brasil, adotam-se indicadores de estiagem para orientar a expedição de outorgas de direito 

pelo uso das águas superficiais e para nortear o cálculo da descarga residual a jusante de 

reservatórios. Esses índices representam porcentagens de vazões notáveis associadas a um período 

de retorno e a uma duração, sendo, portanto, estáticos. 

Um exemplo é a Q7,10, empregada no estado de Minas Gerais, definida por meio da Resolução 

Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548/2012, e que representa a vazão média com 7 dias de duração e 10 

anos de período de retorno. Já no Estado do Paraná (SUDERHSA, 2006) ou nos rios de domínio da 

União (ANA, 2013), os indicadores são geralmente associados a porcentagens de descargas com 

determinada permanência no tempo, como a Q95%, referente à vazão média mensal ou diária que é 

garantida em 95% do tempo em determinada seção fluvial. 

Apesar de sua ampla utilização no país, indicadores como a Q7,10 ou a Q95%, quando 

analisados isoladamente, não são considerados adequados para se avaliar a gravidade de 

determinada estiagem perante outras já registradas ou para se tomar decisões para o ano seguinte, 

por exemplo. Além de serem estáticos, prevê-los com antecedência de vários meses ou de um ano 

no intervalo em que são indexados (mês ou dias), pode se tornar um processo complexo, ainda de 

difícil implantação nos sistemas de informações de recursos hídricos brasileiros. 
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Um critério comumente adotado no dimensionamento de reservatórios de regularização é a 

simulação de uma série de vazões médias mensais observada em determinada seção fluvial ou 

transferida a partir de técnicas de regionalização, definindo-se o volume útil para o ano ou 

sequência de anos mais secos. No setor elétrico, critério semelhante norteou a definição do chamado 

período crítico, situado entre junho de 1949 e novembro de 1956, e que se presta à quantificação da 

energia firme de empreendimentos hidrelétricos inseridos no Sistema Interligado Nacional (EPE, 

2008). Contudo, tais cálculos também são de caráter determinístico e não consideram possíveis 

variações de ampla periodicidade, pouco quantificadas nos registros históricos disponíveis. 

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA SEVERIDADE E DO RISCO DE 

ESTIAGENS 

O estudo estatístico das estiagens ganhou impulso inovador a partir da teoria de sequências ou 

trajetos (do inglês, runs) proposta por Yevjevich (1967), que argumenta que uma estiagem deve ser 

caracterizada por sua duração, intensidade, abrangência espacial e recorrência e data de início e fim. 

Assim, um evento de seca genérico pode ser caracterizado por uma sucessão de intervalos de tempo 

(i.e. dias, meses, anos) em que determinada demanda (soma de usos consuntivos, por exemplo) ou 

limite de produção médio natural (como o é a QMLT – vazão média de longo termo) não é garantido 

pelas afluências em determinada bacia hidrográfica. A diferença entre tais valores, denominada 

déficit, pode ser acumulada para todos os intervalos sucessivos no qual ocorreu, conforme segue: 

D = ∑(xo-xj) = ∑ dj

t+L-1

j=t

t+L-1

j=t

 (1) 

sendo D o déficit acumulado ao longo da sucessão L de intervalos temporais, xo a vazão ou volume 

demandado ou de produção média na bacia e xj a vazão ou volume produzido de fato, ambos para 

cada intervalo de tempo t da sequência temporal em que tenha ocorrido déficit, e dj as diferenças 

computadas em cada intervalo. A intensidade I do evento de seca pode ser considerada como o 

déficit médio ao longo do período L, ou seja, D/L. Tais variáveis são esquematizadas na Figura 3. 

 

Figura 3 – Produção de água na bacia por ano, com indicações das variáveis associadas às análises da estiagem. Fonte: 

extraído e adaptado de Salas et al. (2005). 

