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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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These models calculate the negative and positive water flows in 

the soil, using precipitation as initial condition. The temporal 

and spatial variability of rainfall are striking features of Brazil’s 

climate, in particular in the semi-arid region where the temporal 

and spatial irregularity of rainfall is a relevant factor for the rainfed 

agriculture, which depends on soil moisture maintenance during 

the growing period (Rossato et al., 2017). Thus, the goal of this 

study is to develop a system of monitoring and alert of anomaly 

for agriculture (SIMAGRI) for Brazil, using a water balance mo-

del. The methodology incorporates radar rainfall information, the 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and the Palmer 

drought severity index (PDSI). In this study, we used the period 

from November 2015 until February 2016 in the Três Marias ra-

dar region (Brazil). The results showed excess water in the soil for 

the areas with higher precipitation, giving PDSI values classified 

as moderately to severely humid (months with floods recorded in 

Lagoa Formosa/MG). Thus, SIMAGRI can monitor and alert in 

the event of dry and/or flooding episodes in different agricultural 

regions. This means that this new system also helps with the plan-

ning of new agricultural practices to overcome the problems caused 

by extreme weather events, mainly in north-east Brazil. 

 

Keywords: Soil moisture, Water Balance, Radar, NDVI, Brazil.

resumo: A umidade do solo tem um impacto importante na agricultura, 

através de sistemas de alertas para os tomadores de decisão sobre 

inundações e secas. Considerando que as medidas diretas da umi-

dade do solo são relativamente raras em grande escala, a umidade 

do solo pode ser calculada com base nos modelos de balanço 

hídrico. Esses modelos calculam os fluxos negativo e positivo da 

água no solo, baseia-se na precipitação como condições iniciais. A 
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Introduction

Brazil is vulnerable to extreme weather events , particularly floods and landslides 

caused by torrential rains and droughts, which can impact agricultural productiv-

ity. Drought is recognized as one of the most expensive natural disasters. It affects 

food security more than any other natural disaster because it lowers agricultural 

variabilidade temporal e espacial das chuvas é uma característica 

marcante do clima do Brasil, em particular na região semi-árida, 

onde a irregularidade temporal e espacial das chuvas é um fator 

relevante para a agricultura de chuva, que depende da manutenção 

da umidade do solo durante o período de crescimento (Rossato et 

al., 2017). Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi desenvol-

ver um Sistema de Monitoramento e Alerta de Anomalia para a 

Agricultura (SIMAGRI) para todo o território brasileiro, utilizando 

um modelo de balanço hídrico. A metodologia integra informações 

de precipitação por radar, de Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) e de Índice de Severidade de Seca de Palmer 

(Palmer Drought Severity Index – PDSI). Para a análise deste 

estudo, o período aplicado foi de novembro de 2015 até fevereiro 

de 2016 na região do radar Três Marias (Minas Gerais/Brasil). 

Os resultados mostraram excesso de água no solo para as áreas de 

maiores taxas de precipitação, obtendo valores de PDSI classificados 

como moderadamente a severamente úmidos (meses com registro 

de inundações em Lagoa Formosa/ MG). Assim, o SIMAGRI pode 

monitorar e alertar em caso de episódios secos e/ou inundáveis em 

diferentes regiões agrícolas. Consequentemente, este novo sistema 

também poderia ajudar a superar os problemas causados por eventos 

climáticos extremos e tornar-se e alerta precoce.

Palavras -chave: Umidade do solo, Balanço Hídrico, Radar, NDVI, Brasil.
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production and can have drastic consequences for economy and society. The most 

evident consequences of the great droughts are hunger, energy crises and water sup-

ply, malnutrition, poverty and rural exodus (McBean and Rodgers, 2009; Barbosa 

et al., 2015; Barbosa and Kumar, 2016; Marengo et al., 2016). 

Droughts, with regard to social implications, as highlighted Paredes et al. 

(2015), can be of four types: 1) meteorological, when precipitation is well below 

the expected (usual amount); 2) hydrological, when the flow of the rivers cannot 

meet the uses established under a certain water management system; 3) agricultural, 

when there is not sufficient moisture in the soil for the development of a crop at any 

stage of growth; 4) socioeconomic, when the availability of water decreases so much 

that limits use by population and promotes economic losses.

