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EPISÓDIOS DE SECA NO CENTRO-SUL DE MINAS GERAIS: 

OCORRÊNCIAS TEMPORAIS E COMPORTAMENTO FUTURO 
 

V.O. Silva1, C.R. Mello2, S.C. Chou3 

 

Resumo – Episódios de seca são fenômenos climáticos anômalos que afetam de forma significativa 

uma região. É possível que com o aquecimento global secas cada vez mais severas podem afetar a 

região sudeste do Brasil. O objetivo deste estudo foi analisar, com base no índice SPI (“Standard 

Precipitation Index”), o comportamento de secas que afetaram a região centro-sul de Minas Gerais 

no passado e a perspectiva destes eventos no futuro com base em simulação climática pelos modelos 

HadGEM2-ES e MIROC5, aninhados ao modelo ETA com resolução espacial de 20 km. Os 

resultados evidenciaram que os episódios mais severos de seca ocorreram entre os anos hidrológicos 

de 2013-2014 e 2014-2015 nos últimos 101 anos (Lavras – sul de Minas Gerais) e 160 anos (Nova 

Lima – centro de Minas Gerais), contudo, o período de 1949 a 1959 apresentou-se com a maior 

frequência de secas severas. A simulação futura resultou no aumento da frequência de eventos de 

seca, observando-se que o modelo Eta-MIROC-5 simulou maior quantidade de eventos extremos do 

que o modelo Eta-HadGEM2-ES e o cenário 8.5 não se diferenciou do cenário 4.5. Assim, ficou 

evidenciado que a região centro-sul de Minas Gerais apresenta vulnerabilidade climática importante 

a episódios de seca.  

Palavras-Chave – Mudanças climáticas, episódios de seca, recursos hídricos. 

 

 

DROUGHT EPISODES IN THE MIDDLE-SOUTH OF MINAS GERAIS: 

TEMPORAL OCCURRENCES AND FUTURE BEHAVIOR  
 

Abstract – Drought episodes are anomalous climatic phenomena that strongly affect a given region. 

It is possible that with the global warming, droughts more severe can hit southeastern Brazil. This 

study aimed to analyze, based on the Standard Precipitation Index (SPI), the droughts that had 

affected the middle-south Minas Gerais in the past as well as the perspective for occurrence of 

anomalous events in the future having as background outputs from HadGEM2-ES and MIROC5 

GMCs nested with Eta for regionalization in a spatial resolution of 20 km. The results have shown 

that the most severe drought episodes in the studied region occurred between the hydrological years 

of 2013-2014 and 2014-2015 in the last 101 years (Lavras - south Minas Gerais) and 160 years (Nova 

Lima – middle Minas Gerais), however, the period from 1949 to 1959 showed greater frequency of 

severe droughts. Outputs from GCMs have demonstrated increasing on drought frequency 

occurrence. Meanwhile, Eta-MIROC5 simulated greater number of extreme droughts events than Eta-

HadGEM2-ES and both scenarios (4.5 and 8.5) produced similar results. Thus, it was evidenced that 

middle-south region of Minas Gerais presents highlighted climate vulnerability to severe drought 

episodes.  

   

Keywords – Climate change, drought episodes, water resources. 
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INTRODUÇÃO 

Cerca de 12% de toda a água potável disponível no mundo encontra-se no Brasil. Porém, grande 

parte desta não é acessível a maior parte da população, a qual está concentrada distante das maiores 

reservas superficiais do país. O estado de Minas Gerais concentra a segunda maior população do 

Brasil assim como o segundo maior Produto Interno Brasileiro, com destacada importância para 

geração de energia que alimenta o sistema elétrico brasileiro.  

Nesse cenário, os anos hidrológicos 2013-2014 e 2014-2015, com precipitações de verão muito 

abaixo das médias históricas, preocuparam a população, gestores públicos e o governo. Aliados a este 

cenário, uma gestão equivocada dos recursos naturais (solo, água e florestas), o aumento da demanda 

e o crescente desperdício de água, intensificaram os efeitos da seca na região sudeste do Brasil.  

Secas são fenômenos naturais que tem efeitos catastróficos para a economia de um país, uma 

vez que afetam o consumo de água, a agricultura e a produção de energia. Marengo (2015) ao estudar 

os efeitos da seca de 2013-2014 sobre o reservatório da Cantareira, principal fornecedor de água da 

cidade de São Paulo, observou que o volume de chuvas foi o menor já registrado sobre a área, e 

Coelho et al. (2016) constataram a pior seca já registrada nos últimos 30 anos no Sudeste. Contudo, 

uma pergunta recorrente é se tais eventos já vieram a ocorrer no passado mais distante, afim de 

subsidiar o entendimento do padrão climatológico deste fenômeno.  

