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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos os eventos de seca vêm ocorrendo com maior frequência, causando grandes 

prejuízos socioeconômicos e ambientais. A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, no período 

de 2014 a 2016, por exemplo, enfrentou uma grave crise hídrica, que passou a ameaçar o 

abastecimento de água das principais cidades dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar e caracterizar os eventos de seca na 

região da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Para isso, foram utilizados dados de 

precipitação de 92 estações pluviométricos da rede hidrometeorológica gerenciada pela 

Agência Nacional de Águas, referentes ao período de 1970 a 2018. Também foram utilizados 

dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), que integra diversos 

produtos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os eventos de secas foram 

caracterizados pelo Índice de Precipitação Padronizado, na escala de tempo de 12 meses. 

Posteriormente, foi usado o teste estatístico não paramétrico de Mann-Kendall para verificar a 

existência de tendência no número de ocorrência dos eventos. De forma geral, os resultados 

obtidos sugerem que o regime pluviométrico na bacia Paraíba do Sul vem sofrendo alterações 

em uma escala local. Algumas regiões apresentaram tendência significativa de diminuição de 

precipitação, enquanto outras apresentaram tendência significativa de aumento de precipitação. 

Os resultados apontam assim, a importância do monitoramento hidrológico pontual para 

melhoria na definição de estratégias para o enfrentamento dos eventos de estiagens e secas. 

 

Palavras-chave: Índice de Precipitação Padronizada; Déficit de Precipitação; Análise de 

Tendência. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Drought events have been occurring more frequently in recent years, causing a significant 

socio-economic and environmental damage. From 2014 to 2016, the hydrographical basin of 

the Paraíba do Sul River faced a severe water crisis, threatening the water supply of the main 

cities in the states of São Paulo and Rio de Janeiro. This study aimed to analyze and characterize 

the drought events in this region. For this purpose, it was used precipitation data from 92 

pluviometric stations in the hydrometeorological network, managed by the National Water 

Agency, and referring to 1970 to 2018. Data from the Integrated Disaster Information System 

(S2ID), which integrates several products of the National Secretariat for Civil Defense and 

Protection, were also used. Drought events were characterized by the Standardized Precipitation 

Index, on the 12-month time scale. Subsequently, the Mann-Kendall non-parametric statistical 

test was used to verify trends in the number of events. In general, the results suggest that the 

rainfall regime in the Paraíba do Sul basin had changes on a local scale. Some regions showed 

a significant tendency to decrease precipitation, while others showed the opposite. This way, 

the results point to the importance of specific local hydrological monitoring to improve the 

delineation of strategies to face drought and dry weather events. 

 

Keywords: Standardized Precipitation Index; Precipitation Deficit; Trend Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A seca é um fenômeno natural caracterizado pela deficiência de precipitação durante 

um período prolongado. É considerada desastre natural quando atinge áreas habitadas, causando 

danos materiais e humanos e prejuízos socioeconômicos. Esse dano é maior quando a economia 

local está diretamente ligada às atividades da agropecuária, que dependendo do tamanho da 

cultura, da necessidade de irrigação e do seu grau de importância para a economia local, podem 

tornar esse dano catastrófico. (CEPED UFSC, 2013). 

Embora as secas sejam mais associadas ao Nordeste do Brasil, elas também ocorrem em 

outras regiões do país. No período de 2014 a 2015, por exemplo, a região Sudeste enfrentou 

uma grave crise hídrica, onde a falta de água passou a ameaçar o abastecimento das principais 

metrópoles do estado de São Paulo. A redução nos reservatórios, também afetou o 

abastecimento de água na região metropolitana do Rio de Janeiro (SILVA, 2015). De acordo 

com a Agência Nacional de Águas (BRASIL, 2017a), no período de 2013 a 2016 as secas e 

estiagens afetaram 48 milhões de pessoas no território nacional, onde o ano de 2016 foi o mais 

crítico em relação aos impactos sobre a população. 

No Brasil, a deficiência de disponibilidade de água é um fator particularmente crítico, 

pois além do abastecimento público, a maior parte da matriz energética (70%) é proveniente da 

geração de energia hidrelétrica (MELO et al., 2016).  Além disso, a força que o fenômeno da 

seca é sentindo, deve-se entre outros fatores, a deficiência na gestão dos recursos hídricos e na 

ineficiência da governança em políticas públicas para o enfrentamento desse tema, tendo em 

vista a abrangência em que ocorre e os impactos que causa em diferentes áreas do país 

(BRASIL, 2017b).  