Brazil’s Southeast region, where the study area is located, was affected by 

drought from 2014 to 2015, with areas of a wider range of low water storage 

in the soil in the north of Minas Gerais. This region is characterized by climatic 

phenomena such as the South Atlantic Convergence Zone (SACZ), EL Niño 

and La Niña (Muza et al.,2009, Marengo et al., 2010). The volume of the water 

reservoirs started to reach their lowest levels. As an example, the volume of the 

reservoir of the Cantareira System decreased from 76.10 % in 2012 to 21.99 % in 

2014, reaching a volume of only 4.68 % in 2015. Studies have  reported the oc-

currence of rainfall deficits and the impact of the availability of water for human 

consumption, agriculture and for the production of hydroelectric power (Reboita 

et al. 2015, Nobre et al., 2016).

By 2014, the drought in southeastern Brazil was the fifth most important natu-

ral disaster in the world that year. Absence of rainfall and high temperatures has led 

to drastic reductions in reservoir levels. Large losses were reported in the production 

of cane and coffee and in the production of hydroelectric power, affecting approxi-

mately 27 million people. The economic losses resulting from this disaster (up to 

January 2015) generated were estimated at US $ 5bn. The meteorological cause 

of the drought was an atmospheric blockade that occurred during the summer of 

2014, lasting 45 days. Drought was the worst in 80 years, presenting rivers and 

reservoirs with low critical levels. Other parts of Southeast Brazil were also affected 

(Marengo et al., 2015) .
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According to Bastos and Gomes (2011), the main characteristic of the agri-

cultural production of Minas Gerais is diversity, since there are regions with high 

productivity and others whose production is essentially rudimentary. The principal 

agricultural product over this area is coffee, with the largest share in terms of the 

value of state agricultural production, reaching 40 % in 2011. The second main 

product is sugarcane, which represents almost 20 % of the agricultural production 

value, followed by corn, soybeans and beans. In Brazil, the Minas Gerais State also 

is important for the production of potatoes, sorghum, tomatoes, bananas and pine-

apples. In irrigated cultivation, the north of the state stands out for the variety of 

fruits, among them the banana.

Losses on agricultural crops are directly related to the occurrence of climatic adversi-

ties (heavy rain, drought, frost, hail, among others). Therefore, when climatic require-

ments for growing crops are not measured, crop loss occurs, which can be proportional 

to the duration and intensity of adverse weather conditions (Embrapa, 2016). 

Therefore, the evaluation of the drought conditions, both in forecasting and 

monitoring, is very important because it significantly reduces crop yields, particu-

larly in subsistence farming. Thus, it is important to evaluate the soil moisture con-

ditions, since they are important information associated to the fall in agricultural 

yield, such as the estimation of the effects of droughts and water excess (Blain and 

Brunini, 2009; Marengo et al., 2013).

In order to study these effects, several models, known as water balance models, 

have been developed. They relate the physical-water soil properties with the input 

and output components of water in the soil. They predict the soil water availability 

from the top (skin layer) down to the depth explored by the roots, systematically 

calculating all the inflows and outflows of water in the soil. 

Despite of the great variety of models available for determining the water bal-

ance, the methodology most used for agroclimatic purposes was developed by 

Thornthwaite and Mather (1955), which compares the amount of water acquired 

by rainfall and evapotranspiration. It also takes into account the storage capacity of 

water for each type of soil. 

Based on a water balance model, Rossato et al. (2004) estimated the space-tem-

poral variation of soil moisture for all Brazilian territory using a simple expression, 
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which is a function of the available water capacity (difference between field capacity 

and wilting pointing) in the soil for the plants, precipitation and real evapotrans-

piration of the vegetation cover. The conclusions of that study were that the varia-

tion of soil water storage for the entire Brazilian territory is directly related to the 

pluviometric regime of each region, as well as to the El Niño and La Niña episodes. 

Thus, this study aims to develop a System of Monitoring and Alert of Anomaly 

for Agriculture (SIMAGRI), using the water balance model adapted from Rossato 

et al. (2004). In this new approach, the model integrates radar precipitation and 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) information, obtained from CE-

MADEN (National Centre for Monitoring and Early Warning of Natural Disas-

ters) and LAPIS (Laboratory for Analyzing and Processing Satellite Images). There-

fore, the daily spatial variation of soil moisture is estimated to verify the intensity 

of the drought in Brazil, through the calculation of the Palmer Drought Severity 

Index (Palmer, 1965). The results of this study may help to plan better agricultural 

practices. The period analyzed in this paper was November/2015 to January 2016. 

In this period there was a significant change in the atmospheric circulation and in 

the temperature and precipitation patterns, with the decrease of the high tempera-

tures and the increase of rainfall over the Southeast Region of Brazil, due to the 

performance of El Niño (CPTEC, 2016).