 

Dentre os estudos que buscaram embasar e explicar matematicamente a alternância ou 

sucessão de eventos de estiagem e de cheia ao longo de séries temporais pluvio-fluviométricas, 

destacam-se aqueles que derivam distribuições de probabilidades e momentos para a duração de 

períodos de seca ou que estimam os momentos de 1ª e 2ª ordem para variáveis anuais, a exemplo de 

Loaiciga e Leipnik (1996) e Fernandez e Salas (1999). Gupta e Duckstein (1975), 

complementarmente, avaliaram o comprimento máximo de períodos secos assumindo que o número 

de eventos de seca em determinado tempo seguiria uma distribuição de Poisson. Ademais, Sen 
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(1980) ajustou equações para representar possíveis distribuições de probabilidades para estimar a 

duração máxima de secas e o máximo déficit acumulado a partir de uma amostra finita. 

Salas et al. (2005), por sua vez, priorizaram a estimação do período de retorno de estiagens, 

considerando-as eventos caracterizados por uma duração de base anual ao longo da qual são 

acumulados déficits sucessivos. Definiram como período de retorno (TR) o tempo médio esperado 

entre duas secas de magnitude e duração definidas. A estrutura matemática proposta pelos autores é 

aplicada em 3 âmbitos distintos: (1) para séries registradas de vazão, sendo de caráter empírico as 

probabilidades estimadas; (2) para séries sintéticas significativamente mais extensas do que as 

séries observadas, permitindo a quantificação da recorrência média de eventos mais raros de 

estiagem, ou, (3) aplicando-se equações analíticas, dependentes de estimativas amostrais para seus 

parâmetros. 

 Para analisar adequadamente a severidade de estiagens e os riscos a ela associados, 

especifica-se qual tipo de evento de seca será estudado. Com base nas características mostradas na 

Figura 3 e nos exemplos ilustrados na Figura 4, Salas et al. (2005) definem 4 tipos de eventos: 

 

Figura 4 – Hidrograma hipotético ilustrativo do conceito do tempo de recorrência Ti (j), j = 1, 2, ... dos 4 tipos de evento 

de seca definidos por Salas et al. (2005): (1){D>Do e L=3}; (2) {D>Do e L3}; (3) {I>Io e L=3}; e (4) {I>Io e L3}. 

 

1. Eventos de estiagem com déficit acumulado D maior do que uma determinada quantidade 

Do a ser investigada e duração L igual a certo número de anos, lo {D>Do e L=lo (lo=1,2,...)}; 

2. Eventos de estiagem nos quais D>Do e a duração L é igual ou maior do que uma duração 

lo {D>Do e L≥lo (lo=1,2,...)}; 

3. Eventos em que interessa quantificar a intensidade I no lugar do déficit acumulado, onde 

I>Io e a duração L=lo { I>Io e L=lo (lo=1,2,...)}; 

4. Tal como no 2º excerto, porém com foco sobre a intensidade dos eventos {I>Io e L≥lo 

(lo=1,2,...)}.                                  

A especificação do tipo de evento de estiagem e a quantificação de seu TR encontram 

diversas aplicações na engenharia de recursos hídricos, tais como: (i) dimensionamento do volume 

útil de reservatórios de acumulação a fim de sustentar uma vazão regularizada face à ocorrência de 

um déficit acumulado Do ao longo de um período de lo anos ou mais, com determinado TR; (ii) 

dimensionamento de sistemas de captação a fio-d’água ou de reservatórios de regularização anual, 

sob a hipótese de ocorrência de um evento de estiagem com déficit Do ou intensidade Io e duração lo 

= 1 ano, para certo TR; e (iii) estimativa do TR de uma estiagem em desenvolvimento, que já dura 

lo anos, como será avaliado e mostrado na Parte II – Aplicação, do presente trabalho. 
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Uma vez que os eventos de estiagem são caracterizados pela combinação de um déficit 

acumulado (ou intensidade a ele relacionada) a uma duração, tem-se que a probabilidade de tais 

eventos traduz-se por uma função de distribuição de probabilidades (fdp) conjunta expressa como: 

f
D,L

(d,l)=f
D/L

(d)∙f
L
(l) (2) 

sendo fD/L(d) a fdp condicional de D dado L=l e fL(l) a distribuição de probabilidades marginal de L. 