No cenário nacional, a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul destaca-se por estar 

localizada em uma das regiões mais desenvolvidas do país, onde encontram-se os maiores polos 

industriais e populacionais. Destaca-se também, pelo número elevado de conflitos de usos 

múltiplos da água e pelo desvio dessa água para a bacia hidrográfica do rio Guandu, objetivando 

a geração de energia e abastecimento da população na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(BRASIL, 2019). Portanto, o conhecimento, o estudo e o monitoramento dos eventos de secas 

nessa região, são de suma importância para o estabelecimento de propostas de planejamento, 

mitigação e diminuição da vulnerabilidade. 
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1.1 OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é analisar e caracterizar os eventos de seca na região da 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

Os objetivos específicos são: 

✓ Identificar os eventos de secas utilizando o Índice de Precipitação Padronizado; 

✓ Analisar a variabilidade espacial e temporal da intensidade, duração, frequência e 

tendência dos eventos de seca; 

✓ Relacionar os registros de desastres com os impactos causados pelos eventos de seca 

nos municípios localizados na região da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CLIMATOLOGIA DA PRECIPITAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL 

 

A precipitação é um dos principais elementos que constitui o clima, pois além de 

influenciar no comportamento de outros elementos climáticos como temperatura e umidade, é 

a que melhor caracteriza a variabilidade climática da região (MARENGO; HASTENRATH, 

1993). Além disso, seus extremos (déficit ou excesso de precipitação) causam sérios prejuízos 

sociais e econômicos. A análise e a compreensão dos problemas causados por esses extremos, 

irão depender da sua magnitude, da localização e duração. No entanto, vale ressaltar que sendo 

em quantidade e período adequado, a precipitação pode resultar em benefícios em diversas áreas 

(PEREIRA et al., 2013). 

Na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, as máximas precipitações são registradas 

nas cabeceiras mineiras da bacia e nos pontos mais altos das serras do Mar e Mantiqueira, 

atingindo valores de 2.250 mm/ano, sendo o verão austral caracterizado como período chuvoso 

com precipitação acumulada entre 200 e 250 mm/mês e, o inverno austral, como o período mais 

seco com precipitação acumulada inferior a 50 mm/mês  (MARENGO; ALVES, 2005). 

É importante destacar que a bacia do rio Paraíba do Sul está localizada na região Sudeste 

do Brasil, que é caracterizada como uma região de transição entre os climas quentes de latitudes 

baixas e os climas mesotérmicos de tipo temperado das latitudes médias (QUADRO et al., 

2019). Outro fator a ser destacado é a topografia acidentada, pois o relevo da região Sudeste 

possibilita os maiores contrastes morfológicos do Brasil, com altas superfícies cristalinas e 

sedimentares, como também, vales amplos e muito rebaixados. Essa característica da topografia 

favorece as precipitações, tendo em vista que proporciona movimentos verticais no ar pela 

ascendência orográfica (NIMER, 1989).  

Esses fatores, como a topografia e a posição geográfica, contribuem para que a região 

Sudeste possua uma característica climática diversificada, no entanto, essa diversificação 

climática ocorre principalmente por causa dos aspectos dinâmicos da atmosfera, que incluem 

os sistemas meteorológicos de micro, meso e grande escalas (MINUZZI et al., 2007; REBOITA 

et al., 2010). Esses sistemas atuam direta ou indiretamente no regime de chuva, como a Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e as Frentes Frias, que são os principais responsáveis 

pela chuva na região,  além do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e o Vórtice 
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Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que, dependendo das suas posições, ocasionam grandes 

períodos de estiagens (KELLER FILHO et al., 2005; MINUZZI et al., 2007). 

O período chuvoso na região Sudeste do Brasil concentra-se entre os meses de outubro 

a março (ALVES et al., 2002), que coincide com o período de ocorrência da ZCAS, que é um 

sistema quase-estacionário típico do período de verão e caracteriza-se por uma banda de 

nebulosidade convectiva, estendendo-se em geral desde a Amazônia até o Oceano Atlântico, 

numa direção noroeste-sudeste (KOUSKY, 1988), conforme ilustra a Figura 1. 

 

 Figura 1 – Imagem de satélite GOES-16 da América do Sul para o dia 01/03/2020  

às 21:50 UTC. 

 

Fonte: INMET. 

 

De acordo com Carvalho e Jones (2009), a ZCAS tem uma característica climatológica 

associada ao escoamento convergente de umidade na baixa troposfera, e é comum no período 

do verão devido a convecção tropical acentuada, que contribui para a geração e manutenção do 

sistema (KODAMA, 1992). Apesar dessas características acontecerem em todos os verões, 

podem ser observadas variações significativas na organização espacial, circulação e 

intensidade, sendo muitas vezes responsáveis pela ocorrência de eventos intensos. Vale 
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ressaltar que a descaracterização desse sistema meteorológico pode levar a períodos 

prolongados de seca ou má distribuição das chuvas em várias regiões do país (CARVALHO; 

JONES, 2009).  

Outro sistema importante na região Sudeste são as Frentes Frias, que são uma zona de 

transição entre duas massas de ar de diferentes densidades e temperaturas, que se aproximam e 

tendem a se manter individualizadas, conservando suas particularidades (VIANELLO, 1991). 

São sistemas transientes que atuam durante todo o ano e são os que mais alteram a dinâmica da 

atmosfera (REBOITA et al., 2010).   

No inverno austral, os baixos totais pluviométricos da região Sudeste geralmente estão 

associados a atuação do ASAS, pois nesta estação do ano tal sistema se desloca 

longitudinalmente em sentido ao continente (REBOITA et al., 2010). O ASAS é responsável 

pelas condições de céu claro ou com pouca nebulosidade da região,  no entanto, a situação de 

estabilidade termodinâmica estabelecida pelo ASAS é interrompida pela chegada de sistemas 

transientes como, Ciclones Extratropicais, Vórtices Ciclônicos em Altos Níveis (VCANs), 

Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCMs) além de outros sistemas que propiciam um 

aumento da nebulosidade, a ocorrência de precipitação e a intensificação dos ventos 

(DERECZYNSKI; MENEZES, 2015). 