O “Standard Precipitation Index” (SPI), desenvolvido por Mckee et. al (1993), é um índice 

simples, porém, estatisticamente relevante e poderoso (WORLD METEOROLOGICAL 

ORGANIZATION, 2012). Assim, o SPI vem sendo utilizado por órgãos estaduais e nacionais de 

pesquisa como ferramenta de monitoramento de seca no país. 

O SPI como ferramenta no estudo de comportamento da seca vem sendo utilizado em diversos 

países, tais como a Etiópia (BELAYNEH ET AL., 2014), Grécia (KARAVITIS et al., 2011), Brasil 

(JULIANI E OKAWA, 2017), China (WU et al., 2001), entre outros. Coelho et. al (2016) ao estudar 

o SPI e o fenômeno de seca na cidade de São Paulo para os anos de 2013 a 2015 verificaram que a 

região estava sobre influência de um fenômeno de alta pressão, que impediu que a umidade trazida 

da Amazônia pela Zona de Convergência do Atlântico Sul chegasse a região sudeste.  

A aceleração do aquecimento global registrada nas últimas décadas pode modificar a dinâmica 

dos elementos componentes do ciclo hidrológico, como a precipitação e o escoamento superficial, o 

que pode conduzir a presença cada vez mais comum de eventos extremos (Wang et. al 2013). Dessa 

maneira, eventos naturais como as secas, podem vir a se tornar cada vez mais intensos nos próximos 

anos. Estima-se que eventos climáticos extremos representem um custo de cerca de US$80 bilhões 

todos os anos (INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS, 2011). 

Uma das formas de se estudar o comportamento hidrológico futuro é através de Modelos de 

Simulação Global (GCMs). Tais modelos constituem-se das ferramentas disponíveis para analisar o 

comportamento do clima futuro, podendo gerar informações que possibilitam entender como 

diferentes cenários de gases de efeito estufa podem influenciar o clima do planeta ou de uma região 

(CHOU et al., 2014a). Porém, para se obter uma melhor visualização regional, ou mesmo local, é 

necessário acoplar um modelo regional ao global, como o modelo ETA, aperfeiçoado e aplicado a 

toda América do Sul pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE). 

Dessa maneira, o objetivo desse trabalho foi analisar o comportamento temporal e a presença 

de secas em duas cidades do estado de Minas Gerais, Lavras (região sul) e Nova Lima (região central), 

no último século, bem como avaliar este índice mediante cenários futuros através de dois modelos 

climáticos, Eta-HadGEM2-ES e Eta-MIROC5 e dois cenários de impacto. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados dados de precipitação observados da estação meteorológica da cidade de 

Lavras (21,75o S e 45oW, 918,84 m; clima Cwb – SPAROVEK et al. 2007), localizada no campus da 

Universidade Federal de Lavras, entre os anos de 1915 e 2015, e os dados da cidade de Nova Lima 

(19,98o S e 43,85o W, 770 m; clima Cwa - SPAROVEK et al. 2007), localizada e instalada na 

Mineração Morro Velho, entre os anos de 1855 e 2015.  

Para o preenchimento de falhas na série histórica, foi utilizado o método de regressão através 

da obtenção de dados de estações vizinhas mais próximas (Ibirité e Belo Horizonte, para a cidade de 

Nova Lima; para Lavras, não foram verificadas falhas). Foram caracterizadas as séries históricas com 

base na soma dos 6 meses mais chuvosos (Outubro-Março), totalizando 101 dados para Lavras e 160 

para Nova Lima. 

No cálculo do SPI, aplicou-se a função de distribuição de probabilidades Gama com 2 

parâmetros (eq. 1), conforme Coelho et al. (2016), ajustada com base no método da máxima 

verossimilhança, e testada pelo teste Qui-Quadrado a 5% de significância para verificação da 

adequação do ajuste da distribuição. 

𝐹𝐷𝑃: 𝑓(𝑥) =  
1

𝛽𝛼∗Γ(𝛼)
∗ 𝑥𝛼−1 ∗ 𝑒

−𝑥

𝛽                                                                             (1) 

Após essa etapa, calculou-se o valor de z correspondente a cada frequência de não-excedência, 

aplicando-se a inversa da FDP de Gauss. Este valor de z corresponde ao SPI. A classificação proposta 

pelo National Climatic Data Center/National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

divide o SPI em 5 faixas associadas à intensidade das secas: extremamente seco, com SPI < -2; 

severamente seco, com -2 ≤ SPI < -1,60; muito seco, com -1,60 ≤ SPI <- 1,30; moderadamente seco, 

com -1,3 ≤SPI < -0,8; e anormalmente seco, com -0,80 ≤SPI <0,51. A frequência com que os eventos 

de seca aconteceram no passado foi caracterizada, especialmente aqueles mais extremos. 

