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ABSTRACT – Drought is a natural disaster that has most affected the population in Brazil, mainly in 

the Northeast Region. The use of droughts indices has been useful tool to quantify this event, such 

as the Soil Moisture Index (TMI), formulated from the Tank Model, to predict extreme hydrological 

events related to the soil water condition. Thus, this study aims to evaluate the TMI performance 

in indicating the occurrence of drought in Piranhas city, state of Alagoas, Brazil and located in the 

Lower São Francisco River basin. A Tank Model simulation with the method of the Inverse Problem 

were satisfactory (NASH coefficient = 0.77). Then the TMI values obtained through the simulation 

were compared with the extreme drought events registered at the Piranhas city. The results show 

that in 89% of the events, the index was adjusted. In only 10.5% of cases, the index pointed to a 

condition of normal soil moisture. Therefore, it can be said that the TMI showed good 

performance in indicating the occurrence of drought in the study area and that it is a good tool for 

decision making for water resources management. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A seca é caracterizada por provocar uma redução das reservas hídricas existentes, e é 

retratada como uma estiagem prolongada, sendo esta um fenômeno que ocorre quando há um 

atraso maior que quinze dias do início da temporada de chuvas e quando as médias das 

precipitações do período chuvoso são inferiores a 60% das médias de longo período, de uma 

determinada região (CASTRO, 2003).  

No Brasil, entre os anos 1991 a 2012, os desastres naturais ocasionados por seca e estiagem 

são os que mais têm afetado a população, abarcando 51% dos registros de afetados. O Estado de 

Alagoas tem passado por longos períodos de estiagem, levando grande parte do território à 

condição de déficit hídrico. Condição esta que ficou mais destacada na região do Sertão Alagoano, 
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