
  

                                        

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

MARYSOL DANTAS DE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS E VULNERABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL A INUNDAÇÕES NO BAIXO-AÇU - RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



  

MARYSOL DANTAS DE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS E VULNERABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL A INUNDAÇÕES NO BAIXO-AÇU - RN 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Ceará, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

doutora em Geografia. Área de 

concentração: Dinâmica Ambiental e 

Territorial.  

 

Orientador: Profª. Drª Maria Elisa 

Zanella. 

Coorientador: Prof. Dr. Lutiane Queiroz 

de Almeida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza 

2018 

 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M44e Medeiros, Marysol Dantas de.
    Eventos hidroclimáticos extremos e vulnerabilidade socioambiental a inundações no Baixo-Açu - RN /
Marysol Dantas de Medeiros. – 2018.
    209 f. 

     Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa de Pós-Graduação em
Geografia , Fortaleza, 2018.
     Orientação: Profa. Dra. Maria Elisa Zanella.
     Coorientação: Prof. Dr. Lutiane Queiroz de Almeida.

    1. Inundações no Baixo-Açu. 2. Vulnerabilidade Socioambiental. 3.  Eventos Hidroclimáticos Extremos.
I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 910



  

MARYSOL DANTAS DE MEDEIROS 

 

 

 

 EVENTOS HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS E VULNERABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL A INUNDAÇÕES NO BAIXO-AÇU - RN 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da 

Universidade Federal do Ceará, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

doutora em Geografia Área de 

concentração: Dinâmica Ambiental e 

Territorial.  

 

Aprovada em: 31/07/2018. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Elisa Zanella (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Lutiane Queiroz de Almeida (Coorientador) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. José Maria Brabo Alves 

 Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

 

_________________________________________ 

Profª. Drª. Marta Celina Linhares Sales 

 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Jader de Oliveira Santos 

 Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Saulo Roberto de Oliveira Vital 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CERES-CAICÓ) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a todos aqueles que sonham e 

lutam por uma sociedade melhor. 

 

 

 

 

 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus por toda força e discernimento para que eu 

pudesse enfrentar todos os percalços durante o período de construção deste trabalho, 

que não foram poucos! Mas a fé em Deus me encheu de entusiasmo para continuar 

firme neste propósito. 

Agradeço a Deus também pela a família com o qual Ele me agraciou: com 

uma mãe amável, zelosa e amiga (Ana Lúcia Dantas de Medeiros) e um pai 

entusiasmado por cada conquista minha (Sebastião Lopes de Medeiros) que sempre me 

apoiaram e me deram a base necessária para que eu pudesse concretizar mais esta etapa. 

Não só pelos meus pais, mas sou grata por contar com uma família que torce por mim 

em todas as minhas decisões e que as minhas conquistas sempre são motivo de muito 

orgulho para eles. 

É nostálgico escrever essa parte do trabalho, pois me faz rememorar o final 

do meu mestrado, quando o Prof. Dr Lutiane Almeida me incentivava para dar 

continuidade à carreira acadêmica. Ele juntamente a Drª Francisca Leiliane (Leila) 

sempre me dando bons e valiosos conselhos. Ainda na seleção para o doutorado eles me 

acolheram em Fortaleza para que eu realizasse a prova. Além disso, ambos sempre 

estiveram solícitos a me auxiliar em qualquer momento. Muito obrigada Professor 

Lutiane por aceitar ser meu coorientador, não sei o que eu faria sem seus 

direcionamentos.  

Mudar de cidade não é uma tarefa tão fácil como eu imaginei, mas tive a 

sorte de encontrar pessoas boas que me acolheram como filha, sendo assim, não posso 

deixar de agradecer a dona Doralice, Ana Aurila e Sofia. 

Foi muito saudável conviver no Departamento de Geografia da UFC, lugar 

aonde fiz amigos que levarei para a vida como Sulivan Dantas, Nair Júlia, Gabrila 

Estevão e Antônio Jr. Sem mencionar os demais colegas do Laboratório de 

Climatologia Geográfica e Recursos Hídricos. Também gostaria de agradecer aos 

funcionários do departamento, em especial a Fernadez e Erandir, pois estavam sempre 

dispostos a me ajudar. 

Quanto aprendizado obtive nessa etapa! Tudo isso graças ao corpo docente 

altamente capacitado da qual tive a oportunidade de conviver. Tenham certeza que seus 

ensinamentos foram muito além daqueles dados em sala de aula.  

Não posso deixar de agradecer as minhas amigas de apartamento que 

tiveram a paciência de conviver comigo: a piauiense Cleonice e as potiguares Camila e 



  

Helânia. Especialmente agradeço a Maria José Barbosa (Lia), pois após todos os 

momentos que passamos juntas, posso afirmar que ganhei uma irmã cearense. Muito 

obrigada por cada palavra de ânimo e por estar sempre ao meu lado quando mais 

precisei. 

Também agradeço a todos os colegas GEORISCO - UFRN, pois estavam 

sempre dispostos a me ajudar, pelo auxílio nos trabalhos de campo e pela amizade, 

principalmente a Edimara, Dyego, Vinícios, Yuri, Letícia e Caroline, pois eu sempre 

estava recorrendo a vocês. 

Em relação à pesquisa não posso deixar de agradecer a Felipi Maciel por me 

disponibilizar um banco de dados gigantesco que fora de grande valia, pois sem eles eu 

não teria conseguido os resultados desta pesquisa. Também agradeço o apoio do 

Mestrando em Engenharia Civil/ UFC, Guilherme Gomes pelo auxílio na modelagem 

hidrológica; ao doutorando em Geociências/UFRN, Paulo Vítor Araújo, por me 

disponibilizar os dados do SRTM da área calibrados, além de várias conversas bastante 

produtivas; e ao técnico ambiental da Petrobrás Getúlio Moura por disponibilizar o 

grande acervo de fotos aéreas da inundação de 2008, bem como diversos documentos e 

registros que foram de grande valia para a pesquisa. 

Obrigada à banca de qualificação, em especial a Profª Marta Celina que me 

norteou significativamente. Espero ter seguido seus apontamentos de maneira correta! 

Não posso esquecer-me de agradecer aos colegas do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte – IFRN, Ana Beatriz, Joyce Clara, Nísia, Narla, João Corrêa e 

Rômulo, pela paciência que tiveram comigo nessa reta final. 

Sou grata a você Jonas Costa por ter resignação comigo, sempre disposto a 

me ajudar no que fosse preciso, além disso, o que seria de mim sem você para me 

auxiliar nos campos? 

Por fim todo meu agradecimento vai Professora Maria Elisa Zanella. Como 

sou privilegiada em tê-la como orientadora! Sempre prestativa, paciente e atenciosa 

comigo, por vezes me tratando até como filha. Saiba que a tenho como exemplo de 

profissional e de mulher. Como sempre digo: “Quando eu crescer quero ser igual a 

você!” 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O período de maior ganho em 

conhecimento e experiência é o período 

mais difícil da vida de alguém”. 

 (Dalai Lama) 



  

RESUMO 

 

As inundações estão ligadas a fenômenos hidrometeorológicos intensos, sendo muitas 

vezes agravadas pelas intervenções antrópicas sobre o meio ambiente. Geralmente, as 

áreas urbanas apresentam números mais expressivos de pessoas atingidas diretamente 

pelas inundações, porém, as áreas rurais também exibem registros de perdas e prejuízos 

decorrentes deste fenômeno. No estado do Rio Grande do Norte a principal causa para o 

acometimento de tais episódios de inundações foi derivada de fenômenos 

hidrometeorológicos extremos, sobretudo a montante do Rio Piranhas-Açu. Assim, o 

objetivo principal da pesquisa é analisar a vulnerabilidade socioambiental dos 

municípios que compõem a Região do Baixo-Açu no estado Rio Grande do Norte, a 

partir dos riscos de inundações, correlacionando os episódios de precipitações 

pluviométricas extremas ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e as 

vazões máximas atingidas pelo rio. A elaboração do Índice de Vulnerabilidade Social 

(IVS) se deu a partir da adaptação do World Risk Report (2014), elaborado pelas Nações 

Unidas, valendo-se de dados que denotam desvantagem social. A estimação das áreas de 

inundações para os períodos de retorno de 5, 10, 50 e 100 anos, foi realizada através de 

modelagem hidrodinâmica usando o software HEC-RAS. Com a sobreposição das áreas 

expostas a inundações obtidas na modelagem hidrodinâmica e a vulnerabilidade social 

dos municípios do Baixo-Açu foi possível avaliar a Vulnerabilidade Socioambiental a 

inundações na região. Assim, constatou-se que as inundações no Baixo-Açu são 

provocadas por dias consecutivos de chuvas, mesmo que o acumulado em 24 horas seja 

relativamente baixo. No caso do Rio Piranhas-Açu, a modelagem hidrodinâmica 

mostrou que, até mesmo as cheias resultantes de vazões para períodos de retorno de 

baixo tempo de recorrência (5 e 10 anos), inundam grandes parcelas de áreas. Além 

disso, verificou-se que a alta exposição fez com que a vulnerabilidade socioambiental 

aumentasse consideravelmente, mesmo em municípios que tivessem vulnerabilidade 

social baixa e muito baixa. Salienta-se que a metodologia desta pesquisa permite a 

inserção de diversos indicadores em escalas distintas, podendo ser aplicada a vários 

estudos de vulnerabilidade, sejam em escala global, regional ou local. 

 

Palavras-chave: Inundações no Baixo-Açu. Vulnerabilidade Socioambiental. Eventos 

Hidroclimáticos Extremos. 



  

ABSTRACT 

 

The floods are linked to intense hydrometeorological phenomena, and are often 

aggravated by anthropic interventions on the environment. Generally, urban areas have 

more expressive numbers of people affected directly by the floods, however, the rural 

areas also show records of losses and losses resulting from this phenomenon. In the 

state of Rio Grande do Norte, the main cause for the occurrence of such flood events 

was derived from extreme hydrometeorological phenomena, mainly upstream of the 

Piranhas-Açu River. Thus, the main objective of the research is to analyze the 

socioenvironmental vulnerability of the municipalities that compose the Baixo-Açu 

Region in the state of Rio Grande do Norte, based on flood risks, correlating extreme 

rainfall events along the River Basin Piranhas-Açu and the maximum flows reached by 

the river. The elaboration of the Social Vulnerability Index (IVS) was based on the 

adaptation of the World Risk Report (2014), prepared by the United Nations, using data 

that denote social disadvantage. The estimation of the flood areas for the return periods 

of 5, 10, 50 and 100 years was performed using hydrodynamic modeling using HEC-

RAS software. With the overlapping of the areas exposed to floods obtained in the 

hydrodynamic modeling and the social vulnerability of the municipalities of Baixo-Açu, 

it was possible to evaluate the Socio-Environmental Vulnerability to floods in the 

region. Thus, it was verified that the floods in the Baixo-Açu are provoked by 

consecutive days of rains, even if the one accumulated in 24 hours is relatively low. In 

the case of the Piranhas-Açu River, hydrodynamic modeling showed that even floods 

resulting from low recurrence times (5 and 10 years) floods flood large areas. In 

addition, it was found that high exposure made socio-environmental vulnerability 

increase considerably, even in municipalities with low and very low social vulnerability. 

It should be emphasized that the methodology of this research allows the insertion of 

several indicators in different scales, and can be applied to several vulnerability studies, 

whether on a global, regional or local scale. 

 

Keywords: Floods in the Baixo-Açu. Socio-environmental vulnerability. Extreme 

Hydroclimatic Events. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões acerca dos eventos naturais extremos obtiveram notoriedade 

no âmbito da comunidade acadêmica e na sociedade civil brasileira após a ocorrência de 

catástrofes naturais que assolaram o país na ultima década, impulsionando assim, a 

elaboração de medidas preventivas e mitigadoras dos efeitos danosos decorrentes dos 

perigos naturais.  

No estado do Rio Grande do Norte os principais eventos naturais extremos 

estão diretamente ligados às condições climáticas, sobretudo, as secas e a inundações 

que, constantemente, afligem a população de diversos municípios, principalmente as 

pequenas cidades do semiárido. (CEPED/ UFSC, 2012).  

As inundações estão ligadas a fenômenos hidrometeorológicos intensos, 

sendo muitas vezes agravadas pelas intervenções antrópicas sobre o meio ambiente, 

como é o caso das inundações em áreas urbanas. 

Apesar de, geralmente, as áreas urbanas apresentarem números mais 

expressivos de pessoas atingidas diretamente pelas inundações, às áreas rurais também 

exibem registros de perdas e prejuízos decorrentes deste fenômeno. 

Devido a concentração maior de pessoas nas cidades que, por vezes, 

ocupam locais com intensa dinâmica natural, como é o caso das margens dos rios, o 

contingente populacional exposto tende a ser maior ao risco de inundações. Aliado a 

ocupação irregular destas áreas geograficamente susceptíveis, as condições sociais das 

populações que habitam as margens dos rios nas cidades comumente corroboram para 

que as tornem mais vulneráveis. 

Todavia, nas áreas rurais, apesar de possuir menor concentração 

populacional, os prejuízos causados por fenômenos naturais extremos não deixam de ser 

expressivos, tendo em vista que as inundações podem comprometer de forma drástica a 

economia local, e suas consequências também podem ser refletidas nas cidades, como 

por exemplo, a diminuição da oferta de alimentos. Não só isso, a capacidade de resposta 

a este perigo pode ser comprometida, uma vez que, em lugares mais remotos é mais 

difícil o acesso de equipes de socorro e a chegada investimentos públicos para 

recuperação das áreas atingidas, entre tantos outros empecilhos. 