Material and Methods 

Considering the great extension of Brazilian territory, the State of Minas Gerais 

(-50 to -40 longitude; -14 to -22 latitude) has been selected to test the SIMAGRI 

model during the November 2015 to February 2016, due to the high variabil-

ity of the climatic conditions of this region. The daily precipitation data were ob-

tained from the meteorological radars and automatic meteorological stations of 

the National Center for Monitoring and Early Warning of Natural Disasters (CE-

MADEN). Potential evapotranspiration was estimated by the Penman-Monteith 

method and transformed into real evapotranspiration, according to the crop coef-

ficient (Kc) methodology proposed in the FAO-56 bulletin (Allen et al., 1998). 
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NDVI data (SEVIRI and Proba-V sensors) are used to calculate the real evapotrans-

piration. The initial soil water storage is obtained from the estimation of the field 

capacity and the wilting point using pedo-transfer functions (PTFs), as presented 

by Tomasella et al. (2000).

Study area 

In the present study, Minas Gerais region has been selected as study area because 

it is an expressive area in the development of agricultural production as well as a 

good coverage of meteorological surveillance. Thus, given the importance of this 

region in agriculture, the study area is concentrated in the area covered by the Três 

Marias radar, as shown in fig. 1.

fig. 1 - Geographic location of the study area in the State of Minas Gerais/Brazil. This area 
is measured by the Três Marias radar.

Fig. 1 - Localização Geográfica da área de estudo no Estado de Minas Gerais/Brasil. A área é 
medida pelo radar de Três Marias.
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The predominant climate in Minas Gerais is the tropical for high (above 500) 

altitudes, and tropical (Alvares et al., 2013). The first occurs in the higher relief 

areas in which they develop temperatures ranging from 17 to 20 ºC, with rainfall 

indexes exceeding 1300 mm per year. The tropical climate, as Köppen climate clas-

sification, presents in the lower areas. In this area, the temperature in this region 

oscillates between 22 and 23 ºC with two seasons well defined: rainy summers and 

dry winters. The rains in the north of the state vary from 700 to 900 mm and in the 

south 1.300 to 1.400 mm per year. According to Brazilian Institute of Geography 

and Statistics (IBGE, 2016), there is a drought period in this region that occurs for 

up to 4 months (fig.  2).

The potential agricultural area in the Minas Gerais region is classified in 3 class-

es regarding soil conditions: good, fair and poor. Depending on the region, the soils 

present high salinity, reduced depth, stony presence, sandy texture, low availability 

of nutrients, excess aluminum and steep slopes. fig. 3 shows the agricultural poten-

tial for Minas Gerais State, according to soil water conditions.

fig. 2 - Map of the dry season for Minas Gerais State, according to the Köppen climate 
classification (IBGE).

Fig. 2 - Mapa do período de estiagem para o Estado de Minas Gerais, conforme a classificação 
climática de Koppen (IBGE).
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Rainfall data 

In this study, data of the meteorological radar of the National Center for Natu-

ral Disaster Monitoring and Alarms (CEMADEN) has been used. The radar is mea-

suring over the Três Marias/MG area (fig. 4) and has the following performances: S 

band (2.7 GHz), Doppler, radius = 250 km, number of elevations equal to 12, of 

volumetric scanning and of double polarization. The period used for this study goes 

from November 1, 2015 to February 29, 2016.

The methodology used to obtain the accumulated precipitation consists of 

applying the polarimetric variables (Z - horizontal reflectivity [dBZ], Zdr - dif-

ferential reflectivity [dB] and Kdp (phase displacement differential [°C/km]). 

Thresholds of precipitation are applied to obtain the instantaneous precipita-

tion according to RYZHKOV et al., 2005. [MMVF1]. Instantaneous precipi-

tation rates are produced each 10 minutes according to the scanning strategy 

set in the radar acquisition mode.  Hourly and 24 hour accumulated rainfall 

fig. 3 - Map of agriculture potential based on soil water content for the Minas Gerais 
State, highlighting the range of the Três Marias radar.

Fig. 3 - Mapa de potencialidade para a agricultura para o Estado de Minas Gerais, com desta-
que para área de abrangência do radar de Três Marias. 
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over the covered area are produced using the instantaneous estimates. Rainfall 

estimates are assessed using the capabilities of the dual polarization variables. 

It means that, parameters like ZDR, KDP and Z-R relationships are taken into 

account. Thus, for different condition is given a specific equation, as showed by 

Cabral et al., 2015.