 

 

2.2 O FENÔMENO DA SECA E SEUS IMPACTOS 

 

A seca é um fenômeno que, apesar de ocorrer de forma lenta, gera muitos impactos, 

com graves danos econômicos e sociais. Pode ser percebida de diferentes maneiras em regiões 

com características climáticas variadas e com diferentes níveis de utilização de água, o que 

contribui de forma negativa para uma definição que seja aceita universalmente (FERNANDES 

et al., 2009). 

No Brasil, é na região Nordeste que as secas se manifestam com maior frequência e 

intensidade e impactos mais acentuados. Todavia, elas também ocorrem em outras regiões do 

Brasil, mas suas características são muito diferentes, por causa da maior vulnerabilidade social 

e econômica do Nordeste (MAGALHÃES, 2016). No período de 2014 a 2015, por exemplo, a 

região Sudeste enfrentou uma grave crise hídrica, onde a falta de água passou a ameaçar o 

abastecimento das principais metrópoles do estado de São Paulo. Na região metropolitana do 

Rio de Janeiro, a redução nos reservatórios também afetou o abastecimento de água (SILVA, 

2015). Segundo a Agência Nacional de Águas (BRASIL, 2017a), no período de 2013 a 2016 as 
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secas e estiagens afetaram 48 milhões de pessoas, onde o ano de 2016 foi o mais crítico em 

relação aos impactos sobre a população. 

A deficiência de disponibilidade de água no Brasil é um fator particularmente crítico, 

pois além do abastecimento público, a maior parte da matriz energética (70%) é proveniente da 

geração de energia hidrelétrica (MELO et al., 2016).  Além disso, a força que esse fenômeno é 

sentindo, deve-se entre outros fatores, a deficiência na gestão dos recursos hídricos e na 

ineficiência da governança em políticas públicas para o enfrentamento desse tema, tendo em 

vista a abrangência em que ocorre e dos impactos que causa em diferentes áreas do país 

(BRASIL, 2017b).  

Segundo Redmond (2002), não existe um conceito universal para definir a seca, o que 

possibilita que as definições sejam dependentes da temática de abordagem. Heim (2002) 

classificou a seca de acordo com seus efeitos, em quatro diferentes categorias: meteorológica, 

agrícola, hidrológica e socioeconômica. A seca meteorológica está relacionada ao déficit de 

precipitação, decorrente da precipitação abaixo da normal climatológica.  A seca agrícola está 

relacionada à baixa disponibilidade de umidade no solo, que torna o suprimento de água às 

culturas insuficientes para repor as perdas por evapotranspiração (WMO, 1975).  

De acordo com Pires (2003), a seca agrícola geralmente manifesta-se após a seca 

meteorológica, mas antes da seca hidrológica, que está associada a períodos mais longos de 

déficit de precipitação. A seca hidrológica está relacionada com a redução dos níveis médios 

de água em reservatórios de superfície e subterrâneos. Ela reflete efeitos econômicos, afetando 

o abastecimento humano, a dessedentação de animais, o fornecimento de energia hidrelétrica, 

a irrigação, entre outras atividades (GANGULI; REDDY, 2013).  

As secas podem gerar impactos diretos, como a interrupção e/ou diminuição do 

fornecimento de água para abastecimento urbano, prejuízos na produção de alimentos, na 

produção de energia hidroelétrica e para a navegação e pesca; como também impactos indiretos, 

incêndios florestais, aumento de poluentes nos recursos hídricos e diminuição da qualidade da 

água, fome, desemprego e migrações (SANTOS, 1998). Logo, a seca socioeconômica está 

relacionada com o impacto da seca sobre as atividades humanas, incluindo os impactos diretos 

e indiretos.  

É importante destacar que, apesar das secas serem classificadas em meteorológica, 

agrícola, hidrológica e socioeconômica, todas são originadas do déficit de precipitação, que 

resulta na falta de água para o desenvolvimento de atividades ou para a sobrevivência dos seres 

vivos (WILHITE, 2003), reforçando a importância de se realizar estudos que possam verificar 

a sua variabilidade espacial e temporal. 
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Segundo Costa et al. (2015), a severidade da estiagem ocorrida no período de 

2014/2015, afetou a disponibilidade hídrica do rio Paraíba do Sul, assim como do rio Guandu, 

com a necessidade sucessiva de reduções da vazão objetivo em Santa Cecília e da vazão 

transposta para o rio Guandu. É importante ressaltar que em fevereiro de 2014, as afluências 

médias observadas na bacia estavam se configurando como as menores do histórico e, com a 

intenção de preservar os usos múltiplos, a Agencia Nacional de Águas (ANA) solicitou por 

meio de ofício ao Operador Nacional do Sistema (ONS), atenção quanto à operação dos 

reservatórios do Sistema Interligado Nacional.  