As inundações atingiram em média, segundo dados da Estratégia 

Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (UN-ISDR), 250 milhões 
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de pessoas anualmente em todo o mundo entre os anos de 2003 e 2013 (ONU, 2013). Só 

no Brasil, entre os anos de 1990 e 2010, mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas 

pelas inundações e, só na região Nordeste foi contabilizado mais de quatro milhões 

conforme dados presentes no Atlas de Brasileiro de Desastres Naturais (2012). 

No estado do Rio Grande do Norte, conforme dados da Defesa Civil, as 

inundações são responsáveis por afetar direta e indiretamente 612.922 pessoas, destas, 

50.632 ficaram desalojadas; 30.442 desabrigadas; 11.920 deslocadas; 11 desaparecidas; 

263 pessoas levemente feridas; 10.796 pessoas gravemente feridas; 28.769 enfermos e 

12 mortos, entre os anos de 1990 e 2010. Sendo mais especificamente no Baixo-Açu 

onde ocorrem as maiores perdas, principalmente econômicas. 

No Vale do Açu, localizado no baixo-Açu são desenvolvidas as principais 

atividades econômicas do estado: fruticultura irrigada para exportação, carcinicultura, 

extração de petróleo e sal. Com as inundações acontecidas, sobretudo nos anos de 2004, 

2008 e 2009, tais atividades econômicas sofreram impactos negativos elevados, sem 

mencionar no contingente populacional desabrigado.  

A principal causa para o acometimento de tais episódios de inundações foi 

derivada de fenômenos hidrometeorológicos extremos, especialmente a montante do 

Rio Piranhas-Açu.  

Embora não seja possível conter a manifestação dos fenômenos naturais é 

admissível à diminuição dos efeitos danosos destes sobre a população por meio da 

diminuição da vulnerabilidade dos indivíduos expostos ao perigo. Entretanto a 

vulnerabilidade social não perpassa apenas por variáveis inerentes aos indivíduos 

expostos, como por exemplo, questões vinculadas à pobreza, educação, gênero e idade.  

Sendo assim, o problema a ser investigado está relacionado à complexa 

relação existente entre a vulnerabilidade social e as áreas propensas a riscos de 

inundações, neste caso, dos municípios que compõem o Baixo-Açu, localizado na 

Mesorregião Central Potiguar. 

A área de estudo compreendida para este trabalho limita-se aos municípios 

que compõem o Baixo-Açu, ou seja, aqueles localizados após o vertedouro da Barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves que são: Ipanguaçu, Açú, Afonso Bezerra, Alto do 

Rodrigues, Ipanguaçu, Itajá, Pendências, Carnaubais, Macau e Porto do Mangue (Figura 

01). 
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Figura 01 – Localização da área de estudo 

Fonte: Elaboração por Marysol Medeiros (2016) a partir dados do IBGE (2010). 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu está inserida entre os estados da 

Paraíba e Rio Grande do Norte, perfazendo uma área de drenagem igual a 43.681,50 
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Km², sendo 17.498,50 Km² a área correspondente ao estado do Rio Grande do Norte 

(cerca de 40%). Ao todo, 147 municípios estão dispostos ao longo da bacia hidrográfica, 

contudo apenas 45 municípios estão no estado potiguar e abrange uma população 

equivalente a 449.459 habitantes (Agência Nacional de Águas- ANA, 2010).  

O principal rio que compõem a bacia é o Piranhas-Açu, com nascente no 

município de Bonito de Santa Fé, no estado da Paraíba, e foz na costa setentrional do 

estado do Rio Grande do Norte. Ao longo do rio Piranhas-Açu, encontra-se a barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves, considerado o pulmão hídrico do estado norte-rio-

grandense, uma vez que, toda a bacia hidrográfica está localizada em uma região de 

clima semiárido, apresentando diversos rios intermitentes.  

É uma região que apresenta municípios que sofrem constantemente com os 

efeitos das secas e estiagens e em algumas regiões, como a do Seridó Oriental do Rio 

Grande do Norte, contam com municípios em elevado grau de desertificação. Todavia, 

em muitos municípios além dos danos decorrentes das secas também têm que enfrentar 

os problemas ocasionados devido às inundações quando em períodos de precipitações 

pluviométricas intensas.  

A maioria dos municípios que compõem a bacia não possuem mais de 10 

mil habitantes, tendo como economia principal a agropecuária na porção mais ao sul e a 

fruticultura irrigada em municípios mais ao norte.  

A pouca infraestrutura, receita municipal pequena e comprometida, falta de 

preparo da população e de políticas de gestão de riscos, tornam a população mais 

vulnerável aos efeitos danosos dos riscos de inundações e secas.  

Devido as recorrentes secas que assolam a região, a população já está 

parcialmente habituada a lidar com tal fenômeno, porém, as inundações são eventos 

esporádicos e que causam diversos transtornos aos atingidos.  

Os perigos naturais podem distribuir-se de forma igualitária em um 

território, porém a capacidade de enfrentamento do perigo e superá-lo irão diferenciar 

conforme fatores não apenas sociais, mas, sobretudo, políticos e econômicos (fatores 

econômicos não ligados diretamente aos indivíduos). Ou seja, o recorte temático tratará 

das vulnerabilidades sociais não apenas intrínsecas aos indivíduos expostos ao perigo, 

porém enfocando também a economia dos municípios e as ações de políticas públicas 

voltadas para prevenção e mitigação dos danos originados de riscos naturais.  

Em estudos de vulnerabilidade socioambiental é de suma importância 

compreender as interações entre a dinâmica dos elementos naturais, como também os 
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condicionantes sociais que expõem um indivíduo ou grupo de indivíduos a uma situação 

de risco; tendo em vista que a vulnerabilidade existirá a partir de um perigo em um dado 

contexto geográfico e social, pois há lugares mais propensos à ocorrência de fenômenos 

danosos do que outros, bem como indivíduos que por diversos fatores – sociais, 

políticos, culturais e etc. – possuem menor capacidade de resistência. 

Assim, este trabalho visa analisar a sobreposição de áreas que apresentam 

elevada vulnerabilidade social e de vulnerabilidade ambiental, o que para Alves (2009) 

seriam áreas de vulnerabilidade socioambiental, pois para o mesmo, este termo é 

definido como sendo “a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos 

populacionais muito pobres e com alta privação (vulnerabilidade social) e áreas de risco 

ou degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental); é justamente a combinação 

dessas duas dimensões – social e ambiental.” (ALVES, 2009, p. 82).  

Entretanto, a vulnerabilidade social não perpassa apenas por variáveis 

inerentes aos indivíduos expostos, como por exemplo, questões vinculadas à pobreza, 

educação, gênero e idade. A vulnerabilidade social conta com fatores em esferas 

maiores da sociedade, levando-se em consideração demandas econômicas e políticas. 

Por isso, para este trabalho a vulnerabilidade é composta por três elementos como 

explicitado por Birkmann et al. 2011, que são a suscetibilidade, a capacidade de 

enfrentamento e a capacidade de adaptação das populações. 

Como apontado por Zanella; Olímpio e Dantas (2011) “o estudo da 

vulnerabilidade, e sua espacialização em determinado território, possibilita a 

identificação das áreas a apresentar possíveis impactos ambientais, constituindo-se em 

ferramenta importante ao planejamento ambiental e ordenamento territorial.” 

(ZANELLA, OLÍMPIO, DANTAS; 2011).  

Dessa maneira, a importância deste estudo está pautada na contribuição que 

o mesmo pode oferecer aos municípios localizados ao longo da bacia Piranhas-Açu, 

principalmente aqueles situados nas proximidades da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves, Baixo-Açu, no tocante a capacidade de enfrentamento as inundações, bem 

como de adaptação quando expostos a este perigo natural. Uma vez que este trabalho 

objetiva identificar as fragilidades ligadas à falta de políticas públicas e de preparo da 

população, que elevam da vulnerabilidade social. Os gestores municipais poderão, a 

partir dos dados levantados neste estudo, canalizar esforços para o melhoramento do 

gerenciamento dos riscos dos seus municípios.  

Mas, principalmente, propor indicadores de vulnerabilidade socioambiental 
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para o risco de inundações a realidade do semiárido nordestino, uma vez que há 

escassez de trabalhos voltados para esta temática nesta região devido seu histórico de 

secas e estiagens. Sendo assim, é possível realizar um diagnóstico geral das condições 

encontradas nos munícipios que os colocam em maiores condições de vulnerabilidade 

para só então propor políticas públicas viáveis.  

Desta maneira, o objetivo principal da pesquisa é analisar a vulnerabilidade 

socioambiental dos municípios que compõem a Região do Baixo-Açu no estado Rio 

Grande do Norte, a partir dos riscos de inundações, correlacionando os episódios de 

precipitações pluviométricas extremas ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-

Açu e as vazões máximas atingidas pelo rio levando-se em consideração as inter-

relações entre as vulnerabilidades sociais e a exposição diferenciada aos riscos naturais. 

Para tanto, foi necessário estabelecer, segundo a metodologia empregada, o grau de 

vulnerabilidade social e de vulnerabilidade ao perigo natural nos quais as áreas estão 

sujeitas, visando estabelecer a vulnerabilidade socioambiental. 

Para atender os objetivos específicos foram discutidos os conceitos e 

abordagens teóricas acerca da vulnerabilidade socioambiental, riscos e desastres 

decorrentes das inundações; foi realizada a elaboração de um diagnostico das áreas de 

exposição a riscos de inundações na região do Baixo-Açu através da correlação das 

precipitações pluviométricas extremas e as vazões máximas do Rio Piranhas-Açu; 

criou-se um índice de vulnerabilidade social focando na suscetibilidade, capacidade de 

enfrentamento e de adaptação dos municípios do Baixo-Açu frente às inundações; por 

fim, a avaliação da vulnerabilidade socioambiental do Baixo-Açu a partir do 

cruzamento das áreas de exposição a riscos de inundações com a suscetibilidade, 

capacidade de enfrentamento e de adaptação da população frente a este perigo. 

Para atender os objetivos deste estudo, foi necessário o cumprimento de 

algumas etapas conforme os procedimentos metodológicos seguintes contemplados no 

fluxograma (figura 02). 

Primeiramente foram realizados levantamentos bibliográficos referentes ao 

tema para respaldar a o arcabouço teórico e metodológico utilizado nesta pesquisa; além 

disso, foram feitas consultas junto à defesa civil com o intuito de conseguir evidências 

passadas de episódios de desastres naturais na área de estudo. Após a consolidação do 

referencial teórico, foram desenvolvidos o Índice de Vulnerabilidade a Inundações (IVI) 

e o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS).  

Assim, o IVI foi elaborado a partir do levantamento de dados secundários 
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junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS, 2012) e simulação 

hidrológica, utilizando o software HEC-RAS –Hydrologic Engineering Center / 

Hydrologic River Analysis System Versão 3.5, após a simulação hidrológica com os 

períodos de retorno, foram sobrepostas a estas áreas os dados do LandSacan para 

estipular a população exposta.  

 Já na composição do IVS, houve a compilação de dados secundários de 

diversas fontes, principalmente da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (MUNIC-IBGE, 2013) e do Atlas do 

Desenvolvimento Humano Brasileiro (2013). A junção destes dados e a elaboração do 

IVS foi baseada em Birkmann et al. 2011, conforme o Index World Risk Report. 

Concomitantemente, foram realizados trabalhos de campos para a 

conferência dos mapas temáticos tanto do IVS quanto do IVI, para só então estes mapas 

serem sobrepostos e com isso ser possível a realização do IVSA. A figura 02 traz o 

fluxograma com as etapas do trabalho.  

Figura 02 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

 
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros (2018). 

 

Assim, o presente trabalho foi estruturado da seguinte maneira: O primeiro 

capítulo foi intitulado “A relação sociedade-natureza e os estudos de risco/ 

vulnerabilidade na geografia” trata sobre os conceitos e abordagens teóricas e 

metodológicas de risco e vulnerabilidade na Geografia; sendo necessária a definição, 
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dentre as várias concepções sobre risco, perigo e vulnerabilidade aquelas que mais se 

aproximam do debate da ciência geográfica. 

 O segundo capítulo “Elaboração do índice de vulnerabilidade 

socioambiental a inundações para o baixo-açu: metodologia” descreve todos os 

procedimentos metodológicos realizados para elaboração deste trabalho. 

O terceiro capítulo chamado “Eventos de cheias e inundações no Baixo-

Açu”, traz a caracterização ambiental, o processo de ocupação e o histórico das 

inundações no Baixo-Açu , bem como o papel da barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves para controle e intensificação de cheias e inundações na área de estudo. 

O quarto capítulo apresenta o diagnóstico das áreas com maiores 

probabilidades de inundações, a partir da avaliação dos períodos de retorno das 

inundações culminando na elaboração do Índice Vulnerabilidade a Inundações (IVI). 

O quinto capítulo versa sobre as vulnerabilidades sociais que influenciam na 

suscetibilidade, na capacidade enfrentamento as inundações e com a capacidade 

adaptativa, levando-se em conta os aspectos, sociais, políticos e econômicos dos 

municípios em questão, bem como os resultados acerca da sobreposição do 

mapeamento das vulnerabilidades sociais e ambientais; trazendo o Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental (IVSA). 
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2 A RELAÇÃO SOCIEDADE - NATUREZA E OS ESTUDOS DE RISCOS 

/VULNERABILIDADES NO ÂMBITO DA GEOGRAFIA 
 

 Desde os primórdios a Geografia discorre sobre a complexa relação 

sociedade-natureza e como esta interação se desenvolve sobre o espaço geográfico, 

buscando compreender quanto à sociedade se vale da natureza para subsidiar seus meios 

de vida, bem como das influências/ impactos do homem na natureza. 