R=R(Z)/0.4 + 5.0 |Zdr - 1|1,3   R(Z) < 6 mm/h   ( 1 )

R=R(Kdp)/0.4 + 3.5 |Zdr - 1|1,7  6 < R(Z) < 50 mm/h   ( 2 )

R=R(Kdp)    R(Z) > 50 mm/h  ( 3 )

R=(1/a1/b)Z1/b Û Z = aRb     ( 4 )

R (Kdp) = 44.0 |Kdp|0.822   KDP > 0   ( 5 )

A previous calibration of the estimated precipitation by radar was performed 

using data from the rainfall stations within the quantitative scanning area, where a 60 % 

underestimate (based on the mean error metric) was detected a priori on average. 

Thus, this correction was applied in this work to feed the model.

fig. 4 - Illustration of the Três Marias (Minas Gerais) radar, located at 45.460535 W 
and 18.207259 S.

Fig. 4 - Ilustração do radar de Três Marias/MG, localizado a 45,460535W e 18,207259S.
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Another product used for comparison with radar data was the precipitation 

estimated by the Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations ver-

sion 2.0 (CHIRPS v2.0). This product consists of a series of daily precipitation 

data, with the 0.05° spatial resolution. It uses: (i) the integration of the monthly 

climatological accumulation of precipitation, (ii) observations of the infrared chan-

nel of the geostationary satellites of the Climate Prediction Center (CPC and B1 IR 

of the National Climatic Data Center - NCDC), (iii) the rainfall estimated by the 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM); (Iv) the precipitation of the CFSv2 

atmospheric model; (V) the observations measured on the spot. The CHIRPS da-

tabase is available from 1981 to the present at http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps 

(Funk et al., 2014; Trejo et al., 2016).

Normalized Difference Vegetation Index Data (NDVI)

The NDVI is a dimensionless radiometric measurement: the ratio between the 

difference and the sum of the reflectances in the red (RED) and the near infrared 

(NIR) spectral bands, according to the equation (Barbosa et al., 2006):

NDVI=(NIR – RED)/(NIR + RED)      ( 6 )

From equation 6, NDVI values vary from -1 to +1, and for areas with veg-

etation their values vary from +0.1 to +0.8. Rocks and soils have similar reflec-

tances in both bands, and, under these conditions, the NDVI value is close to 

zero. Clouds, water and snow have higher reflectances in the red band than in 

the near infrared, and the NDVI has negative values. It is widely used for the 

evaluation of plant vigor changes, because it has high correlation with leaf area 

index, biomass and vegetation productivity (Barbosa et al., 2009, Barbosa, 2013, 

Ertürk et al., 2014). The daily NDVI, derived from the MSG SEVIRI satellite 

measurements, are obtained from the Laboratory of Analysis and Processing of 

Satellite Images (LAPIS)/Federal University of Alagoas (UFAL) database (period 

from 11/11/2015 to 02/29/2016).
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Water Balance Model

The “SIstema de Monitoramento e Alerta de Anomalia para a AGRIcultura” 

(Agricultural Monitoring and Anomaly Alert System) - (SIMAGRI) is a water bal-

ance model that incorporates the spatial characteristics of the distribution of soil 

physical properties, such as the percentage of sand, silt, gravel and organic matter 

and soil water storage, which is obtained from the estimation of the field capacity 

and the wilting point using PTFs. These functions allow the estimation of the hy-

draulic properties of the soils, such as texture, carbon content and overall density 

(Tomasella et al., 2000; Doyle et al., 2013).

Thus, the water balance model uses the interpolation of the soil information 

(available water capacity, estimated according to the methodology proposed by 

Rossato et al., 2004), and meteorological data (precipitation and evapotranspira-

tion), as shown fig. 5. 

fig. 5 - Schematic diagram of the SIMAGRI model in Brazil.
Fig. 5 - Diagrama esquemático do modelo SIMAGRI no Brasil.
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Mathematically, the water balance model applies equation (7):

At+1 = At + PREt  – ETRt     ( 7 )

where A is the soil water storage available for plants [mm], PRE is precipitation 

[mm], t time, and ETR is the real vegetation evapotranspiration [mm].

The potential evapotranspiration is estimated using the Penman-Monteith 

equation, according to the methodology suggested by Allen et al. (1998). This value 

is transformed into real evapotranspiration using the method proposed by FAO-56 

(Allen et al., 1998), according to the equation (8):

ET = (Kcb + Ke) * ETo      ( 8 )

Kcb is the crop coefficient, Ke is the evaporation coefficient of the soil, calculated 

according to the methodology proposed by FAO-56 and ETo is the reference evapo-

transpiration, which was calculated using the methodology of Rossato et al. (2004).