Os dados dos modelos climáticos HadGEM2-ES e MIROC5 aninhados ao modelo Eta (CHOU 

et al., 2014) foram aplicados constituindo-se as séries trabalhadas de 6 meses mais chuvosos, cobrindo 

o intervalo entre 2015 a 2099. Os modelos apresentam uma resolução espacial de 20 Km, sendo que 

os pontos mais próximos das latitudes e longitudes das estações meteorológicos foram utilizados. 

Para efeito de comparação e incertezas, cada modelo regional apresentou 2 cenários de emissões 

de gases de efeito estufa, RCP 4.5 e o RCP 8.5, como apresentado por CHOU et al. (2014). O primeiro 

cenário simula um crescimento constante da temperatura da superfície do planeta de 1,1 a 2,6oC até 

o fim do século XXI. O segundo simula emissões crescentes e extremas de gases do efeito estufa na 

atmosfera do planeta até 2099 e um aumento da temperatura da superfície terrestre de 2,6 a 4,8oC. 

Para correção do viés das séries históricas foi utilizada uma correção linear como preconizada 

por Teutschbein e Seibert  (2012). Para os cálculos foram utilizados os dados das séries históricas das 

duas cidades de 1961 a 2005, mesmo período em que os modelos regionais geram suas séries 

históricas (“baseline” ou tempo presente). Calculou-se a média mensal para cada cidade e para ambos 

modelos de forma a estimar um multiplicador que permitisse a correção deste viés. A equação 2 

demonstra a correção de viés em que P*RCM se refere a precipitação do modelo regional corrigida, 

µPCON, a média mensal da série histórica e µPRCM, a média mensal do modelo e cenário e PRCM, 

a precipitação mensal simulada pelo modelo. 

𝑃∗
𝑅𝐶𝑀 = 𝑃𝑅𝐶𝑀 ∗

𝜇PCON

𝜇𝑅𝐶𝑀
                                                                                               (2) 

Após a correção do viés, os dados simulados foram submetidos a metodologia de cálculo do 

SPI para os 6 meses mais chuvosos do ano hidrológico, sendo classificados de acordo com os critérios 
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sugeridos pelo NOOA. Os dados foram organizados de forma conjunta de forma que fosse possível 

avaliar os resultados ao longo do tempo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando o comportamento da série história de SPI para o município de Lavras pode-se 

observar que eventos “muito secos” ocorrem aproximadamente a cada 12 anos, eventos “severamente 

secos”, a cada 25 anos e os eventos mais extremos a cada 50 anos. O período entre 1949 e 1959 

apresentou a maior frequência de eventos de seca, e entre 1915 e 1960, observou-se uma quantidade 

maior de SPI negativos que a segunda metade dos dados. 

Coelho et. al (2016) e Marengo (2015) analisando séries históricas que se iniciaram na década 

de 1960 afirmaram que, com os dados disponíveis, o ano hidrológico de 2014-2015 foi o ano mais 

seco já registrado para a cidade de São Paulo. Observando os 101 anos de dados para a cidade de 

Lavras, foi possível observar que o ano hidrológico de 2013-2014 foi o mais seco já observado (SPI 

de -2,554), sendo seguido consecutivamente por outro ano severamente seco (SPI de -1,957). 

Ao analisar o cenário futuro RCP4.5 com base nos dois modelos regionais estudados, observou-

se que ambos os modelos tendem a apresentar uma frequência maior de secas moderadas e anormais 

do que a série histórica estudada. Chou et al. (2014b) afirmam que os modelos tendem a simular uma 

menor influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre o sudeste do Brasil, o que poderia 

justificar a maior frequência de eventos de seca. No entanto a frequência de secas consideradas 

extremas simuladas foi semelhante ao período de 1915 a 2015.  

Comparando-se os dois cenários, observa-se que o modelo Eta-HadGEM2-ES simula um 

período caracterizado por secas extenso, entre o tempo presente e o ano de 2030 e outro que afligiria 

o período entre 2050 e 2060. O modelo Eta-MIROC5 simula períodos de seca mais intensa entre 

2025-2035 e a última década do século XXI. Em relação a recorrência dos eventos extremos, 

observou-se que o modelo Eta-MIROC5 simula eventos extremos de seca com maior intensidade 

(figura 1). 

Ao comparar os eventos de seca simulados com base no cenário RCP 8.5 e a série histórica de 

dados (figura 2), observou-se que há um aumento na frequência de ocorrência de eventos moderados 

(secas anormais e moderadas) e uma similaridade nos eventos mais extremos de seca para o modelo 

Eta-HadGEM2-ES. Isto pode indicar uma possível diminuição da média histórica de precipitação 

para a região de Lavras ou uma maior distribuição do volume de precipitação durante o ano, como 

preconizada por Chou et al., (2014a). Por outro lado, há um aumento da incidência de valores de 

secas extremas para o modelo Eta-MIROC5 quando comparado a série histórica. 