No estado do Rio de Janeiro, em especial, os municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, 

São Fidelis, Vassouras, Sapucaia e Três Rios apresentaram problemas na sua estrutura de 

captação em decorrência do rebaixamento dos rios durante a estiagem de 2014 e 2015 (COSTA 

et al., 2015). Já o município de São João da Barra, apresentou problemas em sua capitação em 

função do aumento da intrusão salina. Isso se deu em função da ocorrência do fenômeno de 

avanço da interface de separação entre a água doce e salgada em direção à terra. Ainda de 

acordo com Costa et al. (2015), neste mesmo período, na captação da Estação de Tratamento 

de Água (ETA) Guandu, operada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do 

Rio de Janeiro (CEDAE) e responsável pelo abastecimento de aproximadamente 9 milhões de 

pessoas, foi preciso altear a barragem, caso contrário, não seria possível garantir a continuidade 

da sua captação por gravidade, tampouco, monitorar a qualidade da água. Já os usuários 

industriais localizados na foz do rio Guandu foram afetados pelo aumento da intrusão salina. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

No cenário nacional, a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (Figura 2) se destaca por 

estar localizada em uma das regiões mais desenvolvidas do país, onde encontram-se os maiores 

polos industriais e populacionais. Além disso, a bacia também é destaque devido aos seus 

elevados conflitos de usos múltiplos da água e pelo desvio dessas águas para a bacia 

hidrográfica do rio Guandu com o objetivo de geração de energia e abastecimento da população 

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (BRASIL, 2019).  

 

Figura 2 –  a) Localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul; b) Bacia hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul e seus principais rios. 

 
    Fonte: Autor (2020). 

 

O rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraibuna e Piratininga, a 1.800 m, 

na serra da Bocaina, estado de São Paulo, apresentado comprimento de 1.100 km, calculados a 

partir da nascente do rio Piratininga até o seu desague no Oceano Atlântico, na cidade de São 

João da Barra, região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro (CORRÊA; COSTA, 2016). 

Segundo Galvão e Bermann (2015), vinte e oito municípios que pertencem aos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro são banhados pelo rio Paraíba do Sul e captam água para 

abastecimento público. Além disso, há cerca de 120 hidrelétricas em operação na bacia, entre 

grandes, médias e pequenas geradoras (IORIS, 2011). Dentre elas, as principais que pertencem 

ao estado do Rio de Janeiro são: Funil, Fontes, Nilo Peçanha e Pereira Passos (GALVÃO; 

BERMANN, 2015). 

As características geográficas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, torna o estado 

do Rio de Janeiro um dependente, pois se localiza a “jusante dos estados vizinhos,” abastece 
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aproximadamente 12,3 milhões de pessoas “(75% de sua população)” cerca de “85% das 

atividades agrícolas” além das grandes indústrias do estado (INEA, 2015). 

Somado a isso, a bacia do rio Paraíba do Sul representa a garantia de que as atuais e 

futuras gerações possam ter suas necessidades atendidas, seja na própria região hidrográfica ou 

bacia do rio Guandu e região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo Costa et al. (2018), 

nessas regiões o rio Guandu consiste no único manancial com capacidade disponível para 

atender futuramente as necessidades de água, por receber vazões transpostas dos rios Paraíba 

do Sul e Piraí. 

 

3.2 DADOS  

 

Para realizar este estudo, foram utilizados dados de precipitação de 92 estações 

pluviométricas da rede hidrometeorológica gerenciada pela Agência Nacional de Águas (ANA) 

referentes ao período de 1970 a 2018. As estações escolhidas estão distribuídas de acordo com 

a Figura 3. 

 

Figura 3 – Bacia do rio Paraíba do Sul e a localização das estações pluviométricas utilizadas neste       

trabalho. 

 
         Fonte: Autor (2020). 

 

 Para analisar os impactos causados pelas secas, foram utilizados os dados coletados no 

Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), que integra diversos produtos da 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa. Este sistema contém informações relativas aos 

desastres ocorridos nos últimos 20 anos por estados e municípios. Neste trabalho, foram 

considerados os registros dos seguintes documentos: Avaliação de Danos (AVADAN), 
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Formulário de Informações sobre Desastres (FIDE), Notificação Preliminar de Desastres 

(NOPRED), Relatórios de Danos, Portaria e Decreto. 

 

3.3. MÉTODOS 

 

Para estudo e caracterização dos eventos de seca na região da bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, foram utilizados o Índice de Precipitação Padronizado (SPI, Sigla em inglês) e 

o teste estatístico não paramétrico de Mann-Kendall, que foram calculados com o uso do 

software livre R versão 3.6.1. Para a análise espacial foi utilizado um método de interpolação 

com auxílio do QGIS versão 3.8.0.  

Após a identificação dos eventos de secas pelo SPI, os mesmos foram comparados com 

as informações obtidas no S2ID. Somado a isso, foram elaborados gráficos/tabelas que 

possibilitam a construção de um panorama referente a seca na área de estudo. 

