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Resumo – O objetivo desse trabalho é o ajuste de modelo de série temporal para eventos de seca 

severa e extrema no estado do Paraná, com o intuito de auxiliar futuras ações mitigadoras desse 

fenômeno. Foi utilizado uma série de precipitação diária, com dados históricos de 324 estações 

pluviométricas para o período de 1980-2015, provenientes do sistema de informações hidrológicas 

(Hidroweb), disponibilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA). O preenchimento de falhas 

foi feito pelo método da ponderação regional baseada em regressões lineares após foi realizado o 

acumulo mensal da precipitação. Foi calculado o índice padronizado de seca (SPI), após foi feita a 

frequência acumulada mensal de seca severa e extrema, com o objetivo de ajustar esses dados a 

uma série exponencial temporal mensal. Os resultados mostraram que o modelo de séries temporais 

indicado foi o modelo de suavização exponencial simples e apesar do Estado não ter uma 

característica de clima seco, eventos de seca severa e extrema ocorreram com variabilidade 

considerável desse evento climático. 

 

Palavras-Chave – SPI, suavização exponencial, seca meteorológica. 

 

ADJUSTMENT OF TIMES SERIES FOR EVENTS OF SEVERE AND EXTREME 

DROUGHT IN THE STATE OF PARANÁ IN THE PERIOD 1980-2015 

 

Abstract – The aims of this work is the adjustment of the time series model for severe and extreme 

drought events in the State of Paraná, with the purpose of helping future mitigation actions of this 

phenomenon.. For this, the daily series of precipitation was used, with historical data of 324 

precipitation stations for the period 1980-2015, provided by hydrological information system 

(HIDROWEB), available by the National Water Agency (ANA). The gap filling at the regional 

weighting based on linear regression method was being done. The standardized precipitation index 

(SPI) was calculated, after the monthly cumulative frequency of severe and extreme drought was 

made, with the objective of adjusting this data to a monthly exponential series. The results showed 

that the time series model was the simple exponential smoothing model and although the State did 

not have a dry climate characteristic, severe and extreme drought events occurred with considerable 

variability of this climatic event. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conjuntura de seca causa impactos não somente na condição de abastecimento público e 

agricultura, mas também em outras atividades, como funcionamento de escolas, empresas e 

hospitais. Ainda, os preços dos alimentos da energia e da água aumentam, assim como o número de 

incêndios florestais entre outros inconvenientes que levam muitas vezes a agitação social e 

protestos das populações (NOBRE et al. 2016). 

Em 2014-2015, o sudeste do Brasil, principalmente a região metropolitana de São Paulo, 

vivenciou uma das maiores secas de sua história. Segundo Marengo et al. (2015), foi uma situação 

anunciada em função da demanda crescente e do histórico de situações hídricas semelhantes. 

Seneviratne et al. (2012) disseram que, provavelmente, a seca vai piorar em muitas partes do mundo 

por causa das mudanças climáticas. 

Para avaliar os déficits de precipitação e monitorar a seca, um método muito utilizado é o 

Índice de Precipitação Padronizado (SPI), o qual permite determinar a extensão de uma seca em 

uma dada escala de tempo (resolução temporal) de interesse para qualquer estação de precipitação 

com dados históricos (NOBRE et al. 2016). Uma das vantagens do SPI é que ele permite comparar 

registros de precipitação de locais com diferentes condições climáticas (MOREIRA et al. 2008; 

FERNANDES et al. 2009).  

Esse índice SPI foi recomendado pela Organização Mundial de Meteorologia, em 2009, para 

uso padrão em países que querem monitorar a seca meteorológica por se tratar de um índice 

poderoso, flexível e simples de calcular (HAYES et al., 2011). Segundo Penalba e Rivera (2015), o 

SPI é o índice de seca meteorológica mais adequando para o sul da América do Sul, quando 

comparado com outros índices. Diante dessas considerações, o objetivo deste trabalho é fazer o 

diagnóstico de eventos de seca meteorológica extrema para o estado do Paraná, relativos ao período 

de 1980 a 2015, com o intuito de auxiliar futuras ações mitigadoras desse fenômeno. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As séries de dados de precipitação para o estado do Paraná foram retiradas da rede 

hidrometeorológica do Sistema de Informações Hidrológicas (Hidroweb) da Agência Nacional de 
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Águas (ANA). O período considerado para esse estudo foi de 1980 a 2015, totalizando 324 estações 

pluviométricas (Figura 1). As lacunas de dados foram preenchidas pelo método da ponderação 

regional com base em regressões lineares. Para tanto foram estabelecidos dois critérios: 1°) a 

correlação de Pearson (r) entre as séries mensais de precipitação de ambos os observatórios ser 

superior a 0,7; 2°) a distância euclidiana mais próxima entre altitude, longitude e latitude, com a 

distância mais curta de 100 km. Após foi feito o acúmulo mensal de chuva para cada estação. 