No cerne da Geografia Física, muitos trabalhos geográficos têm como 

referencial teórico o conceito de paisagem, exaltando-se os elementos naturais do meio 

e naturalizando as ações do homem, como agente passivo. Entretanto, a abordagem 

geossistêmica emerge como alternativa para diminuir a dicotomia existente entre os 

aspectos sociais e naturais nas análises geográficas. Como ressaltado por Suertegaray 

(2002): 

 

Ao buscar este caminho construíram-se conceitos como o de geossistema, 

que, por sua vez, ultrapassa na sua construção a integração do conhecimento 

da natureza. Ultrapassa, porque inclui o homem (a ação do homem) neste 

contexto. Esta concepção ainda que naturalize a ação do homem, impõe uma 

outra discussão que, em nosso entendimento, ultrapassa a Geografia física. 

Ultrapassa, na medida em que resgata para a análise a dimensão antrópica, 

característica central da geografia quanto ciência da relação natureza e 

sociedade. (SUERTEGARAY, 2002, p. 113). 

 

A natureza, em diversas situações, foi concebida na Geografia como recurso 

que, através do trabalho poderia se tornar fonte de riqueza, além disso, era vista como 

fator determinante na produção do espaço, sendo responsável pelo sucesso, ou não, do 

desenvolvimento econômico de um determinado território. Era encarada como algo 

externo ao homem. (SUERTEGARAY, 2002).  Todavia, o homem também deixa suas 

impressões na natureza, modificando-a, deixando marcas na paisagem e, em certos 

casos, alterando sua dinâmica (SANTOS 1997; MORIN 1990, SUERTEGARAY 2002).  

Ao longo da história da ciência geográfica, várias foram às formas de se 

compreender a relação sociedade-natureza como ilustra Suertegaray (2002): 

 

Este [a Geografia] 1, como área do conhecimento, propõe historicamente para 

seus estudos a compreensão da relação homem x meio. Para os geógrafos, o 

espaço geográfico é um conceito que expressa essa interação, ainda que tenha 

sido compreendida de diferentes maneiras. [...] As formas mais clássicas de 

conceber esta relação, ou seja, o determinismo geográfico (onde a natureza é 

a causa); o possibilismo geográfico (onde o mundo humano constrói 
possibilidades técnicas de utilização da natureza); a interação dialética (onde 

                                                             
1 Grifo da autora 
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o ambiental é resultado da relação contraditória entre natureza e sociedade 

medida pelo trabalho), e a compreensão fenomenológica/ hermenêutica (onde 

não há separação entre ser e ambiente). (SUERTEGARAY, 2002, p. 116). 

 

As mudanças tecnológicas e sociais ocorridas no final do século XX, 

sobretudo na década de 1960, trouxeram consigo novos paradigmas para as ciências, 

inclusive na Geografia, na qual culminou com a mudança no discurso em relação à 

natureza, assim, termos como meio ambiente, ou ambiental, tornaram-se pujantes 

(MENDONÇA, 2002). Neste período, como ressalta Loiola e Oliveira (2010), surgiram 

vários movimentos sociais, religiosos e ecológicos que se puseram contra as ameaças de 

degradação ambiental, problemas sociais, e principalmente, avessos a uma possível 

guerra nuclear e seus impactos. 

 Apesar da crescente demanda por estudos ambientais, entre as décadas 

de 1960 e 1980, na Geografia, a relação sociedade-natureza, indispensável para esta 

linha de pesquisa, fora esquecida sendo substituída por abordagens e métodos mais em 

voga conforme a época. Assim, dependendo do método escolhido a relação sociedade-

natureza ganhava nova roupagem e sentidos diferentes: ora privilegiando mais os 

aspectos naturais, ora os sociais.  Como relata Almeida (1995): 

 

(...) é necessário considerar que os geógrafos das décadas de 60, 70 e 80, 

quantitativos, marxistas, tecnocratas ou o nome que se queira dar, viraram as 

costas para a Geografia Física, e que com isso asfixiaram perigosamente a 
mais importante tradição da Geografia legada pelos franceses – a relação 

Sociedade/Meio. Tal situação somente veio apresentar modificação no final 

dos anos 80 e início dos 90, com a emergência dos estudos ambientais. 

(ALMEIDA, p.106, 1995). 

 

 A preocupação em se realizar estudos ambientais que tratassem das 

questões sociais e naturais de maneira holística fez surgir novos desafios metodológicos 

nos estudos ambientais geográficos, tendo em vista a dificuldade de se compreender e 

descrever as interações e correlações existentes entre dinâmica natural e a social, que 

vinha se tornando cada vez mais complexa como aponta Aguiar (2010). 

 

Outra questão relevante diz respeito ao ritmo acelerado com que os processos 

se dão na realidade, o qual não é acompanhado pelos métodos de pesquisa na 

mesma sintonia com as demandas das sociedades contemporâneas. 

Observam-se uma grande defasagem neste sentido e obstáculos 
metodológicos para o aprimoramento dos processos de conhecimento da 

realidade. Há um paradoxo: os problemas tornaram-se mais amplos e 

diversificados, pois é cada vez maior a complexidade no mundo conectado. 

Para compreender os problemas há necessidade de um elenco grande de 

estudos, uma vez que a realidade muda rapidamente, tornando-se difícil de 

ser apreendida. O tempo proposto para os estudos é sempre criticado por ser 
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demasiadamente longo. O mundo contemporâneo tem pressa. (AGUIAR, p. 

16, 2010). 

 

Nesse sentido, como explana Mendonça (2002), o surgimento do termo 

socioambiental se deu em decorrência da insuficiência que o termo meio ambiente 

apresentou para se fazer a relação sociedade-natureza, tendo em vista que este estava 

mais atrelado à natureza ou ao naturalismo. Entretanto, a Geografia precisava explicar, 

também, as mudanças sociais tão dinâmicas e tão intrínsecas a natureza. Assim 

Mendonça (2002) afirma: 

 

O termo sócio aparece, então, atrelado ao termo ambiental, para enfatizar o 

necessário envolvimento da sociedade enquanto sujeito, elemento, parte 

fundamental dos processos relativos à problemática ambiental contemporânea 

[...] A importância atribuída à dimensão social desses problemas possibilitou 

o emprego da terminologia socioambiental, e este termo não explicita 

somente a perspectiva de enfatizar o envolvimento da sociedade como 

elemento processual, mas também decorrente da busca de cientistas naturais a 

preceitos filosóficos e da ciência social para compreender a realidade numa 

abordagem inovadora (MENDONÇA, 2002, p.126). 
 

Achar um método adequado para os estudos socioambientais é uma tarefa 

árdua para os geógrafos físicos. Tendo em vista que a dinâmica da sociedade e a 

dinâmica da natureza, a pesar de apresentarem processos que há correlações e efeitos 

causa-consequência, possuem escalas temporais muito distintas. Mendonça (2002) 

alerta sobre o cuidado necessário para a escolha do método nos estudos 

socioambientais, para este autor, “a natureza não deve ser enfocada a partir dos estudos 

específicos aos estudos da sociedade, assim como a sociedade não deve ser a partir de 

métodos das ciências naturais, ainda que a abordagem da problemática ambiental parta 

de uma ótica social” (MENDONÇA, 2002, p. 131).  

Nesta visão sobre a escolha de um método para a abordagem ambiental 

torna-se forçoso dizer que o materialismo histórico não abarcaria toda discussão a cerca 

das relações sociais e naturais, pois, este método adota a relação sociedade-natureza 

como a transformação da natureza por meio do trabalho humano e que, por sua vez, a 

natureza seria o resultado das paisagens constituídas ao longo da história humana. Esta 

perspectiva promove uma discussão superficial em relação aos processos naturais, pois 

enfatiza as modificações da sociedade sobre a natureza, negligenciando que nem toda 

dinâmica natural ocorre devido às ações humanas. 

Todavia, como já supracitado, na tentativa de amenizar as disparidades entre 

as dinâmicas naturais e sociais nos estudos geográficos relativos ao meio ambiente, 
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surgem propostas metodológicas pautadas na Teoria Geral dos Sistemas, que foram de 

grande valia para os estudos da Geografia física, entretanto, ainda assim, enfocando 

aspectos mais naturalistas do que social. (MENDONÇA, 2002). Desta forma, 

comungando do mesmo pensamento Mendonça (2002) e Briant citado por Derruau 

(1996), afirmam que não é suficiente definir a Geografia física como estudo integrado 

do meio natural, pois apesar da sua abrangência, o homem e a sociedade ainda são 

postos como fator e não como elementos da paisagem. Vale lembrar que a abordagem 

geossistêmica trata-se da tentativa de formar táxons para escalonar a paisagem terrestre 

conforme diferentes escalas de análise. 

Desta maneira, estudos que vislumbram abordar questões socioambientais, 

como é o caso deste, tendem a romper com a ideia da escolha de um único método para 

apreensão da realidade, conforme Mendonça (2002): 

 

A abordagem da problemática ambiental, para ser levada a cabo com 
profundidade e na dimensão sociedade-natureza, rompe assim com um dos 

clássicos postulados da ciência moderna, qual seja, aquele que estabelece a 

escolha de apenas um método para a elaboração do conhecimento científico 

(MENDONÇA, 2002, P. 136).  

 

Portanto torna-se difícil realizar estudos socioambientais a partir da ótica de 

um único método como determina os preceitos da ciência moderna. É necessário o 

desprendimento destas normas, transcendendo para uma interdisciplinaridade capaz de 

decifrar as demandas impostas por um mundo pós-moderno. 

Na atualidade, falar-se em meio ambiente e ambiental remonta diretamente 

aos processos que envolvem tanto a dinâmica social quanto as da natureza, além disso, 

como estes processos relacionam-se e surtem efeito na produção do espaço geográfico. 

Diferentemente de épocas pretéritas, no qual meio ambiente estava atrelado à ideia de 

estudo da natureza do planeta (MENDONÇA, 2002).  

Mendonça (2002) aponta que a interdisciplinaridade permitida pela 

Geografia à torna favorável para discussões acerca da complexa relação sociedade-

natureza, corroborando com o pensamento de Moraes (1994) que afirma ser na 

Geografia “‘um dos últimos lócus do naturalismo nas ciências humanas’ (MORAES, 

1994, p. 88) e também do humanismo nas ciências naturais” (MENDONÇA, 2002, 

p.123). 

Ao se realizar estudos socioambientais, muitos geógrafos adotam a 

perspectiva de interação sociedade-natureza, no ensaio de propor intervenções que 
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sejam capazes de reduzir os impactos negativos das ações humanas na natureza, a fim 

de promover uma maior qualidade de vida à sociedade. Mendonça (2002) define como 

sendo um estudo de geografia ambiental: 

 

Um estudo elaborado em conformidade com a geografia ambiental deve 

emanar de problemáticas em que situações conflituosas, decorrentes da 

interação entre a sociedade e a natureza, explicitem degradação de uma ou de 

ambas. A diversidade das problemáticas é que vai demandar um enfoque 

mais centrado na dimensão natural ou mais na dimensão social, atentando 

sempre para o fato de que a meta principal de tais estudos e ações vai na 

direção da busca de soluções do problema, e que este deverá ser abordado a 

partir da interação entre estas duas componentes da realidade. 

(MENDONÇA, 2002, P. 134).  

 

Partindo desta premissa, os estudos sobre riscos e vulnerabilidades 

socioambientais se encaixam perfeitamente aos de geografia ambiental, nos quais são 

imprescindíveis analisar os aspectos naturais e sociais que tornam um grupo mais ou 

menos vulnerável a um determinado perigo natural. 

A interdisciplinaridade, a capacidade de síntese e, principalmente, a aptidão 

para realização de um diálogo entre a sociedade e a natureza sem perder o seu foco de 

espacialização dos problemas investigados, torna a Geografia uma ciência capaz de 

realizar com maestria estudos relacionados a riscos e vulnerabilidades socioambientais. 

Os geógrafos são capazes de identificar o perigo natural e sua dinâmica, 

bem como averiguar os condicionantes sociais que tornam um grupo mais vulnerável e, 

além disso, mapear as áreas de risco e seus graus de vulnerabilidade. Em concepção 

semelhante, Marandola e Hogan (2006), destacam o papel do geógrafo nos estudos dos 

riscos e das vulnerabilidades socioambientais:  

 
Esta tradição é importante porque, diferentemente dos cientistas sociais, que 

focalizam a vulnerabilidade de pessoas ou grupos, os geógrafos tendem a 

preocupar-se com a vulnerabilidade do lugar (CUTTER, 1996). Esta 
abordagem parte das dinâmicas que configuram uma dada espacialidade, 

procurando circunscrever sua escala (uma região, uma cidade, um 

ecossistema, um bairro), identificando nas interações ente sociedade e 

natureza os riscos e perigos que atingem o lugar. Não se trata de entender esta 

espacialidade enquanto substrato físico independente da sociedade. Antes, a 

abordagem busca uma unidade de referência para compreender o contexto da 

produção social do perigo em conexão com o contexto geográfico na 

delimitação da escala espacial (MARANDOLA; HOGAN, 2006, p. 36). 

 

Doravante, alguns conceitos secundários foram incorporados aos estudos 

socioambientais entre eles risco e vulnerabilidade. Como estes são primordiais a esta 

pesquisa é primoroso que se faça uma discussão a cerca da conceituação destes. 
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2.1 Riscos e vulnerabilidades a inundações e cheias 

 

Várias ciências voltam-se para análise dos riscos na tentativa de prevê 

determinadas situações que pudessem gerar algum tipo de prejuízo e assim, poder 

antecipar medidas preventivas e, caso precise, mitigadoras.  