O déficit acumulado D representa a soma aleatória de L déficits anuais sucessivos, dj = (xo - xj) , 

onde L é também uma variável aleatória. Apesar dos déficits individuais dj serem 

autocorrelacionados, Salas et al. (2005) assumem a hipótese simplificadora de que são 

independentes e identicamente distribuídos (iid) por uma distribuição Gama de parâmetros r 

(forma) e β (escala). Sendo assim, a distribuição condicionada D/L, que é uma soma de L = l 

variáveis Gama, também segue uma distribuição Gama, desta vez com parâmetros lr e β. Assim, 

f
D/L

(d)=
1

βΓ(lr)
∙ (

d

β
)

lr-1

∙exp (-
d

β
) (3) 

Assumindo-se que uma sequência temporal de superávits e déficits (denotados por 1 e 0, 

respectivamente) pode ser representada por uma cadeia de Markov de 1ª ordem, pode-se demonstrar 

que o comprimento L de uma estiagem segue uma distribuição geométrica. Dessa forma, 

f
L
(l)=p

01
∙(1-p

01
)

l-1
 (4) 

sendo p01 a probabilidade de transição de haver um superávit no instante t após a ocorrência de um 

déficit no instante (t-1). 

A adoção de tais premissas, à semelhança do que propuseram Loaiciga e Leipnik (1996), 

Fernandez e Salas (1999) e Shiau e Shen (2001), permitiram que Salas et al. (2005) deduzissem as 

seguintes expressões para as distribuições conjuntas de probabilidades dos déficits acumulados D 

ou das intensidade I, e duração L: 

f
D,L

(d,l)=
1

βΓ(lr)
∙ (

d

β
)

lr-1

∙exp (-
d

β
) ∙p

01
∙(1-p

01
)

l-1
 (5) 

f
I,L
(i,l)=

l

βΓ(lr)
∙ (

li

β
)

lr-1

∙exp (-
li

β
) ∙p

01
∙(1-p

01
)

l-1
 (6) 

sendo fI,L (i,l) a distribuição conjunta de probabilidade de um evento de estiagem com intensidade I 

e duração de L anos. 

Assim, as Equações (5) e (6) podem ser integradas com distintos limites a fim de que sejam 

estimadas as probabilidades de ocorrência dos 4 tipos de eventos de estiagem especificados. Desse 

modo, as seguintes expressões foram deduzidas por Salas et al. (2005): 

P[D>DO, L=lo] =∫ f
D,L

(z,lo)dz
∞

Do
=∫

l

βΓ(lor)
∙ (

z

β
)

lor-1

∙exp (-
z

β
) ∙p

01
∙(1-p

01
)

lo-1
dz

∞

Do
 (7) 

P[D>DO, L≥lo]=∫ ∑ f
D,L

(z,l)dz

∞

l=lo

∞

Do

= ∫∑
l

βΓ(lr)
∙ (

z

β
)

lr-1

∙exp (-
z

β
) ∙p

01
∙(1-p

01
)

l-1
dz

∞

l=lo

∞

Do

 (8) 

P[I>IO, L=lo] =∫ f
I,L
(z,l0)

∞

I0
dz= ∫

l

βΓ(lor)
∙ (

loz

β
)

lor-1

∙exp (-
loz

β
) ∙p

01
∙(1-p

01
)

lo-1
dz

∞

Io
 (9) 

P[I>IO, L≥lo]=∫ ∑ f
D,L

(z,l)dz∞
l=lo

∞

Io
= ∫ ∑

l

βΓ(lr)
∙ (

lz

β
)

lr-1

∙exp (-
lz

β
) ∙p

01
∙(1-p

01
)

l-1
dz∞

l=lo

∞

Io
  (10) 
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Para se determinar o período de retorno TR de qualquer um dos 4 tipos de eventos de 

estiagem concebidos, denotados genericamente por E, pode-se utilizar a média dos tempos de 

recorrência. Assim: 

TR(E)=
1

NE

∙∑TE(j)

NE

j=1

 (11) 

sendo TE(j) o tempo de recorrência entre dois eventos sucessivos de estiagem E e NE o número de 

eventos E do tipo selecionado para avaliação. A Equação (11) pode ser usada para se estimar o 

período de retorno de qualquer evento de estiagem com déficit acumulado D ≥ Do (ou, 

alternativamente, intensidade I ≥ Io) e duração L igual ou igual ou maior do que lo, a partir de uma 

amostra derivada de registros históricos ou de uma série sintética, por exemplo. 