 

3.3.1 Índice de Precipitação Padronizada 

 

Para caracterizar os eventos de secas, foi utilizado o SPI, que é comumente utilizado 

para o monitoramento de condições associadas a secas. Apresenta a grande vantagem de 

padronizar a análise, permitindo que se compare regiões totalmente diferentes, com 

características climáticas distintas. O SPI foi desenvolvido por McKee et al. (1993) e quantifica 

o déficit ou excesso de precipitação, acumulados para quaisquer escalas de tempo. Essas escalas 

de tempo refletem o impacto da seca e a disponibilidade de água para os seus diferentes usos 

(HAYES et al., 1999). Neste trabalho, o SPI foi calculado na escala de tempo de 12 meses (SPI-

12), que reflete o impacto das secas nos fluxos dos rios e nos reservatórios. 

O cálculo do SPI para cada localidade é baseado em uma série longa de dados de 

precipitação, com no mínimo 30 anos de observações. Inicia-se com a determinação da 

distribuição de probabilidades de precipitação, a qual é ajustada por meio da distribuição gama 

e, posteriormente, transformada em uma distribuição normal que, por definição, apresenta sua 

média com valor zero e variância unitária (WU et al., 2005). Neste estudo, o SPI foi calculado 

de forma similar aos trabalhos realizado por Karavitis et al. (2011) e Belayneh e Adamowski 

(2012). 

A função de densidade de probabilidade da distribuição gama é definida por (THOM, 

1966): 
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𝑔(𝑥) =
1

𝛽𝛼𝛤(𝛼)
𝑥𝛼−1𝑒

−
𝑥

𝛽 
(1) 

onde: 0  é parâmetro de forma, 0 parâmetro de escala, 0x  o total de precipitação e 

( )  a função Gama, que é definida por: 

𝛤(𝛼) = ∫ 𝑦𝛼−1
∞

0

𝑒−𝑦𝑑𝑦 
(2) 

Para estimar os parâmetros   e  , foi utilizado o método da máxima verossimilhança 

(Thom, 1966): 

�̂� =
1

4𝐴
(1 + √1 +

4𝐴

3
) 

 

(3) 

�̂� =
𝑥

�̂�
 

(4) 

sendo: x  o valor médio dos dados de precipitação para n  observações, e A  é definido por: 

𝐴 = 𝑙𝑛(𝑥) −
∑ 𝑙𝑛(𝑥)

𝑛
 

(5) 

Os resultados dos parâmetros de forma e de escala são utilizados para encontrar a 

probabilidade cumulativa ( )xG  (Edwards & McKee, 1997): 

𝐺(𝑥) = ∫ 𝑔(𝑥)
𝑥

0

𝑑𝑥 =
1

�̂�𝛤(�̂�)
= ∫ 𝑥�̂�−1𝑒

−
𝑥

𝛽

𝑥

0

𝑑𝑥 
(6) 

A função Gama ( )  não é definida em 0=x , mas como a distribuição de precipitação 

pode conter zeros, a probabilidade cumulativa é dada pela seguinte expressão: 

𝐻(𝑥) = 𝑞 + (1 − 𝑞)𝐺(𝑥) (7) 

sendo: ( )xH  a distribuição da probabilidade cumulativa, G(𝑥) a distribuição cumulativa teórica 

e q  é a probabilidade de ocorrer zero, em que 𝑞 =
𝑚

𝑛
, onde m é o número de zeros da série 

temporal de precipitação e n é o número de observações da série. 

O valor 𝐻(𝑥) é transformado em uma variável normal que resulta no valor do SPI 

(EDWARDS e MCKEE, 1997), definido por (ABRAMOWITZ e STEGUN, 1965): 

𝑆𝑃𝐼 =

{
 
 

 
 −(𝑡 −

𝑐0 + 𝑐1𝑡 + 𝑐2𝑡
2

1 + 𝑑1𝑡 + 𝑑2𝑡2 + 𝑑3𝑡3
) , 0 < 𝐻(𝑥) ≤ 0,5         

+ (𝑡 −
𝑐0 + 𝑐1𝑡 + 𝑐2𝑡

2

1 + 𝑑1𝑡 + 𝑑2𝑡2 + 𝑑3𝑡3
) , 0,5 < 𝐻(𝑥) < 1         

 (8) 
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onde: 321210 ,,,,, dddccc  são constantes. 515517.20 =c ; 802853.01 =c ; 010328.02 =c ; 

432788.11 =d ; 189269.02 =d ; 001308.03 =d , e t é dado por: 

𝑡 =

{
 
 

 
 
√𝑙𝑛 [

1

(𝐻(𝑥))
2] , 0 < 𝐻(𝑥) ≤ 0,5                 

√𝑙𝑛 [
1

(1 − 𝐻(𝑥))
2] , 0,5 < 𝐻(𝑥) < 1         

 (9) 

A classificação dos eventos é feita de acordo com os limites propostos por Mckee et al. 

(1993), de modo que o evento seca, se inicia quando o SPI se torna negativo, atingindo o valor 

de -1, conforme apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Valores do SPI e categorias de períodos secos ou períodos úmidos. 

SPI Categorias 

≥ 2.00 Extremamente úmido 

1.50 a 1.99 Muito úmido 

1.00 a 1.49 Moderadamente úmido 

-0.99 a 0.99 Normal 

-1.49 a -1.00 Moderadamente seco 

-1.99 a -1.50 Muito seco 

≤ -2.00 Extremamente seco 
Fonte: Hayes (1999). 