Na Geografia tais estudos estão relacionados à problemática socioambiental, 

sendo possível o diagnóstico prévio dos riscos (geralmente naturais) na qual a 

população está exposta, correlacionando com as condições sociais, políticas e 

econômica em que esta população se encontra que podem torna-la mais ou menos 

vulnerável ao risco. Desta forma é possível predizer qual o risco, onde é 

geograficamente mais ou menos exposto ao risco e quem tem mais ou menos condições 

de preparar-se para enfrentar, suportar e se recompor pós-afetado pelo perigo. 

Por se tratar de conceitos secundários demasiadamente utilizados por outras 

ciências, faz-se necessário trazer uma discussão a cerca destes enfatizando sua 

aplicabilidade nos estudos socioambientais desenvolvidos na Geografia.  

 

2.1.1 Os estudos de risco na perspectiva geográfica e sua relação com o perigo 

 

Estudos de riscos remontam a Idade Antiga, podendo-se encontrar indícios 

que datam de 3.200 a. C. na Antiga Babilônia, na qual assessores faziam análises de 

riscos ambientais para prevê possíveis perigos e incertezas, principalmente nas terras 

compreendidas entre os rios Tigre e Eufrates. (MENEZES; SILVA, 2016).  

Não é bem definida a origem o termo risco, assim, autores como Castro 

(2000) relembra algumas possíveis procedências, entre elas, a de que o risco teria 

significado de luta, divisão, contradição; ou então ligados à geomorfologia como 

sinônimo de penhasco escarpado. Castro (2000) indica que a origem do termo risco 

advém de rísico ou rischio (perigo): 

 

El origen del término riesgo es incierto; según Díez y otros lingüistas, se 

relaciona con el castellano antiguo resegue (resecar, cortar), cuya 

acepción, muy usada en la Edad Media, es sinónimo de lucha, 

contradicción y división. Por ello se piensa que probablemente todo el 

grupo riesgo-risco procede del latín resecare, cortar, que tiene doble 

acepción: por un lado división, discordia y por otro, lugar quebrado y 
fragoso. Etimológicamente riesgo proviene de rísico o rischio (peligro). Se 

cree que puede tener origen común con la palabra castellana ‘risco’: 

peñasco escarpado, escollo, promontorio, antiguamente, riesco, que se 
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aplicaba también al peligro que corría el que transitaba por escollos o 

promontorios escarpados (rhizicare) (CASTRO, 2000, p. 2). 

 

Entretanto, há um consenso entre a maioria dos autores que o termo surgiu 

na pré-modernidade, com o advento das grandes navegações. Neste período era 

impreciso dizer se os militares e comerciantes teriam sucesso e o regresso garantido, 

assim, era um termo neutro, podendo designar consequências positivas ou negativas 

(MARANDOLA, 2004). Rebelo (2010), detalha esta situação no seguinte trecho: 

 

A palavra risco aparece referida inicialmente em ligação com a vida no mar. 

[...] Na verdade quando partiam os marinheiros não sabiam se iriam chegar 

ao seu destino e, muito menos, se regressariam. Por isso, começaram a 

utilizar uma palavra para significar os problemas variados que se lhes 

colocavam. Era o risco de ir ao mar. Depressa o risco se começou a 
relacionar com o seguro da carga. Risco e seguro passaram, desde então, a 

andar juntos (REBELO 2010, p. 32). 

 

Não se sabe ao certo quando o termo risco emerge como conceito na 

academia, porém, Castro et al. (2005) afirmam que Adams (1995), relata que risco 

surge como termo técnico em 1921 no livro de Frank Knight "Risk, uncertainty and 

profit". 

Na Geografia, principalmente no seio da Geografia Física, os estudos de 

riscos naturais teve como marco principal o ano de 1927 que, como apontado por White, 

foi neste período que o governo dos Estados Unidos da América, no intuito de sanar os 

problemas de inundação em seu território solicitou ao U.S Corpus of Enginners (Corpo de 

Engenheiros dos EUA) que se pesquisassem soluções para tanto (MARANDOLA; 

HOGAN, 2004). 

Entretanto, apenas em 1960 foram sistematizadas pesquisas voltadas para o 

entendimento e discussões teóricas acerca dos riscos e perigos naturais, sendo Gilbert 

White um dos principais precursores. Nestes trabalhos eram realizas as avaliações dos 

riscos naturais levando-se em consideração critérios tais como magnitude, frequência, 

área atingida, velocidade e tempo de retorno, além da mensuração dos fatores 

socioeconômicos envolvidos caso o perigo ocorresse (TOMINAGA, 2009). 

Ainda assim, no pós Segunda Guerra Mundial, as pesquisas sobre os riscos 

naturais (natural hazards) careciam de metodologias mais holísticas, que pudessem 

associar de forma integrada não apenas as questões ambientais, mas também sociais, 

políticas e econômicas que interferiam na reposta de enfrentamento do risco, uma vez 

que, a perspectiva desses estudos estava voltada a mitigação de problemas de origem 
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natural, não se levando em consideração as consequências danosas para aqueles que 

seriam atingidos (MEDEIROS, 2014). 

 Na década de 1980, uma nova abordagem teórico-metodológica aparece 

nos estudos geográficos sobre riscos, na qual enfatizava as populações atingidas, 

mensurando o quão a sociedade encontra-se exposta a um perigo, qual sua capacidade 

de enfrentamento e o cálculo das perdas geradas pelo perigo natural. Dessa maneira, 

houve uma ênfase entre o subdesenvolvimento e os perigos naturais. 

A definição de risco é polissêmica, tendo em vista que, muitas ciências se 

valem desse conceito e cada uma a define sob sua ótica.  Além disso, como pode ser 

visto no breve histórico sobre a epistemologia deste termo, muitas são suas origens. 

Assim, serão abordadas as principais definições utilizadas pela Geografia. 

A noção de risco no mundo contemporâneo perpassa por toda a sociedade, 

entre o cidadão comum, no meio acadêmico, na economia, indústria, saúde entre tantos 

outros saberes, e conforme Almeida (2014), “risco é um conceito bastante difundido. É 

um componente recorrente na sociedade moderna. a complexidade deste conceito trata 

essencialmente de ser uma característica inerente da sociedade contemporânea, 

permeada por incerteza, medo e insegurança” 
2
 (ALMEIDA 2014, p 14). 

Thywissen (2006), na tentativa de esclarecer as terminologias centrais 

empregadas nos estudos de redução de desastres, criou um glossário comparativo 

contando com as definições dos principais termos sob a ótica de diferentes ciências. 

Assim, para o conceito de risco a autora traz 15 definições como pode ser observado no 

quadro a seguir: 

Quadro 01 – Definições para o termo risco baseadas no glossário de Thywissen (2006). 
Definição Fonte/ Área do 

conhecimento 

(Nesta definição risco e perigo são usados como sinônimos) “Risco é 

caracterizado por uma distribuição de probabilidade conhecida ou desconhecida 

de eventos. Esses eventos são caracterizados por sua magnitude (incluindo o 

tamanho e propagação), sua frequência e duração e sua história”. 

Alwang, Siegel e 

Jorgensen (2001). 

(Ciências sociais) 

“Risco: número esperado de perdas humanas, pessoas feridas, danos à 

propriedade e interrupção da atividade econômica devido a um fenômeno 

particular, e, consequentemente, o produto de risco e de elementos em risco 

específico”. 

“Assim, o risco é a perda potencial de um sujeito exposto ou sistema, resultante 

da 'conjunção' de perigo e vulnerabilidade. Nesse sentido, risco pode ser 
expresso como forma matemática à probabilidade de ultrapassar um 

determinado nível de consequências econômicas, sociais ou ambientais em um 

Cardona (2003) 

(Multidisciplinar) 

                                                             
2 “Basically, risk is a fairly widespread concept. It is a recurring component of modern society. The 

complexity of this concept comes essentially from being an inherent characteristic of contemporary 

society, permeated by uncertainty, fear and insecurity”. (ALMEIDA, 2014, p. 14). 
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determinado lugar e durante certo período de tempo.” 

“Risco é a função da probabilidade de um evento de perigo natural específico e 

a vulnerabilidade de entidades culturais.” 

Chapmann (1994) 

(Ciência natural) 

“Risco pode ser definido como a probabilidade de um sistema não está em um 

estado satisfatório” 

Correia, Santos e 

Rodrigues (1987). 

(Engenharia) 

“‘Risco’ é a probabilidade de perdas, e que depende de três elementos, perigo, 

vulnerabilidade e exposição. Se algum desses três em risco aumentar ou 

diminuir, então o risco aumenta ou diminui respectivamente.” 

Crichton (1999) 

(Ciência natural/ 

indústria de seguros). 

Risco é “a probabilidade de um evento multiplicado pelas consequências se o 

evento ocorre” 

Einstein (1988) 

(Multidisciplinar) 

“Uma combinação da probabilidade ou frequência ou ocorrência de um 

determinado perigo e a magnitude das consequências da ocorrência. Mais 

especificamente, risco é definido como a probabilidade de consequências 

prejudiciais, ou expectativa de perdas (de vidas, pessoas, feridos, propriedades, 

meios de vida, atividades econômicas interrompidas ou degradação ambiental) 

resultando a partir da interação entre o perigo natural ou induzido pelo 

homem.”  

European Spatial 

Planning Observ. 

Netw. (2003) 

(multidisciplinar) 

“O risco associado com desastres de inundações para qualquer região é um 

produto de ambos a exposição da região para o perigo (evento natural) e a 

vulnerabilidade dos objetos (sociedade) ao perigo. Isto sugere que três fatores 

principais contribuem para o risco de desastres de inundação de uma região: 

perigo, exposição e vulnerabilidade”. 

Hori et al. (2002) 

(Geociências) 

“A objetiva (matemático) ou subjetiva (indutivo) probabilidade que um perigo 
se tornará um evento. Fatores (fatores de risco) podem identificar e modificar 

este evento. Tais fatores de risco são constituídos por comportamentos, estilos 

de vida, culturas, fatores ambientais, e inerentes características que são 

conhecidas e ser associadas com questões relacionadas saúde. 

Risco é a probabilidade de perdas aos elementos em risco como o resultado de 

ocorrência, física e social consequências de um perigo natural ou tecnológico, e 

a mitigação e medidas de prevenção no lugar e na comunidade. 

“Risco é o esperado número de perdas de vidas, pessoas feridas, propriedades 

danificadas e perturbação da atividade econômica devido a um fenômeno 

natural particular, e consequentemente o produto específico do risco e os 

elementos em risco.” 

Journal of Prehospital 
and Disaster Medicine 

(2004). 

(Multidisciplinar) 

“Risco indica o grau potencial de perdas em lugares urbanos devido a sua 
exposição ao perigo e pode ser pensado como o produto da probabilidade do 

perigo ocorrer e o grau de vulnerabilidade”. 

Rashed and Weeks 
(2003) 

(Geociências) 

“Risco de um sistema pode ser definido como a possibilidade de um evento 

adverso e indesejável. Risco pode ser devido unicamente ao fenômeno físico, 

como perigos para a saúde ou a partir da interação entre sistemas artificiais e 

eventos naturais, uma perda de inundações devido a um rompimento de um 

dique. Risco de engenharia para sistemas de recursos hídricos, em geral, 

também tem sido descrita em termos de uma figura de mérito que é uma função 

dos índices de desempenho, digamos, por exemplo, confiabilidade, período 

incidente, e a reparação”. 

Shrestha (2002) 

(Engenharia) 

“Usado em um sentido abstrato para indicar uma condição do mundo real no 

qual há a possibilidade de perdas; também usado por praticante de seguro para 

indicar a propriedade segurada ou o perigo seguro contra”. 

Swiss Re (2005) 

(Indústria de seguros). 

“O número esperado de perdas de vida, pessoas feridas, propriedades 
danificadas e a perturbação de atividade econômica devido um fenômeno 

natural particular, e consequentemente o produto específico do risco e elemento 

em risco. Especificamente risco: o esperado grau de perdas devido a um 

fenômeno natural particular e em função de ambos, perigo natural e 

vulnerabilidade”. 

Tiedemann (1992) 
(Indústria de seguros). 
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“A probabilidade de consequências prejudiciais, ou esperada perda de vidas, 

pessoas feridas, propriedades, meios de vida, perturbação de atividade 

econômica (ou degradação ambiental) resultando da interação entre perigos 

naturais ou induzidos pelo homem e condições vulneráveis. Risco é 

convencionalmente expresso pela equação: Risco = Perigo x Vulnerabilidade”.  

UNDP-BCPR (2004) 

(Nações Unidas) 

“A probabilidade de exposição a um evento, que pode ocorrer com variação de 

severidade em diferentes escalas geográficas repentinamente e inesperadamente 

ou gradualmente e previsivelmente, e ao grau de exposição.” 

UNEP (2002) 

(Nações Unidas) 

Fonte: Thywissen (2006), adaptado por MEDEIROS (2014). 

 

A pesar das diversas definições há um consenso entre as ciências que o risco 

trata-se da probabilidade de perdas e prejuízos a partir de um evento potencialmente 

danoso, podendo este ser de origem natural ou induzida pelo homem; outra 

característica é que o risco está sempre atrelado a algo negativo. 

Conforme a UN-ISDR, um dos principais órgãos internacionais de análise 

de riscos naturais, o termo risco é definido como “a probabilidade de consequências 

prejudiciais, ou danos esperados (morte, pessoas feridas, prejuízos econômicos etc.) 

resultantes da interação entre perigos naturais ou induzidos pela ação humana e as 

condições vulneráveis” (UN-ISDR, 2004, p.7).
3
 Em 2009, esta mesma instituição afirma 

que risco é “La combinación de la probabilidad de quese produzca un evento y sus 

consecuencias negativas.” (UN-ISDR, 2009, p.29). 