The Kcb is obtained from the linear relationship between NDVI and Kcb ac-

cording to the relation applied by Simonneaux et al. (2008):

Kcb= 1,64 * (NDVI – NDVI min)    ( 9 )

NDVI, in equation (9), is the vegetation index of the crop of the study day and 

NDVImin is the value of the NDVI for exposed soil, being adopted the typical 

value of 0.15 by FAO. Thus, soil water storage has been calculated daily from No-

vember 1 2015 to February 29 2016 at the Três Marias/MG radar coverage.

Palmer Drought Severity Index (PDSI)

Drought Severity Index proposed by Palmer (PDSI) in 1965 is calculated with 

climate hydric balance parameters of THORNTWAITE & MATHER (1955). 

This method divides the soil in two layers: superficial (Ss) and Sub-Superficial (Su). 

Ss layer has the 25 % of water and Su corresponds to 75 % of the soil water storage. 

Thus, the Su layer will begin to lose water only when all water from the Ss layer is lost.
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To calculate the monthly water anomaly (d), Palmer proposed that the precipi-

tation observed in the month (Pi) is compared to the precipitation (P) of the same 

period, that is:

d = Pi – P       ( 10 )

where,

Pi=ET+R+RO-L      ( 11 )

where ET is the evapotranspiration, R the recharge of soil water, R0 the runoff, 

L the loss of soil water and i the ith month.

For d to become a standard index, comparable in different locations at any time, 

Palmer (1965) developed a new climate characterization factor (Karl, 1986). The 

first standardization factor developed by Palmer (1965) was the designated by the 

letter k, being based on data belonging to the regions of Central Iowa and Western 

part of Kansas in the United States of America. Its expression is:

k = (ETP + R)/(P + L)       ( 12 )

Evaluating equation 12, Palmer in 1965 obtained a standardized index for d, 

allowing its application on different places at any time. Palmer (1965) developed a 

new climatic characterization factor designated K, which is given by:

K = 17.67 * K’/Σ1
12 D K’              ( 13 )

K’= 1.5 log10|(T + 2.8)/D|+0.5      ( 14 )

T= (ETP+ R+ RO)/(P+ L)      ( 15 )

D - monthly average of the absolute value of d.

Finally, the Z index of water anomaly is obtained by the product between factor 

K and d. Palmer proposed the following equation:

Xi= (Zi/3) + 0.897 * Xi-1     ( 16 )

where,

Xi - Palmer index value of the month of study;

Xi-1 - Palmer index value of the previous month.
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A more detailed description of the PDSI methodology was presented by Palmer 

(1965) and Blain (2005).

The PDSI is based on the water balance equation of the two-layer soil model 

and varies approximately between - 4 and + 4, according to the class adapted by 

Blain and Brunini (2007) presented in Table I.

Therefore, the PDSI was calculated for the study area of the Southeast region of 

Brazil during the period from 2000 to 2014.

tABLE i - Drought categories according to the classification proposed by Blain and Bruni-
ni (2005). Adapted from the classification of Palmer (1965).

Tabela I - Categorias de seca conforme a classificação proposta por Blain e Brunini (2005) e 
adaptada a partir da classificação de Palmer (1965).

Results and discussion 

SIMAGRI was applied during the period 11/01/2015 to 29/02/2016 to the 

radar coverage area in Três Marias/MG. The PDSI was calculated using the soil 

water storage and the required meteorological information. The required data was 

obtained applying the methodology presented previously.

drought index (Pdsi)

Ranges Categories

>= 4 Extremely moist

3 to 3.99 Very moist

2 to 2.99 Moderate moist

1 to 1.99 Lightly moist

0.5 to 0.99 Incipient moist

0.49 to -0.40 Near to normal

 -0.5 to - 0.99 Incipient dry

 -1.00 to -1.99 Sightly dry

 -2.00 to -2.99 Moderate dry

 -3.00 to -3.99 Very dry

<= -4 Extremely dry
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Figure 6 illustrate the spatial and temporal variability of precipitation obtained 

from radar (6.1), CHIRPS precipitation (6.2), soil water excess/deficit (6.3), and 

PDSI (6.4) for 11, 13, 15, 17, 19, and 21 of January, 2016. Those days presented 

the highest accumulations of rain on the radar coverage area.

From colorbar it is seen that lower values are represented by the light blue color 

radar-derived precipitation. While for soil water content, green color is for higher 

values, while the lower values are represented in red tones.