 

 

3.3.2 Análise de Tendência 

 

 Para verificar se existe tendência no número de ocorrência de secas, foi utilizado o teste 

estatístico não paramétrico de Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALL, 1975). Pode-se 

definir o teste de Mann-Kendall para uma série temporal 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛, onde se deseja testar a 

hipótese nula (H0), de inexistência de tendência, contra a hipótese alternativa (H1), em que há 

uma tendência monotônica de aumento ou redução. A estatística do teste é determinada por:  

𝑍 =

{
  
 

  
 
𝑆 − 1

𝜎
, 𝑠𝑒 𝑆 > 0
 

0, 𝑠𝑒 𝑆 = 0
 

𝑆 + 1

𝜎
, 𝑠𝑒 𝑆 <  0

 (10) 

onde: 
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𝑆 = ∑  

𝑛−1

𝑘=1

∑ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑗=𝑘+1

 
(11) 

em que é n o número de observações e  𝑥𝑗  e 𝑥𝑘 são valores sequenciais. Já o sinal (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) é 

obtido por meio da equação:  

𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) =

{
 
 

 
 
1, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) > 0

 
0, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) = 0

 
−1, 𝑠𝑒 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘) <  0

 (12) 

Segundo Kendall (1975), S é normalmente distribuída, ou seja, 𝑆~𝑁(𝜇, 𝜎2) com: 

𝜇 = 0  (13) 

𝜎2 =
𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑  𝑡𝑗(𝑡𝑗 − 1)(2𝑡𝑗 + 5)

𝑝
𝑗=1

18
 (14) 

onde: n é o número de observações, p é o número de grupos com observações iguais 

(considerando o caso em que a série pode ter grupos com observações iguais) e tj representa o 

número de observações iguais no grupo j.  

Em um teste bilateral, não rejeitamos a hipótese nula (H0) para um certo nível de 

significância 𝛼, se para o quantil 𝑍𝑎
2⁄
 de uma distribuição normal padrão temos |𝑍 |  ≤  𝑍𝑎

2⁄
 . 

Neste estudo, foi utilizado o nível de confiança de 95%, ou seja, nível de significância 𝛼 igual 

a 5%. 

 

3.3.3 Interpolação 

 

A realização da análise espacial foi realizada por meio da interpolação, que é o processo 

de utilização de pontos com valores conhecidos para estimar os valores em outros pontos 

desconhecidos. Neste trabalho, foi utilizado o método do Inverso do Quadrado da Distância 

aplicando-se a Equação 18, conforme Mello et al. (2003):  

𝑥𝑝 =

∑ (
1

𝑑𝑖𝑗
2 . 𝑥𝑖)

𝑛

𝑗=1

∑ (
1

𝑑𝑖𝑗
2 )

𝑛

𝑖=1

 

 

(15) 

em que: 𝑥𝑝  é a variável interpolada; 𝑥𝑖  é o valor da variável da i-ésima localidade vizinha; n 

é o número de amostras e 𝑑𝑖𝑗  é a distância euclidiana entre o i-ésimo ponto de vizinhança e a 

amostra j, conforme descrito por (Camargo et al., 2004):.  
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𝑑𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2
 (16) 

A resolução da malha (linhas x colunas) para o domínio espacial amostral foi de 

aproximadamente 1 km x 1,8 km. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Figura 4 mostra a precipitação média anual acumulada da bacia do rio Paraíba do Sul, 

para o período de 1970 a 2018. Os valores observados nas estações pluviométricos estão entre 

901,1 e 2473,3 mm, sendo os maiores totais pluviométricos registrados na divisa do Estado de 

São Paulo e do Rio de Janeiro com o de Minas Gerais, com valores maiores que 1800 mm. Já 

os menores valores são observados no Norte do Estado do Rio de Janeiro, apresentando núcleos 

com médias anuais abaixo de 1200 mm. 

 
   Figura 4 – Média do total anual da precipitação na bacia Paraíba do Sul para o período de 1970 a 2018. 

 
  Fonte: Autor (2020). 

 

Na Figura 5, que mostra as médias dos acumulados trimestrais da precipitação, observa-

se que o verão (dezembro, janeiro e fevereiro - DJF) é o período chuvoso da região, com 

acumulados trimestrais entre 400 e 1200 mm. Na bacia do rio Paraíba do Sul, os valores 

pluviométricos são em média mais elevados nos meses de verão devido à presença de sistemas 

atmosféricos típicos que se estabelecem na América do Sul, como a ZCAS (REBOITA et al., 

2010, SILVA; DERECZYNSKI, 2014). 

No outono (março, abril e maio – MAM) e primavera (setembro, outubro e novembro – 

SON), nota-se um comportamento similar (Figura 5), com médias entre 200 e 400 mm na maior 

parte da região e alguns núcleos de 400 a 600 mm, principalmente na primavera. Já no inverno 
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(junho, julho e agosto – JJA), são registradas as menores médias dos acumulados trimestrais, 

com valores entre 30 e 200 mm. Esses baixos valores pluviométricos no inverno estão 

relacionados a atuação do ASAS, que se encontra mais próximo ao continente nessa época do 

ano (REBOITA et al., 2010).   