De antemão, a partir dessas duas definições o termo risco é considerado 

como a probabilidade da ocorrência de um evento potencialmente danoso, todavia, 

como acrescentado pela UN-ISDER (2004) “é crucial reconhecer que os riscos são 

inerentes aos sistemas sociais. É importante considerar os contextos sociais nos quais 

ocorrem e que as pessoas, não necessariamente compartilham as mesmas percepções de 

risco” (UN-ISDR, 2004, p.7) 
4
. Comungando do mesmo pensamento, a autora francesa 

Yvette Veyret, discorre que o risco é concebido a partir de uma construção social, 

levando-se em consideração a percepção dos indivíduos, assim, para ela o risco é a 

“percepção de um perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou por 

um indivíduo que tenha sido exposto a ele” (VEYRET, 2007, p. 24). 

O risco está atrelado à possibilidade de ocorrência de algum fenômeno 

potencialmente danoso capaz de gerar prejuízos em diversas escalas num determinado 

                                                             
3 “The probability of harmful consequences, or expected losses (deaths, injuries, property, livelihoods, 

economic activity disrupted or environment damaged) resulting from interactions between natural or 
human-induced hazards and vulnerable conditions”. (UNISDR, 2004, p.7). 
4 “Beyond expressing a possibility of physical harm, it is crucial to recognize that risks are inherent or 

can be created or exist within social systems. It is important to consider the social contexts in which risks 

occur and that people therefore do not necessarily share the same perceptions of risk and their 

underlying causes.” (UNISDR, 2004, p.7). 
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local. Mas, só se considera como risco, o evento no qual haja algo ou alguém exposto, 

que possa sofrer de forma direta ou indireta os efeitos desse evento. Caso não haja 

alguém passível de perdas materiais ou imateriais o fenômeno nada mais é do que parte 

da dinâmica natural.  

Tomando-se uma descarga elétrica oriunda de um raio como exemplo, se a 

mesma cai sobre uma área densamente habitada haverá a probabilidade de esta atingir 

alguém ou gerar algum prejuízo material como a perda de eletrodomésticos; poderá 

causar transtornos no cotidiano das cidades como a queda de uma árvore em uma via 

atrapalhando o fluxo de carros e pedestres, além de outros tantos inconvenientes. Porém 

se este mesmo raio cair em uma área de floresta ou em alto mar, onde não se encontre 

ninguém exposto ou algo com algum valor, este fenômeno não causará danos, logo não 

se trata de um risco.   

Reforçando este pensamento Rebelo (2010) enfatiza que “se o homem não 

estiver presente, considera-se com frequência, que não é legítimo falar de risco. É que, 

para haver risco, diz-se é preciso que haja vulnerabilidade” (REBELO, 2010, p. 32). 

Para Veyret (2007) o risco é “às vezes, empregado também para definir as 

consequências objetivas de uma álea
5 sobre um indivíduo, um grupo de indivíduos, 

sobre a organização do território ou sobre o meio ambiente. Fato potencial e objetivo” 

(VEYRET, 2007, p. 24). 

Para Almeida (2014), o risco é onipresente variando apenas no tempo e no 

espaço e, caso haja a presença do homem não há como conceber a ausência do risco, o 

que ela chama de “risco zero”, pois “From the moment that human life was conceived, 

it’s been running after several risks. Risk is, thus, inherent in life.” (ALMEIDA, 2014, 

p. 14).  

Vários são os tipos de riscos que a sociedade contemporânea tem que 

conviver e, a Geografia aborda todos aqueles passiveis de uma espacialização. Segundo 

Veyret (2007) as inundações são classificadas como riscos ambientais, porém “resultado 

de um perigo natural cujo impacto é ampliado pelas atividades humanas e pela 

ocupação do território.” Dessa forma, são riscos naturais agravados pelo homem Veyret 

(2007), uma vez que as inundações só se configuram como risco caso haja a presença 

humana ao longo da planície de inundação. 

Equivocadamente, os conceitos de risco e perigo são tidos como sinônimos, 

                                                             
5Álea é o mesmo que perigo em português ou hazard em inglês. 
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todavia, o risco, como já dito, é a probabilidade de ocorrência de um evento 

potencialmente danoso, enquanto o perigo é o evento, ou fenômeno causador de 

prejuízos. Assim, o perigo é um componente do risco, já que só há risco se houver um 

perigo. 

Chamado de álea na língua francesa e hazard em países anglófonos, o 

perigo é definido por Smith, como um processo de origem natural ou induzida pelo 

homem com potencial de perdas futuras: “perigo é melhor entendido como uma 

ocorrência natural ou processo induzido pelo homem, ou evento, com o potencial de 

criar perdas, ou seja, uma fonte geral do perigo futuro” 
6
 (SMITH, 2001, p. 6). 

De acordo com a UN-ISDR (2004), o perigo é um fenômeno físico 

potencialmente danoso, ou atividade humana causadora de perdas e prejuízos à vida, a 

sociedade, a economia ou que gere degradação ambiental. Os perigos podem ser 

simples, combinados ou sequenciais a partir de sua origem e seus efeitos, além disso, os 

perigos são caracterizados por seu local, intensidade, frequência e probabilidade de 

ocorrência. 

Os perigos, assim como os riscos, podem ser classificados conforme sua 

origem, baseando-se na UN-ISDER (2004), Tominga (2009), elaborou um quadro 

(quadro 02) descrevendo que os perigos naturais são divididos entre 

hidrometeorológicos, geológicos e biológicos. O quadro a seguir traz a classificação dos 

perigos e sua caracterização. 

 

 QUADRO 02 – Classificação de perigo conforme UN-ISDR (2004) 
PERIGO (HAZARD) 

Um evento, fenômeno ou atividade humana, potencialmente danoso, o qual pode causar perdas de vidas ou 

ferimentos à pessoa, danos a propriedades, ruptura socioeconômica ou degradação ambiental. 
PERIGOS NATURAIS (NATURAL HAZARDS) 

Processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera e que podem constituir-se em um evento 

danoso. Os perigos naturais podem ser classificados quanto à origem em: geológico, hidrometeorológico e 
biológico. 

ORIGEM EXEMPLOS DE FENÔMENOS 

Perigos geológicos 
Processos ou fenômenos naturais que 

podem ser de origem endógena ou 

exógena. 

 

• Terremotos, tsunamis; 
• Atividade e emissões vulcânicas; 

• Movimentos de massa, escorregamentos, queda de blocos 

rochosos, liquefação; 

• Colapso superficial, atividade de falha geológica. 

 

Perigos hidrometeorológicos 

Processos ou fenômenos naturais de 

natureza atmosférica, hidrológica ou 

• Inundações/enchentes, corridas de lama/detritos; 

• Ciclones tropicais, tempestades marinhas, ventanias, chuvas de 

tempestades, nevasca, relâmpagos; 

                                                             
6  “hazard is best viewed as a naturally occurring or human-induced process, or event, with the 

potential to create loss, that is, a general source of future danger” (SMITH, 2001, p. 6) 

 



41  

oceanográfica. 

 

• Secas, desertificação, fogo, temperaturas extremas, tempestade 

de areias; 

• Permafrost, avalanches de neve. 

Perigo biológico 

Processo de origem biológica ou 

aqueles transmitidos por vetores 

biológicos, incluindo exposição aos 

microrganismos patogênicos, tóxicos e 

substâncias bioativas. 

• Eclosão de doenças epidêmicas, contágios de plantas ou de 

animais e de infestações extensivas. 

 

PERIGO TECNOLÓGICO (TECHNOLOGICAL HAZARDS) 

Perigo associado com acidentes tecnológicos ou industriais, rompimento de infraestrutura ou atividades 

humanas que podem causar perda de vidas ou ferimentos a pessoa, danos a propriedades, rupturas sócias 

econômicas ou degradação ambiental. Exemplos: poluição industrial, radioatividade, resíduo tóxico, queda 

de barragens, acidentes industriais, etc. 

Fonte: TOMINAGA (2009), p. 150. 

 

O risco é a probabilidade de ocorrência de um fenômeno causador de danos, 

sejam eles materiais, ou imateriais. Este fenômeno causador de danos é o perigo. Para se 

ter risco é preciso ter a probabilidade de um fenômeno danoso ocorrer mais a exposição 

de algo ou alguém ao perigo, o grau de vulnerabilidade. Logo, o risco se dá em função 

do grau de exposição (vulnerabilidade) de algo ou alguém a um determinado perigo. 

Como descrito por Tominaga (2009), baseada em Veyret (2007): 

 

O risco é um perigo calculável, pois um processo potencialmente perigoso 

torna-se um risco para a população afetada a partir do momento em que sua 
ocorrência passa a ser previsível, seja por emitir sinais prévios ou pela 

repetição, permitindo estabelecer uma frequência. Desta forma, a estatística 

tem um papel importante na definição do risco (TOMINAGA, 2009, p 150). 

 

Sendo assim, perigo e vulnerabilidade tornam-se componentes do risco. 

Apesar do conceito de vulnerabilidade ter sido incorporado aos estudos sobre Natural 

hazard tardiamente, este mudou completamente a forma de lidar, mitigar e gerenciar 

crises oriundas de eventos naturais. Assim, com o intuito de uma gestão eficaz do risco 

de desastre, é primordial a compreensão da vulnerabilidade. 

 

2.1.2 O conceito de vulnerabilidade e sua aplicabilidade na Geografia 

 

Os estudos sobre os riscos naturais (Natural hazard) focavam apenas no 

perigo e suas consequências danosas, assim, eram realizadas análises para identificar 

qual o perigo natural de uma determinada área, sua frequência, intensidade e processos 

a fim de se propor medidas mitigadoras que contivessem a força de destruição de tal 

fenômeno natural. 

Até a década de 1970 as medidas mitigadoras eram apenas aquelas oriundas 
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da engenharia civil, como a construção de pontes, diques, muros de arrimo, etc., como 

forma de conter as consequências dos desastres. Porém, a visão centrada somente em 

soluções imediatistas dos fatores físico-naturais não abarcava de forma mais ampla os 

elementos desencadeantes das crises a partir de perigos naturais, sendo necessário 

incorporar a perspectiva das populações atingidas (ALMEIDA, 2011).  

Foi então que, a partir da década de 1980, os pesquisadores voltaram-se para 

as análises das particularidades sociais, políticas e culturais atreladas as condicionantes 

naturais que, juntas, poderiam desenvolver desastres. 

O conceito de vulnerabilidade passa a ser mais difundido nas pesquisas de 

riscos naturais na década de 1990, tendo em vista que este conceito dá uma dimensão 

mais holística, permitindo englobar todas às nuances que envolvem um desastre. Com 

isso, os fatores, psicossociais, socioeconômicos, políticos, culturais e ambientais 

passaram a ser incorporados como indicativos de quem e o que poderia ser mais ou 

menos afetados conforme o tipo de perigo.  

Além disso, percebeu-se que os indicadores sociais, políticos, culturais, 

econômicos e ambientais poderiam incrementar os riscos, mas se, por outro lado, 

conhecendo-se previamente as vulnerabilidades de um lugar, essas poderiam se tornar 

aliadas na prevenção de desastres. 

Existe uma gama de definições para o conceito de vulnerabilidade, não só 

pelo fato do mesmo ser usado por diversas ciências, mas também pela dificuldade em 

apreender a multidimensionalidade da realidade analisada interferindo na 

operacionalização deste conceito (ALMEIDA, 2011). 

Chamando atenção para este problema com a definição de vulnerabilidade, 

Cutter (1996) justifica que isso se dá, pois, há três caminhos a serem seguidos nos 

estudos sobre esta temática: o primeiro está ligado às questões epistemológicas, com 

discussões a respeito do conceito e sua definição; o segundo viés preocupa-se em 

abordar as diferentes metodologias de mensuração da vulnerabilidade a partir de 

índices; e o terceiro caminho debruça-se em elencar e justificar os fatores que levam os 

indivíduos a se tornarem mais vulneráveis a determinados perigos. 

Porém, o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ao definir o 

termo vulnerabilidade consultou diversos autores que comungam da mesma perspectiva, 

como pode ser visto na citação a seguir: 

 

Vulnerability refers to the propensity of exposed elements such as human 
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beings, their livelihoods, and assets to suffer adverse effects when impacted 

by hazard events (UNDRO, 1980; Cardona, 1986, 1990, 1993; Liverman, 

1990; Maskrey, 1993b; Cannon, 1994, 2006; Blaikie et al., 1996; 

Weichselgartner, 2001; Bogardi and Birkmann, 2004; UNISDR, 2004, 

2009b; Birkmann, 2006b; Janssen et al., 2006; Thywissen, 2006). 7 (IPCC, 

2012, P. 69). 

 

A vulnerabilidade também pode estar relacionada com a mensuração de 

quanto algo ou alguém está susceptível a um fenômeno com potencial de perdas, a partir 

da capacidade que um indivíduo ou sociedade possui para se preparar, enfrentar e se 

recompor depois de afetados pelo perigo. 

Conforme UN-ISDER (2009), a vulnerabilidade se dá a partir de 

características e conjunturas de uma comunidade que os tornam suscetíveis aos efeitos 

nocivos de um perigo. Nestas características entram as falta de informação por parte da 

população que os impedem de perceber o risco e com isso providenciar medidas para se 

preparar para melhor lidar com perigo e a negligência com a gestão ambiental e pública. 

A vulnerabilidade irá variar conforme o perigo, o contexto geográfico no 

qual ocorre e a conjuntura social de um determinado lugar, dessa forma haverá lugares 

mais susceptíveis que outros e pessoas com menos capacidade de se preparar, resistir e 

se recuperar do perigo. Vale lembrar que a dinâmica da vulnerabilidade é mutável, 

apresentado sazonalidades. (MARANDOLA; HOGAN, 2006). 