For the representative precipitation of the CHIRPS product, the values below 

10 mm are shown by the white color and the values above 100 mm by the blue 

color. Precipitation databases show that differences are small and corroborate the 

study made by Trejo et al. (2016), according to the fig. 6 (1a to 1g and 2b to 2g) 

show that the CHIRPS product overestimates the lower (upper) values of the pre-

cipitation when compared to the radar data. Therefore, the CHIRPS product may 

be an alternative to  regions with sparse radar information and/or observed. From 

the input of precipitation information and soil water conditions, the SIMAGRI 

model generated information on soil water excess/deficit and dryness severity index 

for the Três Marias radar range region.

Thus, during the period of analysis, it was verified that for the areas with the 

highest precipitation rates, there was an excess of water in the soil (greenish tones) 

and the PDSI reached moderate to severely humid rates (above 2).

Anunciação and André (2010) calculated the PDSI Campos dos Goytacazes 

(RJ), during the period from 1961 to 2000, and verified that the PDSI presents a 

good precision for the monitoring of drought.

According to the media in the region of  Três Marias (MG), the rains of the 

first fortnight of January 2016 in Lagoa Formosa were more than double the 

same period in 2015 (fot. 1). During this period, rainfall registered approxi-

mately 540 mm, which made the expressive amount of rainfall in the munici-

pality of Lagoa Formosa. In order to compare the significant amount of rain, 

the volume of water in January 2015 reached only 144 mm. On January 18, 

2016, it was found that the waters of the Paranaíba River rose approximately 

5 m and reached a level that did not happen more than 20 years in the city 

(http://www.patos1.com.br/noticias).

http://www.patos1.com.br/noticias
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fig. 6 - Area covered by the Três Marias (MG) radar in the January 11-15, 2016. 
(1) Spatial-temporal distribution of precipitation shown by radar (2) CHIRPS rainfall 

(3) Excess and deficit of soil water storage (4) Palmer Index.
Fig. 6 - Área coberta pelo radar Três Marias (MG) no período de 11 a 15 de Janeiro de 2016. 

(1) precipitação a partir de radar  (2) CHIRPS, (3)  excesso e déficit do armazenamento de 
água no solo e (4) do Índice de Palmer.
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For regions with low precipitation rates, a decrease in soil water was observed 

in most of the eastern region on January 11, 2016 (around 25 mm). However, in 

this period, this soil water deficit was not enough to reach the wilting point due to 

constant rainfall (it is noteworthy that the deficit was calculated from the amount 

of water available from the soil). Thus, this scenario provided a PDSI within the 

normality of drought, causing no impact to agriculture and/or society due to the 

drought that has occurred in recent years (fig. 7).

Conclusion

In this study, a System of Monitoring and Anomaly Alert for Agriculture 

(SIMAGRI) was developed, based on the water balance model. This model uses 

radar and NDVI precipitation information to estimate soil moisture and Palmer 

Dryness Severity Index (PDSI). The results have been showed that for the areas 

with the highest precipitation rates, there was an excess of water in the soil and 

the PDSI reached moderate to severely humid rates, as occurred in Lagoa For-

mosa. Thus, this study allowed to evaluate the impact of precipitation and soil 

Photo 1 - Flood in the municipality of Lagoa Formosa in the first 15 (fifteen) days of 
January 2016 (Source: http://www.patos1.com.br/noticias).

Fot. 1 - Enchente ocorrida no município de Lagoa Formosa nos primeiros 15 (quinze) dias do 
mês de Janeiro de 2016 (Fonte: http://www.patos1.com.br/noticias).

Photo 1 shows the effects of daily variability of precipitation for the city of Pato 

de Minas (MG), which illustrates the intensity of precipitation in the region.

http://www.patos1.com.br/noticias
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fig. 7 - Daily spatial-temporal variability in precipitation (mm/day), vegetation index 
(NDVI of 3 km - line and 375 m - point) and the Palmer drought severity index (PDSI) 

for Pato de Minas (MG) in the period 1 November 2015 to 29 February 2016.
Fig. 7 - Variação espaço-temporal, diária, da precipitação (mm/dia), do índice de vegetação 

(NDVI de 3 km - linha e de 375 m - point) e do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) 
para a cidade de Pato de Minas (MG), durante o período de 01/nov/2015 a 29/fev/2016.
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water conditions on the issuance of alerts in cases of drought and/or floods in 

different agricultural regions. Moreover, it helps to plan new agricultural practices 

in order to overcome the problems caused by extreme weather events, mainly in 

the Northeast of Brazil.