 

Figura 5 – Média do acumulado trimestral da precipitação na bacia Paraíba do Sul para o período de 1970 a 2018. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Para verificar se há tendência positiva ou negativa na precipitação na bacia do rio 

Paraíba do Sul, foi utilizado o teste de Mann-Kendall nas séries dos totais anuais de precipitação 

e no SPI-12. No total, 23 estações pluviométricas apresentaram tendência significativa a 5% 

(Figura 6), no entanto, em apenas 7 estações a tendência foi significativa nas duas séries 

analisadas (precipitação anual e SPI-12), onde 2 foram positivas e 5 negativas (Figura 7). 

Das 23 estações com tendência significativa, 8 foram observadas apenas no SPI-12, 

sendo 1 positiva e 7 negativas, e 8 foram observadas apenas nas séries dos totais anuais de 

precipitação, onde 5 foram positivas e 3 negativas. Esses resultados sugerem que o regime 

pluviométrico vem sofrendo alterações em uma escala local. 
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Figura 6 – Estações pluviométricas com tendências identificadas nas séries temporais de precipitação anual e do 

SPI-12 na bacia do rio Paraíba do Sul no período de 1970 a 2018. As tendências estatisticamente significativas ao 

nível de significância de 5% estão representadas por triângulos azuis (aumento) e círculos vermelhos (diminuição).   

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Na Figura 7, observa-se que das 7 estações pluviométricas que apresentaram tendências 

significativas nas duas séries analisadas (precipitação anual e SPI-12), 2 estão localizadas no 

estado de Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. 

 
Figura 7 – Estações pluviométricas que apresentaram tendência estatisticamente significativa ao nível de 

5% tanto nas séries temporais de precipitação anual quanto de SPI-12 na bacia do rio Paraíba do Sul 

 
    Fonte: Autor (2020). 

 

Na Figura 8, que mostra a série temporal do SPI-12 das estações pluviométricas 

(Carangola-MG e Areal-RJ) que apresentaram tendência positiva significativa, observa-se uma 

maior concentração de valores positivos a partir do ano 2000. Nota-se ainda que há uma maior 

frequência de valores negativos a partir de 2014 na região de Areal. Esses valores negativos, 
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que se configuram como período seco, foram registrados no mesmo período da crise hídrica de 

2014-2015, que apresentou expressivos déficits de precipitação na região Sudeste, com 

impactos em diversos setores econômicos. Esses resultados corroboram com as informações 

obtidas nos registros do S2ID, conforme demonstrado na Tabela 2. 

Segundo Coelho et al.(2016) os déficits de precipitação encontrados na região Sudeste 

em 2014, estão associados ao estabelecimento de um sistema anômalo de alta pressão sobre o 

oceano Atlântico, que forçou os sistemas frontais a realizarem trajetórias oceânicas, favoreceu 

a manutenção do aquecimento oceânico através da incidência de radiação solar e desfavoreceu 

a formação de eventos de ZCAS. 

 
Figura 8 – Série temporal do SPI-12 para as estações pluviométricas que apresentaram tendência positiva 

significativa (a 5%) na precipitação anual e SPI-12. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Nas séries temporais do SPI-12 das estações pluviométricas que apresentaram tendência 

negativa significativa (Figura 9), observa-se uma maior frequência de valores negativos nas 

últimas décadas. Das cinco regiões analisadas, destacam-se duas estações pluviométricas 

localizadas no estado de São Paulo (Cerâmica Quirino e Alto S. do Mar-B Mato Limpo), pela 

quantidade de anos consecutivos com valores negativos, ou seja, pela duração dos eventos.   

Por fim, é importante destacar os diferentes padrões de comportamento nas séries 

temporais do SPI-12. Algumas regiões mostram evidências de variabilidade interanual nos 

dados, como Itamarati, enquanto em outras (Alto S. do Mar-B. Mato Limpo) a variabilidade 
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aparentemente é decadal. Ou seja, o comportamento das chuvas na bacia Paraíba do Sul não é 

homogêneo.  

Figura 9 – Série temporal do SPI-12 para as estações pluviométricas que apresentaram tendência negativa 

significativa (a 5%) na precipitação anual e SPI-12. 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Para verificar se houve registros oficiais de eventos de estiagem e seca na bacia do 

Paraíba do Sul entre 1970 a 2018, foi realizado um levantamento no S2ID. Na Tabela 2, pode-

se observar que para o período de estudo, foram encontrados 31 eventos de estiagem e 3 de 

seca. Esses eventos foram registrados nos seguintes documentos: FIDE, AVADAN, Portaria e 

Decreto.  

 
Tabela 2 – Número de eventos de estiagem e seca registrados nos municípios que 

 compõem a bacia do rio Paraíba do Sul entre 1970 a 2018. 
Evento  

 Estiagem              Seca  

Ano RJ MG SP RJ MG SP Total 

2002  1     1 

2007 1 1   1  3 

2010 3   1   4 

2014 5 1 1  1  8 

2015 4 10     14 

2016 4      4 

Total 17 13 1 1 2  34 
  

Fonte: S2ID (2020). 