O IPCC (2012) aponta que a vulnerabilidade é o resultado da combinação 

entre os fatores históricos, características sociais, econômicas, culturais, políticas, 

institucionais, condições dos recursos naturais disponíveis e a dinâmica ambiental de 

um determinado lugar. Tais características irão determinar a predisposição de um grupo 

ou pessoa a ser afetado negativamente. Para os riscos de desastres naturais, os atributos 

pessoais ou do grupo influenciará a sua capacidade para antecipar, enfrentar, resistir e se 

recuperar dos efeitos adversos dos fenômenos naturais.   

De acordo com Tominaga (2009), na maioria dos casos, o perigo natural já é 

conhecido ou de fácil predição, contudo, mesmo o risco sendo inevitável, é possível 

estabelecer medidas para se proteger minimizar a exposição ao perigo e 

consequentemente seus efeitos danosos, por meio do desenvolvimento de capacidades 

individuais, institucionais e da coletividade.  

                                                             
7
 “Vulnerabilidade refere-se à propensão dos elementos expostos, como seres humanos, seus meios de 

subsistência, e ativos a sofrer efeitos adversos quando impactado por eventos de perigo” (IPCC, 2012, p. 

69). 
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Neste trabalho adota-se o conceito de vulnerabilidade atrelado à capacidade, 

assim, a capacidade de se antecipar ao perigo, a capacidade de resposta, a capacidade de 

recuperação e mudança (IPCC, 2012). 

Usando outras terminologias, mas partindo da mesma ideia, o World Risk 

Report (2011) sugere que a vulnerabilidade aborda a esfera social dos riscos de 

desastres e que seria a junção das características ligadas a susceptibilidade (aquelas que 

aumentariam a probabilidade de danos); o enfrentamento (os atributos capazes de 

reduzir as consequências negativas) e a adaptação (capacidade de criar estratégias para 

mudança social). O esquema abaixo ilustra como o World Risk Index (2011) – relatório 

com o índice de risco para o mundo – aborda o risco e a vulnerabilidade. 

 

Figura 03 – Esquema do conceito do World Risk Index.  

 
Fonte: Birkmann, et al. ,2011, p. 23 e adaptado pela autora. 

 

 A exposição refere-se às entidades propensas a serem afetadas por um 

perigo. Estas entidades podem ser pessoas, recursos, infraestrutura de produção, bens, 

serviços ou os ecossistemas. (Birkmann et al., 2011). A exposição está ligada a 

disposição em que todos os componentes de uma determinada área se encontram em 

relação ao perigo. Exposição é um componente da vulnerabilidade, pois algo ou alguém 

pode ser muito exposto ao um perigo, mas, seu risco de ser gravemente afetado vai 

depender de outros fatores. Contudo, é preciso estar exposto a um perigo para ser 

vulnerável (IPCC, 2012). 
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A susceptibilidade está relacionada às características estruturais e as 

condições gerais da sociedade que possam aumentar a probabilidade da população 

sofrer danos. Birkmann et al.(2011) elenca como exemplos de indicadores da 

susceptibilidade as infraestruturas públicas; as condições de habitação; nutrição; 

pobreza e dependências; capacidade econômica e distribuição de renda. 

Algumas medidas como o planejamento urbano e regional, planos de 

manejo adequado de uso e ocupação dos solos, e planos para gestão de bacias 

hidrográficas são alguns procedimentos que podem nortear de forma segura e adequada 

o ordenamento do território. Na esfera social, podem-se promover ações para 

diversificação e melhor distribuição de fonte de renda e fortalecimento das organizações 

sociais, como a presença de líderes comunitários e da Defesa Civil junto a população. 

A capacidade de enfrentamento conforme Birkmann et al.(2011) abrangem 

as disposições da sociedade para minimizar o impacto negativo dos desastres naturais. 

O IPCC (2012) denomina capacidade de resposta a “capacidade das instituições para 

reagir na sequência de um perigo natural, em particular durante uma emergência.” 

(IPCC, 2012, p. 74). Mas lembra de que para haver capacidade de resposta adequada é 

necessário um planejamento prévio, com orçamento suficiente para a preparação ao 

desastre e de alerta prévio, incluindo aí investimentos em capacitação de governos, 

autoridades e funcionamento de serviços de saúde.  

Por fim, a capacidade de adaptação e mudança remete o quanto uma 

comunidade utiliza medidas e estratégias para se recuperar dos danos causados por um 

evento natural extremo a médio e longo prazo. Entram como medidas os investimentos 

em educação e pesquisa, igualdade de gênero e programas de proteção dos 

ecossistemas.  

Dependendo da região atingida, não é o bastante a adaptação ao perigo sem 

que haja mudanças nas estruturas sociais, políticas e de infraestrutura, uma vez que, em 

países em desenvolvimento as condições sociais em que a população se encontra são tão 

precárias que não basta apenas à recuperação do lugar ao estado anterior ao desastre. 

Muitos autores usam o termo resiliência como sinônimo de capacidade de 

adaptação e mudança, entretanto, a resiliência está atrelada mais a uma perspectiva 

ambiental do que social, pois remonta a capacidade que os ecossistemas possuem para 

voltarem ao seu estado anterior à perturbação. Porém, não há como aplicar o termo 

resiliência em áreas que já eram fortemente vulneráveis antes do desastre, por exemplo, 

não há como se falar em resiliência em relação a uma favela que fora atingida por um 



46  

deslizamento de terra, pois são inadmissíveis as condições precárias em que esta 

comunidade se encontrava antes. 

 

2.2 Eventos climáticos extremos e desastres 

 

Os estudos relativos aos desastres datam de 1917 e foram realizados pelo 

canadense Samuel Henry Prince. Porém, somente após a Segunda Guerra Mundial as 

pesquisas nessa área começaram a enfocar as questões referentes à percepção e 

comportamento das pessoas em situação de desastres (Marchezini, 2009). 

Marchezini (2009), parafraseando Quarantelli, relata que há vários cientistas 

e instituições que vêm trabalhando com o tema dos desastres, contudo, voltando-se para 

estudos de caso e negligenciando uma discussão a respeito da definição do conceito, 

com isso, várias são as definições para o termo, não havendo um consenso no meio 

acadêmico, existindo muita pesquisa empírica e pouca discussão teoria a respeito do 

tema.  

Para a UN-ISDER (2009) desastres são alterações graves em uma 

comunidade interferindo no seu funcionamento normal decorrente de eventos naturais 

perigosos que, interagindo com as condições de vulnerabilidade social acarreta efeitos 

adversos, sejam eles ambientais, humanos, materiais, e econômicos ou que necessitem 

de ajuda emergencial externa para recuperação. 

O Emergency Disasters Data Base (EM-DAT) define como desastre uma 

“situação ou evento que supera a capacidade local, exigindo um pedido a um nível 

nacional ou internacional para a assistência externa; um acontecimento imprevisto e 

muitas vezes súbito que provoca grandes danos, destruição e sofrimento humano” 

(Scheuren, et. al.2008, p. 02). Este mesmo órgão considera que para acontecer um 

desastre é preciso ocorrer um ou mais critérios abaixo: 

• 10 ou mais óbitos; 

• 100 ou mais pessoas afetadas; 

• declaração de estado de emergência; 

• pedido de auxílio internacional. 

Castro et. al. (2008) em seu glossário, define desastres como sendo o 

“resultado de eventos adversos, naturais ou provocado pelo homem, sobre um 

ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e 

consequentes prejuízos econômicos e sociais.” (CASTRO et. al., p 57). 
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Castro et. al. (2008) também explica que os desastres podem ser 

classificados conforme a intensidade, evolução e origem. Sendo assim, o quadro a 

seguir resume as principais características para cada tipo de classificação dos desastres. 

 

Quadro 03 – Classificação dos desastres conforme a intensidade, evolução e origem, 

baseado em Castro 

CLASSIFICAÇÃO CONFORME INTENSIDADE 

NÍVEL INTENSIDADE CARACTERÍSTICAS 

I Desastres de pequena intensidade 

(porte) ou acidentes 

Danos pouco importantes e prejuízos 

pouco vultosos, facilmente suportáveis e 

superáveis, a normalidade é facilmente 

restabelecida com os recursos existentes e 

disponíveis na área afetada e sem 

necessidade de grandes mobilizações. 

II Desastres de média intensidade 

(porte) 

Danos de alguma importância e prejuízos, 

significativos, são suportáveis e superáveis 

por comunidades bem informadas, 

preparadas, participativas e facilmente 

mobilizáveis, a normalidade pode ser 

restabelecida com os recursos existentes e 
disponíveis na área afetada, desde que 

sejam racionalmente mobilizados. 

III Desastres de grande intensidade 

(porte) 

Danos importantes, prejuízos vultosos, são 

suportáveis e superáveis por comunidades 

bem informadas, preparadas, participativas 

e facilmente mobilizáveis, a normalidade 

pode ser restabelecida, desde que os 

recursos mobilizados na área afetada sejam 

reforçados com o aporte de recursos 

estaduais e federais já disponíveis. 

IV Desastres de muito grande 
intensidade (porte) 

Danos muito importantes, prejuízos muito 

vultosos e consideráveis, não são 

superáveis e suportáveis pelas 

comunidades, mesmo quando bem 
informadas, preparadas, participativas e 

facilmente mobilizáveis, a menos que 

recebam ajuda de fora da área afetada. 

CLASSIFICAÇÃO CONFORME EVOLUÇÃO 

TIPO CARACTERÍSTICAS EXEMPLOS 

Desastres súbitos 

ou de evolução 

aguda 

Subtaneidade, alta velocidade de 

evolução, violência dos eventos 

adversos. Podem ocorrer de forma 

inesperada e surpreendente ou ter 

características cíclicas e sazonais, 

facilmente previsíveis.  

No Brasil, os desastres de natureza cíclica 

e caráter sazonal são os de maior 

prevalência como inundações, alagamentos 

e enxurradas. 

Desastres graduais 

ou de evolução 

crônica 

Insidiosos e evoluem através de 

etapas de agravamento progressivo.  

No Brasil, o desastre mais importante é a 

seca, pois apresenta essa característica de 

agravamento progressivo. 

Desastres por 

somação de 

efeitos parciais 

Somação de numerosos acidentes 

semelhantes, cujos danos, quando 

somados ao término de um 

determinado período, definem um 
desastre muito importante.  

No Brasil, os estudos epidemiológicos 

demonstram que os desastres por somação 

de efeitos parciais são os que provocam os 

maiores danos anuais.  

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ORIGEM 

ORIGEM CARACTERÍSTICAS EXEMPLOS 
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Naturais 

Fenômenos e desequilíbrios da 

natureza produzidos por fatores de 

origem externa e interna que atuam 

independentemente da ação humana 

Externas Internas 

Chuvas intensas, 
tornado, furacão, 
temperaturas 
extremas etc. 

Vulcanismo, 

terremotos, 

tsunamis, etc. 

Humanos ou 

antropogênicos 

Provocados por ações ou omissões 

humanas.  

Acidentes de trânsito, incêndios 
urbanos, contaminação de rios, 
rompimento de barragens, etc. 

Mistos 

Quando as ações ou omissões 

humanas contribuem para 

intensificar, complicar e/ou agravar 

desastres naturais.  

Inundações, deslizamentos, alagamentos, 

etc. 

Fonte: Castro et. al. (2008), adaptado pela autora. 

 

Muitos desastres desenvolvem-se em consequência dos fenômenos 

climáticos extremos, que são situações meteorológicas anormais, caracterizados pela 

ocorrência de elementos meteorológicos ou climáticos acima ou abaixo do esperado. O 

IPCC (2012) acrescenta que alguns desastres naturais como secas e inundações podem 

ocorrer em decorrência de eventos climáticos não extremos, mas que o resultado da 

acumulação torna-se extrema, ou seja, as secas são deflagradas pela quantidade elevada 

de dias sem chuvas e as inundações podem ter sua gênese a partir do acúmulo de 

precipitações pluviométricas por vários dias, mesmo que essa precipitação não seja 

elevada. 

Para o IPCC (2012) há três tipos de fenômenos naturais climáticos ou 

meteorológicos que são causadores de eventos extremos e consequentemente podem 

configurar desastres naturais. São eles: eventos extremos atmosféricos das variáveis 

climáticas (temperaturas, ventos e precipitações acima ou abaixo do padrão); fenômenos 

que influenciam no tempo e no clima ou o próprio fenômeno pode ser um evento 

extremo (El Niño, La Niña, monções, ciclones tropicais e extratropicais); e os impactos 

sobre o meio físico natural decorrentes dos eventos supracitados (secas, inundações, 

elevação do nível do mar, deslizamentos de terra, entre outros). 

Grande parte dos eventos extremos ligados ao clima é influenciada pela 

variabilidade climática, assim fenômenos como El niño, La niña, Dipolo do Atlântico, 

podem alterar os padrões das variáveis do clima, como a elevação ou diminuição das 

temperaturas, interferência na velocidade e direção dos ventos e, principalmente, na 

quantidade e distribuição das precipitações pluviométricas. Dessa forma, o IPCC (2012) 

defende que mesmo sem a interferência antropogênica, uma grande gama de 

variabilidades no tempo podem desencadear eventos extremos e consequentemente 

desastres naturais.  
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Embora em muitos casos seja inevitável o desenvolvimento de um perigo 

natural, é possível a diminuição dos seus efeitos danosos, para tanto, é preciso que haja 

um conhecimento prévio do perigo através da investigação da sua ocorrência em outras 

épocas, com que frequência costuma acontecer e realizar monitoramentos para se 

antecipar e evitar o risco de desastres. Assim, o IPPC (2012) lembra que “Past 

experience with climate extremes contributes to understanding of effective disaster risk 

management and adaptation approaches to manage risks” 
8
 (IPCC, 2012, p 08). 