Acknowledgment

Thank you to the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico (CNPq)/Brazil, for granting scholarship to LR and JAM during the de-

velopment of this study. This published was supported by the Capes Pró-Alertas/

Cemaden-MCTIC (Edital Pró-Alertas no. 24/2014) and by Spanish Ministry of 

Economy and Competitiveness, through the project PROMISES: Productos y 

servicios innovadores con sensores de microondas, SMOS y Sentinels para tier-

ra ESP2015-67549-C3-1-R and the ERDF (European Regional Development 

Fund). MSG SEVIRI-NDVI data generated as part of this study are available from 

the authors upon request.

Bibliographic references

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: guidelines for com-
puting crop water requirements.  Rome, Italy:  FAO Irrigation and Drainage Paper, n. 56, 300p. 

Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, J. L. M., Sparovek, G. (2013). Köppen’s climate 
classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 22, No. 6, 711–728.

Anunciação, T., Anunciação, A. R. G. B. (2010). Regionalização do Índice de Severidade de Seca de 
Palmer para o Estado do Rio de Janeiro. Congresso Brasileiro de Meteorologia.
Disponivél em: http://www.sbmet.org.br/cbmet2010/artigos/729_30210.pdf

Barbos,a H. A., Huete, A. R., Baethgen, W. E. A. (2006). 20-year study of NDVI variability over the 
Northeast Region of Brazil. J. Arid Environ, 67:288–307. 

Barbosa, H. A., Ertük, A. G. (2009). Índice diário de vegetação estimado com imagens multiespectrais do 
satélite meteosat segunda geração. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 14 (SBSR), 5617-5624. 

Barbosa, H. A. (2013). Sistema eumetcast: Uma abordagem aplicada dos satélites meteosat segunda geração. 
1 ed.; EDUFAL: Maceió, Vol. 2, p 186. 

Barbosa, H. A., Kumar, L. T. V., Silva, L. R. M. (2015). Recent trends in vegetation dynamics in the 
South America and their relationship to rainfall. Nat Hazards, June, v. 77, Issue 2, pp 883-899. 



137

Barbosa, H. A., Kumar, L. T. V. (2016). Influence of rainfall variability on the vegetation dynamics over 
Northeastern Brazil. Journal of Arid Environments 124 (2016) 377-387 

Bastos, S., Gomes, J. (2011). Mudança na Composição da Produção Agrícola Mineira: Análise das 
culturas dinâmicas (1994-2008). Encontro Nacional de Economia Política, 16. Anais. Uberlândia. 

Blain, G. C. (2005). Avaliação e adaptação do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) e do Índice 
Padronizado de Precipitação (SPI) às condições climáticas do Estado de São Paulo (Dissertação de Mes-
trado em Agricultura Tropical e Sub-tropical). Instituto Agronômico, Campinas – SP, 120 p.

Blain, G. C., Brunini O. (2007). Análise da escola temporal de monitoramento das secas agrícolas e 
meteorológicas no estado de São Paulo. Rev. bras. meteorol. vol.22 no.2 São Paulo. 

Cabral. S. L, Sakuragi, J., Angelis, C. F., Silveira, C. S. (2015). Modelagem hidrológica chuva-vazão com 
dados de radar e pluviômetro na bacia hidrográfica do Rio São Miguel. In: XXI Simpósio Brasileiro 
de Recursos Hídricos, 2015, Brasilia-DF. Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 

Doyle, M. E., Tomasella, J., Rodriguez, D. A. et al. (2013) Experiments using new initial soil moisture 
conditions and soil map in the Eta model over La Plata Basin. Meteorol Atmos Phys, 121:119–136.
DOI: https://doi.org/10.1007/s00703-013-0265-5

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUáRIA.
Disponível em: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em 17 mai. 2016. 

EMBRAPA, EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUáRIA.
Disponível em: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br. Acesso em 17 fev. 2016. 

Ertük, A. G., Elliott, S., Barbosa, H., Samain, O., Heinemann, T. (0000). Pre-operational NDVI Prod-
uct Derived From MSG SEVIRI. Disponível em: https://www.eumetsat.int/website/wcm/idc/
idcplg?IdcService=GET_FILE&dDocName=PDF_CONF_P57_S1_05_ERTURK_P&RevisionS
electionMethod=LatestReleased&Rendition=Web. Acesso em: 15 out. 2014. 

Funk, C. C., Peterson, P. J., Landsfeld, M. F., Pedreros, D. H., Verdin, J. P., Rowland, J. D., Romero, B. 
E., Husak, G. J., Michaelsen, J. C., Verdin A. P. A (2014). Auasi-global precipitation time series for 
drought monitoring. U.S. Geological Survey Data Series 832, p. 4.
DOI: https://dx.doi.org/10.3133/ds832

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2016).
Available online at: https://sidra.ibge.gov.br/home/pimpfbr/brasil

Karl,  T. R., Young,  P. J. (1987). The 1986 Southeast drought in historical perspective. Bulletin of the 
American Meteorological Society. 68, 773–778.