Ao analisar os 160 anos da série histórica da cidade de Nova Lima é possível observar um 

aumento das secas moderadas quando comparado a cidade de Lavras, porém, há uma redução dos 

eventos mais extremos de seca. Observou-se que eventos “muito secos” ocorrem a cada 23 anos, 

eventos “severamente secos” a cada 40 anos e eventos “extremamente secos” ocorrem a cada 54 anos 

(figura 3). 

A série histórica de 160 anos permitiu a identificação de 47 eventos de secas. Marengo (2015) 

e Coelho et. al (2016) utilizaram dados de precipitação a partir de 1960 em seus estudos na Cantareira. 

Caso o mesmo período fosse utilizado no presente estudo o número de eventos de seca seriam 

reduzidos a 18, sendo que a quantidade de eventos “anormalmente secos” observados seria reduzida 

de 16 para 3 e os eventos “muito secos” de 7 para 3. No entanto, dois dos três eventos “extremamente 

secos” foram registados nos anos hidrológicos de 2013/2014 (mais seco registrado) e 1970/1971. 
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Figura 1. SPI observado de 1915 a 2015 e simulado pelos modelos HadGEM2-ES e Eta-MIROC5 cenário 4.5 

(2015 – 2099) para Lavras, sul de Minas Gerais. 

O cenário 4.5 para o modelo Eta-HadGEM2-ES simula um aumento da frequência de eventos 

moderados de seca, porém, simula uma diminuição da frequência de eventos severos. Para o modelo 

Eta-MIROC5 há uma semelhança na frequência de eventos moderados, contudo, é possível um 

aumento considerável na frequência de eventos “extremamente secos” (1 vez a cada 21 anos). 

Os modelos simulam 2 blocos bem definidos de período de tempo com a presença de vários 

anos de seca. No modelo Eta-HadGEM2-ES esses períodos simulados vão do tempo presente até o 

ano de 2030 e de 2055 a 2065. No modelo Eta-MIROC5, esses períodos vão de 2025 a 2040 e na 

última década do século XXI. Segundo Chou et al., (2014a), o cenário intermediário (RCP 4.5) simula 

um aumento das emissões de gases do efeito estufa até a metade do século XXI. Dessa maneira, a 

presença de valores de eventos de seca nesse período é justificável com base no modelo. 
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Figura 2. SPI observado de 1915 a 2015 e simulado pelos modelos HadGEM2-ES e Eta-MIROC5 cenário 8.5 

(2015 – 2099) para Lavras, sul de Minas Gerais. 

 

Figura 3. SPI observado de 1865 a 2015 e simulado pelos modelos HadGEM2-ES e Eta-MIROC5 para o cenário 4.5 

(2015 – 2099) para Nova Lima, centro de Minas Gerais. 

 

Analisando o cenário 8.5 em relação a série histórica, é possível analisar que o modelo Eta-

HadGEM2-ES apresentou um aumento na frequência de eventos leves e moderados de seca, enquanto 
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os eventos “muito” e “extremamente secos” sofreram uma redução de frequência. O modelo Eta-

MIROC5 apresentou aumento na frequência de secas moderadas e severas, contudo, simula a redução 

dos outros graus de seca (figura 4). 

Comparando-se os cenários, foi possível perceber que, em ambos os modelos, há uma redução 

da frequência dos eventos extremamente secos do cenário 4.5 para o cenário 8.5. Essa redução, de 

certa forma, contraria o que é proposto por Chou et al. (2014a) e pelo IPCC (2015), que é aumento 

dos eventos extremos de seca. Há, porém, um aumento dos eventos moderados de seca, o que pode 

indicar uma redução gradual do volume de chuvas com o passar do tempo. 

 

 

Figura 4. SPI observado de 1865 a 2015 e simulado pelos modelos Eta-HadGEM2-ES e Eta-MIROC-5 para o cenário 

8.5 (2015 – 2099) para Nova Lima, centro de Minas Gerais. 

 

CONCLUSÕES 

 Observou-se que os anos hidrológicos de 2013/2014 e 2014/2015 foram os anos mais secos 

já registrados nas regiões central e sul de Minas Gerais. Seus impactos puderam ser constatados na 

produção de energia hidrelétrica, na produção agropecuária e na captação e consumo de água pela 

população. 

 O modelo Eta-MIROC5 simula uma quantidade maior de eventos extremos de seca do que o 

modelo Eta-HadGEM2-ES. Não há, entretanto, grandes diferenças entre a frequência de secas 

observadas no passado e as simuladas para o futuro, considerando ambos os cenários, o que pode 

indicar que a região estudada tem uma vulnerabilidade natural considerável a episódios significativos 

de secas. 
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