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O Monitor de Secas do 
Nordeste



Introdução
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• Ferramenta de monitoramento da severidade da seca
em 5 categorias (seca leve, seca moderada, seca
severa, seca extrema e seca excepcional)

• Considera dados meteorológicos, hidrológicos e
agrícolas (base de dados integrada da união e dos
estados)

• Processo de autoria do mapa de responsabilidade dos
estados do Nordeste com validação local, considerando
os impactos associados a cada categoria no campo

• Precisa de coordenação federal (Instituição Central)

• Produção mensal de informação (dados disponíveis
relacionados a seca)
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• Esforço colaborativo de agências federais e estaduais
• Processo baseado na convergência de evidências e

validação local, com visão do NEB como um todo

• Premissas:
• Começar Simples
• Aprender Fazendo
• Processo em constante aperfeiçoamento
• Transparência das informações – credibilidade

Introdução



O processo de Validação

• Etapa posterior ao Traçado do Mapa de verificação do traçado a 
partir de evidências locais

• Realizado pelos 9 estados do Nordeste que integram o MSNE

• Após 4 anos, surgiu a necessidade de fortalecimento desta etapa de 
validação do Mapa

• Novos parceiros nos setores de interesse: Recursos Hídricos, Clima e 
Agricultura

• Composto por uma rede de observadores e um validador.



O processo de Validação

• Observador:
• fornece informações sobre os impactos da seca em sua região de atuação
• preenchimento de um Formulário Mínimo Padrão
• direciona ao validador as informações
• Não tem acesso ao rascunho do mapa

• Validador:
• ponto focal do estado no seu setor de atuação
• compila as evidências apresentadas pelos observadores para justificar a validação 

do mapa em um outro formulário específico
• perfil mais técnico 
• Tem acesso ao rascunho do mapa



Observação de Impactos de Secas

Formulário Mínimo Padrão para Observadores 

• Subsídio à validação pelos Estados

• Construção a partir da tabela de impactos;

• Padronização para redes locais dos Estados “começarem simples”;

• Possibilidade de montar um banco de dados a partir dos impactos observados decorrentes das secas registradas



Formulário Mínimo Padrão

FOCO: Impactos nas pastagens/culturas e no acesso à água 



• Padronização para todos os Estados “começarem simples”

• Um formulário extenso ou complexo pode comprometer o engajamento ou limitar o perfil 

dos validadores;

• Mantém-se um campo aberto para o Observador (parceiro estadual) comentar impactos 

que não estão nas perguntas;

• Os Estados poderão adicionar outras questões que sejam de seu interesse.

Formulário Mínimo Padrão



Formulário Mínimo Padrão
• Parte I – Caracterização da Pluviosidade e “percepção” da condição  de seca

Note que para responder a essa pergunta o 
observador (parceiro estadual) não precisa ver o 
traçado. Isso diminui a subjetividade no processo.

Os formulários de validação que hoje chegam dos 
estados normalmente iniciam suas justificativas pelos 
totais de precipitação. 

Existem muitas lacunas de dados nos estados e 
levantar essas informações com o observador 
(parceiro estadual) contribui para o processo, ainda 
que não seja uma pergunta focada no IMPACTO.



• Parte II – Impactos nas culturas/pastagens e no acesso à água

Formulário Mínimo Padrão



Formulário de Validação

Indica se o validador concorda ou não com o
traçado do Mapa.
Deve se encaminhado um e-mail à lista do 
Monitor com o formulário preenchido,  com 
sugestões de alteração do Mapa,  
comentários e evidências que comprovem 
sua argumentação.



Atualmente Como fica
1º ao 5º dia útil preparação dos dados 1º ao 5º dia útil preparação dos dados e envio dos formulários 

(mínimos) aos observadores (parceiros estaduais)

6/7º dia útil traçado do R0 pelo Autor 6/7º dia útil traçado do R0 pelo Autor e o PONTO FOCAL de validação 

no Estado reúne as respostas dos formulários e aguarda o envio do 

R1 para validação justificada

Reunião de Autoria ~dia 9/10 Reunião de Autoria ~dia 9/10

Envio do R1 ~dia 10/11 (3 dias úteis para finalizar 

validação)

Envio do R1 ~dia 10/11 (3 dias úteis para finalizar validação)

Publicação do Mapa Final e Narrativa ~dia 15/16 Publicação do Mapa Final e Narrativa ~dia 15/16

Rotina de Validação Mensal





Encaminhamentos

• Indicação dos Validadores:
• Titular e Suplente

• Indicação dos Observadores
• Lista de nomes e informações de contato