Marengo, J. A., Liebmann, B., Grimm, A. M., Misra, V., Silva Dias, P. L., Cavalcanti, I. F. A., ... & 
Saulo, A. C. (2012). Recent developments on the South American monsoon system. International 
Journal of Climatology, 32(1), 1-21.

Marengo, J. A., Alves, L., Soares, W., Rodriguez, D., Camargo, H., Riveros, M. P., Pablo, A. D. (2013). 
Two Contrasting Severe Seasonal Extremes in Tropical South America in 2012: Flood in Amazonia 
and Drought in Northeast Brazil. Journal of Climate,v. 26, p. 9137-9154. 

Marengo, J. A., Nobre, C. A., Seluchi, M. E., Cuartas, A., Alves, L. M., Mendiondo, E. M., Sampaio, 
G. (2015). A seca e a crise hídrica de 2014-2015 em São Paulo [The drought and the 2014-2015 
water crisis in Sao Paulo]. Revista USP, São Paulo, n.º 106, pp. 31–44.
DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i106p31-44

Marengo, J. A., Aragão, L. E. O. C., Cox, P. M., Betts, R., Costa, D., Kaye, N., Smith, L. T., Alves, 
L. M., Reis, V. (2016). Impacts of Climate Extremes in Brazil: The Development of a Web Plat-
form for Understanding Long-term Sustainability of Ecosystems and Human Health in Amazonia 
(PULSE-Brazil). Bulletin of the American Meteorological Society, v. 100, p. 1341-1346.
DOI: https://doi.org/10.1175/BAMS-D-14-00177.1



138

McBean, G., Rodgers, C. (2009). Climate Hazards and Disasters: the need for capacity building. Wiley 
Interdisciplinary Reviews, v.1, n.6. p. 871-884. 

Muza, M. N, Carvalho, L. M. V., Jones, C., Liebmann, B. (2009). Intraseasonal and Interannual vari-
ability of Extreme Dry and Wet Events over Southeastern South America and Subtropical Atlantic 
during the Austral Summer. Journal of Climate 22: 1682–1699, 2009.

Nobre, C., Marengo, J. A., Seluchi, M. E., Cuartas, A., Alves, L. M., & Camargo, H. (2016). The Re-
cord Drought and Water Crises of Summer 2014 in Southeastern Brazil, in Bulletin of the American 
Meteorogical Society, In press. 

Palmer,  W. C. (1965). Meteorological drought. Research paper, 45, p. 1–58. 

Paredes, F.  J., Barbosa, H. A., Guevara, Y. E. (2015). Análisis espacial y temporal de las sequías en el 
nordeste de Brasil. Agriscientia 1, 1–14.

Reboita, M. S., Oliveira, D. M., Freitas, C. H.,Oliveira, G. M., Pereira, R. A.  A. (2015). Anomalias dos 
Padrões Sinóticos da Atmosfera na América do Sul nos Meses de Janeiros de 2014 e 2015. Revista 
Brasileira de Energias Renováveis, v.4, p. 01-12.

Ryzhkov, A. V., Giangrande, S. E., Schuur, T. J. (2005). Rainfall estimation with a polarimetric proto-
type of WSR-88D. Journal Applied Meteorology, 44:502-515. Apr. 

Rossato, L., Alvalá, R. C. S., Tomasella, J. (2004). Variação espaço-temporal da umidade do solo no Bra-
sil: análise das condições médias para o período de 1971-1990.  Revista Brasileira de Meteorologia, 
v.19, n.2, 113-122. 

Thornthwaite, C. W., Mather, J. R. (1955). The water balance. publication in climatology. New Jersey: 
Drexel Institute of Technology, 104 p. 

Tomasella, J., Hodnett, M. G., Rossato, L. (2000). Pedotransfer functions for the estimation of soil 
water retention in Brazilian soils. Soil Science Society of America Journal., 64:327-338.  

Trejo, F. P., Brito-Castillo, L., Barbosa Alves, H., Guevara, E. (2016). Main features of large-scale oce-
anic-atmospheric circulation related to strongest droughts during rainy season in Brazilian São 
Francisco River Basin. Int. J. Climatol, 36, 4102–4117.







331

C O N C LU S ãO

luciano lourenço
Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS, 

Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854     luciano@uc.pt

A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais 
e internacionais.  
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