Para deduzir uma forma analítica para cálculo do TR de uma estiagem qualquer E, Salas et al. 

(2005) usaram a formulação de Shiau e Shen (2001) para eventos de estiagem definidos somente a 

partir de déficit acumulado e a estenderam para que fosse possível aplicá-la a situações em que a 

seca seja caracterizada por extensão temporal e déficit acumulado. O tempo decorrido entre dois 

eventos sucessivos de estiagem do tipo genérico E, conhecido por TE, é dado pela equação: 

TE=∑ T(j)

Nd

j=1

 (12) 

sendo T(j) o tempo decorrido entre duas estiagens quaisquer (não necessariamente caracterizadas 

por E) e Nd o número de estiagens até que o próximo evento tipo E especificado ocorra. Dessa 

forma, pela Equação (12), o período de retorno TR é o valor esperado de TE, ou: 

TR(E)=E[TE]=E(Nd)∙E[T(j)] (13) 

Uma vez que os eventos de estiagem são independentes, mesmo quando as séries analisadas 

seguem modelos Markovianos, o valor esperado de Nd pode ser obtido observando-se que o número 

de eventos de estiagem do tipo E segue uma distribuição geométrica com seu parâmetro dado pela 

probabilidade do evento sob consideração. Assim, seu valor esperado é dado por: 

E(Nd)=
1

P(E)
 (14) 

onde P(E) pode ser determinada pelas Equações (7) a (10), a depender do tipo de evento de 

estiagem selecionado, função das variáveis D ou I, e da duração L. 

Por sua vez, o valor esperado do período de tempo decorrido entre estiagens, T(j), pode ser 

avaliado como a soma dos valores esperados da duração de secas (déficits) e de superávits. O 

primeiro decorre diretamente da Equação (4), sendo igual a 1/p01, enquanto o segundo é igual a 

1/p10, onde p10 é a probabilidade de transição de um déficit no instante t após a ocorrência de um 

superávit no instante (t-1). Sob tais considerações, tem-se: 

 E[T(j)]=
1

p01

+
1

p10

=
p01+p10

p01∙p10

 (15) 

Combinando-se as Equações (13) a (15), tem-se na Equação (16) o período de retorno TR de 

um evento de seca do tipo E. Finalmente, o risco de que uma estiagem E venha a ocorrer em um 

período de n anos pode ser obtido a partir da formulação de risco hidrológico (Equação (17)). 

 TR(E)=
p01+p10

p01∙p10

∙
1

P(E)
 (16) 
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Risco=1- (1-
1

TR(E)
)

n

 (17) 

CONCLUSÕES 

Este trabalho tem por objetivo incitar discussões relacionadas à estiagem em desenvolvimento 

em parte da Região Sudeste do Brasil, avaliando-se sua severidade e os riscos de ocorrência de um 

novo evento nos próximos 30 anos. Para tal, subdividiram-se as abordagens em duas partes. Esta 

primeira (Parte I – Teoria) introduz a problemática da estiagem na região e tece uma revisão 

bibliográfica acerca da metodologia proposta por Salas et al. (2005), adotada nos estudos. Na Parte 

II – Aplicação, apresentam-se os resultados obtidos para o rio Paraopeba em Alberto Flores, bacia 

importante para o abastecimento de água superficial da RMBH. 

O conhecimento das variáveis associadas a uma estiagem recente e com possibilidade de 

continuação pode auxiliar na elaboração de planos de contingenciamento e na concepção de 

medidas emergenciais para lidar com crises associadas à escassez hídrica. Ademais, o método pode 

ser empregado, junto à desagregação de séries anuais em mensais, no dimensionamento de 

reservatórios de regularização, para uma estiagem de determinada duração, déficit e frequência. 
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