Na maioria dos casos, eventos naturais não extremos podem gerar desastres 

naturais quando se desenvolve em lugares nas quais as condições físico-naturais 

(geomorfologia, pedologia, uso e ocupação do solo, clima e geologia) e sociais passam a 

ser fomento para que este evento ganhe maiores proporções. Castro et. al (2008) 

esclarece que “a intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do 

evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado. Normalmente o 

fator preponderante para a intensificação de um desastre é o grau de vulnerabilidade do 

sistema receptor” (CASTRO et al., 2008 p. 57). 

É importante frisar que risco e desastres são conceitos bem distintos, pois o 

risco é uma probabilidade, não necessariamente a materialização do perigo; já o desastre 

é o real, um fenômeno que de fato ocorreu, causando danos. Sendo assim, o risco 

sempre irá preceder o desastre e, geralmente, a espacialidade das áreas de risco serão 

maiores que as áreas afetadas por um desastre (ALMEIDA, et. al. 2016). 

Eventos climáticos extremos, mesmo que não sejam extremos 

estatisticamente, podem desencadear condições e impactos extremos devido às 

condições críticas sociais e ambientais aonde incidem ou, simplesmente por acontecer 

simultaneamente a outros eventos. Entretanto, nem todos os eventos extremos 

conduzem necessariamente a impactos graves. 

 

2.3 Inundações: causas e consequências 

 

As inundações são um dos perigos naturais mais significativos no mundo e 

no Brasil. Estão associados a eventos extremos de precipitações pluviométricas, nos 

quais, os canais dos rios não são suficientes para conter o grande volume de água e estas 

acabam extravasando do canal principal para as áreas ribeirinhas.  

                                                             
8 “A experiência passada com extremos climáticos contribui para a compreensão das abordagens de 

gestão de risco de desastres e adaptação eficazes para gerir os riscos” (IPCC, 2012, p 08). 
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Segundo o EM-DAT as inundações aparecem com um dos desastres 

naturais mais frequentes em todo mundo nas duas últimas décadas, frisando que a cada 

cinco desastres naturais ocorridos dois são inundações. Mesmo não configurando um 

dos eventos que mais matam, ainda assim ocupa a quarta posição no ranking, ficando 

atrás apenas dos terremotos, tsunamis e tempestades, correspondendo mais da metade 

do número de pessoas afetadas por desastres naturais. 

Ainda conforme o EM-DAT, é no continente asiático onde se tem maiores 

notificações de inundações, uma média de 60 registros por ano, entretanto, a África e a 

América Latina são os continentes que possuem maior número de pessoas atingidas. 

Esta realidade está atrelada a interação do homem com o meio, no qual muitas 

comunidades se instalam próximas ao leito do rio em busca de água, em muitos casos 

no leito menor, principalmente em regiões semiáridas, nas quais apresentam regime 

fluvial intermitente e os canais fluviais chegam a passar anos se fluxo. Já nas cidades, 

geralmente as margens dos rios são ocupadas por uma população de baixa renda por se 

tratarem de áreas mais baratas (ALMEIDA, 2010). 

As inundações, conforme Brasil (2003, p.40), “são transbordamento de água 

proveniente de rios, lagos e açudes, resultantes de uma grande tempestade que deixa 

cair uma chuva que não foi suficientemente absorvida pelo solo por formas de 

escoamento”. Nesse sentido, na concepção de Tucci (2003, p.45), “A inundação ocorre 

quando as águas dos rios, riachos, galerias pluviais saem do leito de escoamento devido 

à falta de capacidade de transporte de um sistema e ocupa áreas onde a população utiliza 

para a moradia, transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação, comércio e indústria, 

entre outros”. 

 As inundações estão diretamente relacionadas com as variações 

climatológicas, sobretudo, a episódios extremos de precipitações pluviométricas que são 

frequentemente deflagrados por chuvas fortes e rápidas ou chuvas de longa duração. 

Segundo Kobiyama et. al. (2006), a inundação é “o aumento do nível dos rios além da 

sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de suas águas sobre as áreas próximas a 

ele”.  

O EM-DAT define inundações como um excesso de fluxo de água para a 

planície de inundação (terra normalmente seca) em níveis normais ou superiores ao 

previsto. E conforme Brasil (2007) a inundação é um “Processo de extravasamento das 

águas do canal de drenagem para as áreas marginais (planície de inundação, várzea ou 

leito maior do rio) quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da calha 
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principal do rio” (BRASIL, 2007, p. 91). 

 Há outros eventos hidrometeorológicos com potencial de risco de 

desastres, além das inundações pode-se enumerar as enchentes ou cheias, as enxurradas 

e os alagamentos. A saber:  

• Enxurrada: “Escoamento superficial concentrado e com alta energia de 

transporte” (BRASIL, 2007, p. 94). 

• Alagamento: “Acúmulo momentâneo de águas em uma dada área 

decorrente de deficiência do sistema de drenagem” (BRASIL, 2007, p. 94). 

• Enchente ou cheia: “Elevação temporária do nível d’água em um canal de 

drenagem devido ao aumento da vazão ou descarga” (BRASIL, 2007, p. 90). 

É importante destacar que para Brasil (2003) as inundações podem ser 

classificadas conforme a magnitude: inundações excepcionais; inundações de grande 

magnitude; inundações normais ou regulares e inundações de pequena magnitude. 

Como também são qualificadas de acordo com sua evolução: enchentes ou inundações 

graduais (as mais frequentes no recorte espacial desta pesquisa); enxurradas ou 

inundações bruscas; alagamentos e inundações litorâneas provocadas pela brusca 

invasão do mar. 

As enchentes em grandes bacias, como a bacia hidrográfica do Rio 

Piranhas-Açu, geralmente caracterizam-se pelo extravasamento das águas do canal 

principal de forma lenta e gradual, podendo levar horas ou até mesmo dias, fazendo com 

que seja um evento previsível, por tanto, permitindo a evacuação das áreas ribeirinhas 

(SANTOS 2007). 

As precipitações pluviométricas intensas e/ou prolongadas são os eventos 

precursores das inundações, porém sua magnitude irá variar dependendo de vários 

outros fatores. Tominaga et. al. (2009) destaca como condicionantes para os episódios 

de inundações as formas do relevo, tendo em vista que bacias que possuem vales 

encaixados têm maiores chances de desenvolver inundações bruscas, pois quanto maior 

e mais declivosa a vertente maior será a energia potencial, logo, a água descerá com 

mais força e velocidade aumentando seu poder destrutivo. Já os vales abertos, como o 

do Rio Piranhas-Açu à jusante, desenvolvem inundações mais lentas. Outro fator a ser 

considerado são as características das redes de drenagem; tipo de solo, pois interferirá 

na quantidade de infiltração; e a cobertura vegetal, que impedirá o solapamento das 

margens do rio e consequente seu assoreamento, como também sua presença dentro do 

canal fluvial aumentará a rugosidade do leito; além do uso irregular das margens dos 
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cursos fluviais, fazendo com que haja maior impermeabilização do solo além de 

possíveis processos de assoreamento do canal através do acúmulo de lixo. Todos esses 

indicadores irão influenciar sobremaneira na vazão do rio. Brasil (2003) complementa: 

 
As inundações têm como causa a precipitação anormal de água que, ao 

transbordar dos leitos dos rios, lagos, canais e áreas represadas, invade os 

terrenos adjacentes, provocando danos. O incremento dos caudais 

superficiais, na maioria das vezes, é provocado por precipitações 

pluviométricas intensas e concentradas, mas, também, pode ter outras causas 

imediatas e/ou concorrentes, como: degelo; elevação dos leitos dos rios por 

assoreamento; redução da capacidade de infiltração do solo, causada por 

ressecamento, compactação e/ou impermeabilização; saturação do lençol 

freático por antecedentes próximos, de precipitações continuadas; 
combinação de precipitações concentradas com períodos de marés muito 

elevadas; invasão de terrenos deprimidos e dos leitos dos rios em áreas de 

rebaixamento geológico, por maremotos ou ressacas intensas; rompimento de 

barragens construídas com tecnologia inadequada; drenagem deficiente de 

terrenos situados a montante de aterros, em estradas que cortem 

transversalmente vales de riachos; estrangulamento de leitos de rios, 

provocado por desmoronamentos causados por terremotos ou deslizamentos 

relacionados com intemperismo. (BRASIL, 2003, p. 40). 

 
As enchentes são fenômenos naturais que podem ocorrer em áreas rurais ou 

urbanas, em regiões com todos os padrões de clima, inclusive semiáridas, quando 

recebem chuvas concentradas.  Lembrando que não existe rio sem enchentes, pois esta é 

sua área natural de inundação, que se dá geralmente após o excesso de chuvas ou 

obstrução do canal impedindo o fluxo da vazão, contudo, a ocupação irregular destas 

porções de terra torna-as áreas de alta exposição e de risco de catástrofes (SANTOS, 

2007). 

Mas nem sempre as inundações foram encaradas como um inconveniente. 

No passado e ainda hoje é possível encontrar lugares aonde as enchentes e inundações 

são eventos benéficos, pois permitem que as águas que transbordam do canal principal 

com grande quantidade de sedimentos e nutrientes propiciem a agricultura de várzea.  

Entretanto, na maioria das vezes, devido à presença humana ocupando áreas 

de elevada exposição que são as margens dos rios, as inundações apresentam vários 

efeitos adversos como apontados por Brasil (2003): 

 

Normalmente, as inundações provocam grandes danos materiais e, 

dependendo de sua violência, graves danos humanos. Quando extensas, as 

inundações destroem ou danificam plantações e exigem um grande esforço 

para garantir o salvamento de animais, especialmente bovinos, ovinos e 

caprinos. Em áreas densamente habitadas, podem danificar ou destruir 

habitações mal localizadas e pouco sólidas, bem como danificar móveis e 

outros utensílios domésticos. O desastre prejudica a atuação dos serviços 

essenciais, especialmente os relacionados com a distribuição de energia 
elétrica e com o saneamento básico, principalmente distribuição de água 
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potável, disposição de águas servidas e de dejetos e coleta do lixo. 

Normalmente, o fluxo dos transportes e das comunicações telefônicas é 

prejudicado. O alagamento de silos e armazéns causa danos às reservas de 

alimentos estocados. As inundações também contribuem para intensificar a 

ocorrência de acidentes ofídicos e aumentar o risco de transmissão de 

doenças veiculadas pela água e pelos alimentos, por ratos (leptospirose), 

assim como a ocorrência de infecções respiratórias agudas (IRA) (BRASIL, 

2003, P. 41). 

 

2.4 Relação entre período de retorno e a prevenção de desastres decorrentes das 

inundações  

  

Para prevenção de desastres naturais faz-se necessário o conhecimento 

prévio do perigo, assim, no caso das inundações é importante analisar os fatores que 

podem desencadear e intensificar os efeitos adversos desse evento, mas também, é 

primordial conhecer a sazonalidade, ou o ciclo em que este ocorre, para então, conseguir 

elaborar medidas preventivas. 

Uma das formas de se estimar a ciclicidade das inundações e precipitações, 

ou de qualquer evento hidrológico extremo é através de cálculos probabilísticos que 

levam em consideração a possibilidade de um evento extremo ocorrer ou ser superado 

em um determinado período de tempo. Uma dessas metodologias é o cálculo do período 

de retorno. 

Período de retorno é o intervalo com que um evento hidrológico extremo 

pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez. Seu cálculo é resultante do inverso 

da probabilidade de um dado valor ser superado. 

Esta metodologia é bastante utilizada na Engenharia Civil e serve como 

parâmetro para medição de quanto tempo uma obra hidráulica é capaz de suportar um 

evento que possa comprometer a estrutura desta obra, ou seja, esta é uma escolha do 

risco aceitável para obra. 

Tomaz (2010) parafraseando Chin (2000) lembra que a expressões 

“inundação de 100 anos”, ou “chuva de 50 anos”, tão comuns na prática da engenharia 

hidráulica, podem gerar confusão na interpretação, pois, normalmente entende-se como 

sendo uma chuva ou inundação que irá ocorrer uma vez a cada 50 ou 100 anos. Sendo 

assim, o correto seria dizer que é uma inundação com a probabilidade de 1% de ocorrer 

em cada ano, ou uma chuva de 2% de ocorrer a cada ano. A partir do exemplo de 

Tomaz (2010) a seguir, torna-se mais simples à compreensão do que foi dito 

anteriormente.  
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A probabilidade de ocorrência de um evento hidrológico de uma observação 

é o inverso do período de retorno (Mays, 2001 p. 317). P = 1/T Como 

exemplo, para período de retorno de 100 anos a probabilidade é P= 1/100 = 

0,01 A probabilidade de ocorrer em um ano, uma chuva de período de retorno 

de 100anos é de 1% (0,01). A probabilidade de não ocorrer é 1- 0,01, ou seja, 

0,99 (99%). Matematicamente teremos: P= 1 - 1/T.(TOMAZ, 2010, p. 68). 

 

Assim, através de dados de precipitações e/ ou vazões é possível calcular o 

período de retorno das inundações e predizer as possíveis áreas com maior 

probabilidade de ocorrer inundações e a frequência com a qual estas áreas são 

inundadas. 

Após diagnosticar os períodos de retorno a inundações, é provável delimitar 

as áreas com maiores exposições a inundações e, consequentemente, classificá-las como 

mais ou menos vulneráveis. Assim, pode-se mapear quem e o que se encontra mais 

exposto conforme a delimitação das áreas de maiores recorrências de inundações, ou 

seja, uma análise espacial e temporal do perigo. 