 

 
Figura 1 – Representação espacial das estações pluviométricas no estado do Paraná. 

 

Foi calculado o índice padronizado de seca (SPI) para cada mesorregião do Paraná, pela 

metodologia proposta por Mckee et al. (1993). O SPI quantifica o deficit ou o excesso de 

precipitação em diferentes escalas de tempo e ajusta a série histórica de precipitação a uma 

distribuição de probabilidade gama, pelo método da máxima verossimilhança, a qual é então 

transformada em uma distribuição normal. 

Na Tabela 2, apresenta-se a escala padrão de classificação do SPI, com variação de valores 

positivos a valores negativos, os quais representam suas respectivas condições climáticas. Para cada 

valor de SPI ou severidade podem ser associadas probabilidades de ocorrências decorrentes da 

função densidade de probabilidade normal (BATISTA JUNIOR, 2012). 

Foram selecionados apenas os índices SPI mensais de seca menores ou iguais a 1,5, ou 

seja, SPI  1,5, portanto, apenas os meses classificados como seca severa ou extrema. 
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Tabela 2 – Definições de valores e classes do SPI 

Valores do SPI Classes Probabilidade (%) 

≤ -2,0 Seca extrema 2,3 

-1,99 a -1,50 Seca severa 4,4 

-1,49 a -1,00 Seca moderada 9,2 

-0,99 a 0,99 Normal 68,2 

1,00 a 1,49 Chuva moderada 9,2 

1,50 a 1,99 Chuva Severa 4,4 

≥ 2,0 Chuva extrema 2,3 

Fonte: Adaptado de Batista Junior (2012). 

 

Posteriormente, foi feita a frequência acumulada mensal de seca severa e extrema, ou seja, 

a frequência para valores de SPI  1,5, para cada mesorregião, para os períodos citados, com o 

objetivo de ajustar esses dados a uma série exponencial temporal mensal. Os modelos de suavização 

exponencial podem ser diferentes dependendo do comportamento da tendência e da sazonalidade da 

série. A sazonalidade em séries temporais pode ser classificada em: nenhuma (N), aditiva (A) ou 

multiplicativa (M), e considerando a tendência, pode ser diferenciada em: nenhuma (N), aditiva (A), 

aditiva amortecida (Ad), multiplicativa (M) ou multiplicativa amortecida (Md). 

Na combinação dos tipos desses dois componentes, sazonalidade e tendência, pode-se 

verificar a existência de 15 métodos, conforme Tabela 3. O método NN é o de suavização 

exponencial simples, o AN é o método de Holt, AA é Holt-Winters Aditivo e AM é Holt-Winters 

Multiplicativo. Para cada um dos métodos existem erros, aditivos ou multiplicativos. Um modelo 

MNN é a suavização simples com erro multiplicativo, indicado pelo M. Já um modelo ANN é a 

suavização simples com erro aditivo, indicado pelo A. 

 

Tabela 3 – Métodos de suavização exponencial 

Tendência 

Sazonalidade 

Nenhuma Aditiva Multiplicativa 

Nenhuma NN NA NM 

Aditiva AN AA AM 

Aditiva amortecida AaN AaA AaM 

Multiplicativa MN MA MM 

Multiplicativa amortecida MaN MaA MaM 

 

A escolha do melhor modelo se deu por meio do pacote de previsão de Hyndman e 

Khandakar (2008), por intermédio do pacote forecast do programa R. Foi utilizado o comando ETS 

(erro, tendência e sazonalidade). Esse algoritmo determina um modelo temporal adequado, estima 
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os parâmetros e calcula as previsões por meio de modelos que otimizam os parâmetros. A seleção 

do melhor modelo ocorre de acordo com o critério do Akaike Information Criterion (AIC), em que 

a escolha do melhor modelo é feita através daquele que apresentar o menor valor AIC. 