 

Dos 31 casos de estiagem registrados no S2ID, 17 ocorreram em 11 municípios do 

estado do Rio de Janeiro, 13 em 8 municípios do estado de Minas Gerais e 1 em um município 

localizado no estado de São Paulo (Figura 10). Dos 3 casos registrados de seca, 2 ocorreram 

em municípios do estado de Minas Gerais e 1 no estado do Rio de Janeiro, conforme mostra a 

Figura 10. 

 
Figura 10 – Municípios que compõem a bacia do rio Paraíba do Sul com eventos de estiagem e seca registrados 

entre 1970 a 2018. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Os eventos de estiagens registrados no S2ID, estão relacionados a problemas com 

abastecimento de água potável, desertificação, evaporação dos corpos hídricos e escassez 

hídrica. Consequentemente, contribuem para o aumento da temperatura local e aumento de 

vetores e pragas, agravando problemas ligados a saúde humana, como diarreia e vômito. 
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É importante lembrar que os eventos de estiagem, de maneira geral, ocorrem durante 

períodos menores que as secas e estão ligados ao atraso do período chuvoso ou a falta de chuva 

esperada para um determinado período. Do ponto de vista meteorológico, a seca é uma estiagem 

prolongada que se caracteriza por causar uma diminuição contínua das reservas hídricas 

(CASTRO et al., 2003).  

Vale ressaltar que esses eventos podem causar diversos impactos sociais e econômicos. 

A seca, por exemplo, pode causar a diminuição nas vazões de rios e nos reservatórios de 

abastecimento, além de contribuir para a intensificação dos conflitos pelos usos múltiplos da 

água. Segundo Costa et al. (2018), em 2014 e 2015 a região Sudeste do Brasil viveu a pior seca 

já registrada, onde a fração paulista da bacia Paraíba do Sul registrou as menores vazões para o 

rio Paraíba do Sul em mais de 80 anos de monitoramento e, na fração fluminense, foi registrado 

em algumas estações, os piores valores do histórico para os anos hidrológicos de 2013/2014 e 

2014/2015. De acordo com Brasil (2017a), no território nacional, 48 milhões de pessoas foram 

afetadas por secas e estiagens entre 2013 e 2016. 

De forma geral, os prejuízos decorrentes desses eventos são sentidos tanto no setor 

público como no setor privado. No setor público, há dificuldade em garantir o abastecimento 

de água portável, prejudicando o funcionamento de instituições básicas, como hospitais e 

escolas. No setor privado, pode haver queda na produção, afetando os agricultores e o comércio 

local. Prejuízos socioeconômicos também são sentidos nas áreas que exploram o turismo e lazer 

às margens de rios e represas, além do aumento na tarifa de energia elétrica industrial, comercial 

e residencial (MARENGO et al., 2015).  
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5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo consistiu em analisar os eventos de seca na bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul através do Índice de Precipitação Padronizado. Para isso foram utilizados dados de 

precipitação de 92 estações pluviométricas no período de 1970 a 2018. 

De forma geral, os menores totais pluviométricos foram observados na região norte da 

bacia, com núcleos com médias anuais entre 900 e 1200 mm. Já os maiores valores (entre 1800 

e 2700 mm) são registrados na divisa dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro com o de 

Minas Gerais. Desses totais, a maior parte ocorre no verão austral com acumulados trimestrais 

entre 400 e 1200 mm, em toda a bacia do rio Paraíba do Sul.  

Na análise de tendência, os resultados obtidos sugerem que o regime pluviométrico na 

bacia Paraíba do Sul vem sofrendo alterações em uma escala local. Em algumas estações 

pluviométricas a tendência significativa dos totais anuais de precipitação e do SPI-12 foi 

positiva e em outras foi negativa, ou seja, em algumas regiões os totais de precipitação vêm 

diminuindo e em outras vêm aumentando.  

Nas séries temporais do SPI-12 das estações com tendência negativa significativa, 

destaca-se duas estações pluviométricas localizadas no estado de São Paulo (Cerâmica Quirino 

e Alto S. do Mar-B Mato Limpo), onde os valores negativos foram persistentes por mais de 

uma década. Das estações com tendência positiva significativa, destaca-se uma localizada no 

estado do Rio de Janeiro, por apresentar valores negativos a partir de 2014, corroborando com 

o evento da crise hídrica ocorrido no período de 2014/2015 que teve uma abrangência maior.  

Com relação aos impactos causados pelos eventos de secas e estiagens, as informações 

registradas no S2ID indicam que os danos ambientas estão ligados a perda da fauna e da flora 

e que os danos humanos estão relacionados à saúde pública e ao abastecimento de água. 

Este estudo aponta a importância do monitoramento hidrológico pontual e regional, 

buscando melhorias nas definições de estratégias para o enfrentamento dos eventos de estiagens 

e secas, assim como para um planejamento que vise a segurança hídrica.  

Os resultados obtidos neste estudo levam a sugerir como proposta para trabalho futuro, 

a análise de relação da chuva-vazão na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

. 
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