Para a verificação do modelo foi utilizada a estatística de Ljung-Box, no qual também são 

testadas as autocorrelações dos resíduos estimados, ou seja, testa se os resíduos do modelo são 

independentes e identicamente distribuídos e são apresentados na forma de p-valor, garantindo, 

assim, se o modelo estimado é adequado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando os meses com maiores ocorrências de seca severa e extrema para o período de 

1980-2015, nas 324 estações pluviométricas, verificamos que fevereiro de 2005 foi um mês que 

ocorreu seca severa e extrema em 238 estações pluviométricas no Paraná, isso representa um total 

de 73,5%. Essa informação corrobora o estudo feito por Marengo (2007), que afirmou que de 

dezembro/2004 a março/2005 toda a região sul do Brasil sofreu um período crítico de deficit de 

precipitação e que a consequência dessa seca foi a maior quebra de safra agrícola da história; o 

Paraná perdeu 1,63 milhões de toneladas de grãos. 

O modelo de ajuste das séries de cada mesorregião a uma série temporal, utilizando a série 

de frequência acumulada mensal de seca severa e extrema, está representado pela Tabela 4, 

juntamente com a verificação do modelo, pela estatística de Ljung-Box, na qual se averigua se os 

resíduos são independentes e identicamente distribuídos.  

Observando a Tabela 4, verifica-se que o modelo de séries temporais indicado foi o 

modelo de suavização exponencial simples (ANN). 

 

Tabela 4 – Ajuste do modelo ideal utilizando ETS e verificação do modelo pelo teste Ljung-Box 

Mesorregião ETS p-valor LJung-Box  

Centro Ocidental ANN 0,4505 

Centro Oriental ANN 0,5608 

Centro Sul ANN 0,8855 

Metropolitana ANN 0,8743 

Noroeste ANN 0,5481 

Norte Central ANN 0,9571 

Norte Pioneiro ANN 0,5761 

Oeste Paranaense ANN 0,9021 

Sudeste Paranaense ANN 1,0000 

Sudoeste Paranaense ANN 0,7800 
 



  

 

 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 

 

6 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Gráficos de série temporal considerando os eventos ocorridos de seca extrema e severa para 

o período de 1980 a 2015, para todas as mesorregiões do Paraná e para cada mês desse período. 
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De acordo com Lucio et al. (2010), o nome “suavização” provém do fato de que a série 

depois de reduzida a seus componentes estruturais terá menor número de variações bruscas, 

mostrando um comportamento mais mediano. O termo “exponencial” aparece, porque os processos 

de suavização envolvem as médias aritméticas ponderadas, em que os pesos decrescem 

exponencialmente na medida em que se avança no passado. A Figura 2 estão indicados os ajustes 

ideais dos modelos, para todas as mesorregiões. 

Pode-se verificar na Figura 2 que, em todas as mesorregiões e em vários meses, ocorreram 

os eventos de seca severa e extrema para o período de 1980 a 2015. A variabilidade desse evento 

climático é grande em todo o estado do Paraná, pelo fato que alguns meses têm grandes eventos de 

secas severas e extremas e em outros meses há pouca frequência. Somente na mesorregião Centro 

Ocidental, os meses de janeiro e março de 1980 a 2015 não ocorreram secas severas e extremas. A 

ocorrência de não seca não aconteceu em nenhum outro mês em todo o estado do Paraná.  

No Paraná, Nery e Carfan (2012) também notaram essa variabilidade da chuva e o evento 

ocorre tanto a nível espacial quanto temporal, sendo que chove menos ao norte e noroeste do estado. 

Na Figura 2, verifica-se que a frequência do SPI para o Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro, 

ocorre no máximo a cerca de 50, 40 e 30 SPI  1,5 /mês. Comparando com outras mesorregiões, o 

Oeste Paranaense, Sudeste e Sudoeste têm a frequência máxima de 40, 30 e 35, e as demais 

mesorregiões em cerca de 20, ratificando Nery e Carfan (2012), para o Noroeste e Norte Central. 

 

CONCLUSÃO 

 

O modelo de suavização exponencial simples (ANN) é o indicado para o ajuste de 

frequência acumulada mensal de seca severa e extrema no estado do Paraná. Apesar do Estado não 

ter uma característica de clima seco, eventos de seca severa e extrema ocorreram no período de 

1980 a 2015 e há grande variabilidade desse evento climático.  
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