Dessa forma, mesmo em regiões semiáridas, que possuem alta variabilidade 

espacial e temporal, é possível a realização de mapas de risco a inundações, pois se trata 

de um evento sazonal e que apresenta certa ciclicidade. Além do mais, metodologias 

com abordagens quantitativas permitem a elaboração de prognósticos futuros a partir de 

eventos ocorridos no passado. 

Entretanto, para elaboração de mapas de risco de inundações a partir de 

períodos de retorno é imprescindível ter uma gama de informações e dados a respeito da 

área, como informações climatológicas (série histórica das precipitações); 

fluviométricos (vazão, deflúvio, forma do canal, etc.); geomorfológicos (tipo de vale, 

altitude, etc.); e as formas de uso e ocupação da planície de inundação. 

O mapeamento das áreas de risco a inundações em regiões semiáridas é uma 

tarefa difícil, pois em muitos períodos não é possível enxergar o risco tendo em vista a 

falta de água em muitos canais fluviais, ainda mais quando em períodos de longas 

estiagens como as que estão acontecendo (2012- 2016), diminuindo assim a percepção 

do risco por parte da população e dos gestores públicos. Contudo, se houver um preparo 

prévio, mesmo com a diminuição da percepção do risco, é mais fácil conter os 

transtornos gerados a partir das inundações.  
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3 ELABORAÇÃO DO ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

A INUNDAÇÕES PARA O BAIXO-AÇU: METODOLOGIA 

 

Desde a década de 1960 são elaborados indicadores para análises sociais 

que são muito utilizados nos estudos de vulnerabilidade social a riscos naturais. Na 

maioria das vezes, os índices são o somatório complexo de diversas informações, e os 

principais problemas relacionados à sua concepção estão na seleção e aquisição dos 

indicadores – dados (FEKETE, 2010).   

Os indicadores são valores numéricos que têm o propósito organizar 

informações do mundo real e representá-los de forma reduzida, com o intuito de 

alcançar aproximações gerais acerca de uma determinada área, a fim de se promover 

possíveis comparações, averiguando a distribuição espacial e comportamento dos dados 

(FEKETE, 2010).   

Para Simpson (2006), um índice é uma representação numérica, manipulada 

para se achar um valor de classificação, que se vale de terminologias tais como: dados, 

que são informações organizadas para análise e auxilia a tomada de decisões; indicador, 

que se trata do valor ou grupo de valores que dão um direcionamento; métrica, que seria 

um padrão de medição e o índice que é número derivado de uma série de observações, 

de dados, usado como apontador. Sendo assim, “os índices são atraentes devido à sua 

capacidade de resumir uma quantidade considerável de informação técnica de uma 

forma que seja fácil para os leigos entenderem” (SIMPSON, 2006, p. 3)
9
. 

Dessa maneira, este trabalho propõe a elaboração de um índice de 

vulnerabilidade socioambiental à inundação, consistindo de várias etapas e organização 

de diversos dados, que possam servir de parâmetro para avaliação da vulnerabilidade 

dos municípios, levando-se em consideração a exposição, a suscetibilidade, a 

capacidade de enfrentamento e a capacidade de adaptação dos mesmos. 

A partir da quantificação dos dados é possível, por meio de ferramentas 

como os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), a espacialização das áreas mais 

expostas a riscos naturais, bem como identificar quais os elementos que tornam 

determinada área mais vulnerável. 

A metodologia do trabalho é uma adaptação do World Risk Index, índice 

organizado pela United Nations University, Institute for Environment and Human 

                                                             
9 “Indices are attractive because of their ability to summarize a considerable amount of technical 

information in a way that is easy for lay persons to understand” (SIMPSON, 2006, p3). 
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Security (UNU-EHS) para elaboração do World Risk Report – relatório anual temático 

que apresenta um índice global de risco. 

No ano de 2016, foi lançada uma metodologia parecida, o Disaster Risk 

Indicators in Brazil – DRIB, elaborado por Almeida, Welle e Birkmann, na Alemanha. 

Tal índice tem como recorte espacial o território brasileiro e considera o município 

como menor escala de análise para avaliação da vulnerabilidade socioambiental a riscos 

de inundações, deslizamentos de terra, secas e aumento do nível do mar.  

A metodologia parte do princípio de que a vulnerabilidade está atrelada a 

esferas maiores do que exclusivamente as características socioeconômicas dos 

indivíduos, pois analisa aspectos mais globais da vulnerabilidade antes, durante e após a 

exposição a um perigo. 

Outra vantagem dessa metodologia é a facilidade de adaptação da mesma 

para diferentes escalas (neste caso optou-se por uma escala regional), bem como a 

seleção de indicadores que melhor se adequem a área estudada, escolhendo-se os dados 

disponíveis – na maioria dos casos elege-se dados de autarquias ou órgãos de pesquisa 

renomados que disponibilizam seus dados na rede mundial de computadores. 

O World Risk Index conta com uma composição modular estruturada em 

quatro componentes: a exposição a riscos naturais; a suscetibilidade; a capacidade de 

enfrentamento e a capacidade de adaptação, como mostra a ilustração a seguir. 

 

Figura 04 – Índice do World Risk Report e seus componentes 

 
 Fonte: World Risk Report (2017). 

 

Como será explicitado mais a diante, foi primeiramente calculada a 

exposição das áreas sujeitas a inundações para quantificar a população exposta. Em 

seguida, foram analisados mais 38 indicadores relacionados à suscetibilidade, a 
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capacidade de enfrentamento e capacidade de adaptação dos municípios disposto no 

Baixo-Açu a inundações. 

Tais informações foram sobrepostas para se achar um índice de 

vulnerabilidade a inundações dos municípios, categorizando-os em graus de 

vulnerabilidade que puderam ser espacializados. 

A fim de ser matematicamente agregado em índices, os indicadores foram 

ranqueados em níveis adimensionais entre 0 e 1 e são classificados  em  graus de 

vulnerabilidade que vão de  muito alta, alta,  média, baixa e muito baixa. Os valores 

mais próximos de 0 possuem vulnerabilidade mais baixa, em contrapartida, os mais 

próximos a 1 possuem maior vulnerabilidade. 

A padronização entre 0 e 1 dos valores de cada indicador foi realizada 

utilizando a equação seguinte:  

 

 No qual: 

 N = valor a ser transformado; 

 M = maior valor registrado no indicador 

  m = menor valor registrado no indicador.  

Esta equação foi usada quando o indicador denotava vulnerabilidade da 

população, pois, para esta metodologia, os valores mais próximos de 1 são 

categorizados como sendo de alta vulnerabilidade. Entretanto, alguns indicadores 

denotavam baixa vulnerabilidade, nestes casos, foi necessário adicionar o sinal 

negativo
10

 na equação anterior para a inversão do valor. 

Foi adotada a escala do município, pois entende-se que a vulnerabilidade 

perpassa esferas maiores do que apenas as características individuais de cada pessoa, 

reconhecendo, evidentemente, a importância desse dado. Além do mais, municípios 

mais preparados para lidar com desastres tornam a vulnerabilidade de sua população 

menor. 

Ressalta-se que, principalmente em municípios pequenos, quando há 

ocorrência de algum sinistro, a maior parte da população é afetada, mesmo que 

indiretamente, pois na maioria das vezes o município não possui autonomia, 

principalmente financeira, para contornar os possíveis prejuízos advindos do evento. 

Oliveira (2018) chama atenção que há poucas pesquisas, limitação de dados 

                                                             
10 1 - (1+ (N - M) * (1/ (M - m))) 
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e, consequentemente políticas públicas voltadas para redução de riscos em pequenas e 

médias cidades, mesmo estas abrigando a maior parte da população mundial.  

A seguir será elucidado como se deram os procedimentos metodológicos 

para a o cálculo da exposição a riscos de inundações, bem como da suscetibilidade, 

capacidade de enfrentamento e capacidade de adaptação. 

 

3.1. Exposição Físico/Ambiental: delimitação das áreas de inundação 

 

 A exposição é um indicador crucial para delimitação das áreas de riscos, 

uma vez que só há risco se algo ou alguém estiver exposto. Todavia, Almeida et. al. 

(2016), rememoram que a exposição é, sem dúvidas, um determinante necessário, 

contudo, é possível estar exposto, mas não ser essencialmente vulnerável, daí a 

importância de analisar não apenas as áreas de ocorrências de inundações, como 

também os aspectos tornam estas áreas
11

 mais vulneráveis.  

Estudos estimando as áreas ou pessoas expostas a inundações são 

extremamente difíceis de se encontrar, principalmente para uma bacia hidrográfica 

inserida em uma região semiárida composta apenas de pequenas e médias cidades. 

Como alternativa, os autores do Wolrd Risk Report, propuseram a delimitação das áreas 

expostas, a frequência do risco e a distribuição da população nestas áreas. 

Sendo assim, para este estudo, a delimitação das áreas de inundações foi 

realizada a partir do estudo das vazões do rio para estimar a cota alcançada pela lâmina 

d’água. Já a frequência das inundações foi elaborada por meio do cálculo do período de 

retorno das inundações, como será detalhado posteriormente. Por fim, a mensuração da 

população exposta foi dada sobrepondo as áreas de inundação com os dados Banco de 

Dados de População Global LandScanTM (2016). 

 A seguir estão descritas as etapas realizadas para a delimitação das áreas de 

exposição a inundações no Baixo-Açu. 

 

3.1.1 Análise das precipitações pluviométricas e das vazões máximas 

 

Para estimar as áreas de risco a inundações no Baixo-Açu foi necessária a 

análise do regime pluviométrico da bacia, bem como das vazões máximas, uma vez que, 

as inundações estão diretamente relacionadas a eventos hidroclimáticos intensos. 

                                                             
11 A exposição se expande a pessoas, recursos, infraestrutura, produção, ativos, serviços e ecossistemas.  
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 Primeiramente foram organizados os dados equivalentes aos totais das 

precipitações pluviométricas diárias de três estações climatológicas que fossem capazes 

de caracterizar o comportamento das chuvas no alto, médio e baixo curso da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. As estações climatológicas selecionadas foram a de 

São Gonçalo, no estado da Paraíba representando o alto curso; a estação de Florânia no 

estado do Rio Grande do Norte, correspondendo ao médio curso; e a estação de Macau, 

também no estado do Rio Grande do Norte, localizada no baixo curso do Rio Piranhas-

Açu. 

Os dados foram obtidos através do portal HidroWeb, disponível no site da 

Agência Nacional de Águas (ANA), bem como no portal eletrônico da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) e Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). As informações têm como referência temporal os anos 

compreendidos entre 1983 (ano da inauguração da Barragem Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves) até 2016, totalizando 32 anos. Conforme as médias anuais de cada 

estação foi possível estabelecer os anos que estavam bem acima da média. 

As informações diárias dos totais pluviométricos precipitados foram 

organizadas de modo a ser possível a visualização dos dias com maiores precipitações, 

tornando viável a datação do evento, como pode ser visto na tabela a seguir: 

 

Tabela 01 - Exemplo da organização dos registros das precipitações diárias de cada 

estação climatológica.  
1985 – Salina Henrique Lajes: 536004 (EMPARN/ANA) 

DIA/ 

MÊS 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1 5,8 0 58,6 0 4,6 0 0 1,7 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 0,6 0,1 0 0 0 0 

3 0 0 8,4 26,6 29,6 4,7 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1,5 0 1,2 0 0,3 0 0 0 0 0 

5 0 7 5 148,3 15,6 1,3 0,7 0 0 0 0 0 

6 0 0 16,6 5,6 0 18,2 3,8 0,6 0 0 0 0 

7 0,7 0 2,4 24,2 3,1 0 0,3 2,1 0 0 0 0 

8 3,2 0 0 0,8 62,7 0 6,2 0 0 0 0 0 

9 9,7 0,9 0 125 15,6 0 5,5 0 0 0 0 0 

10 26,6 7,4 0 22,4 0 16,5 0 0 0 0 0 0 

11 0 86,6 7,1 2,5 0 0,4 8,2 0 0 0 0 0 

12 0 1,9 0 3 0 3,7 0 0 3,6 0 0 0 

13 0 3,7 0 0 3,2 0 27,2 0 0 0 0 0 

14 0 8,4 0 9,2 7,3 13,4 0 0 0 0 0,2 1 

15 0 8,2 25,3 17 0 0 0,6 0 0 0 0,2 8 

16 0 8,4 7,3 4,4 20,7 3,5 9,8 0 0 0 0 0 

17 0 0 24 124,4 0 57,2 0 0,2 0 0 0 0 

18 0,4 1,1 0 0 0 1,2 0,2 0 0 0 0 0 

19 18,4 26,6 19 1,6 0 5,9 0 0 0 0 0 0 

20 47,5 5,6 10,4 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 
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21 14 7,8 0 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 9,3 0 0,4 1,3 9,7 3,2 0 0 0 0 0 

23 6,9 7,6 1 0,4 63,1 0 0 0,4 0 0 0 0 

24 0 0,6 2 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0 

25 0 6,7 31,2 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 8 17,6 0,5 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 0 28,6 0 26,9 0 0 0 0 0 3 

29 1,4  39,7 21,6 1,6 0 10,8 0,5 0 0 0 0,3 

30 0,5  20,8 33,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0  2,4  0  1,4 0  0  0,5 

Total 143,1 215,4 283,2 622,5 242,6 162,6 85,2 9,2 3,6 0 0,4 12,8 

1780,9 mm/ ano 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do INMET (2016). 

 

Após a análise das precipitações foi realizado o estudo estatístico das vazões 

que levou em conta as séries histórias simuladas pela empresa Acquatool Consultoria, a 

serviço do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), no ano de 

2012, intitulado de “Estudos para proteção e controle de cheias na Bacia Hidrográfica 

do Rio Piranhas-Açu nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte”. 

Essas séries de vazões foram obtidas por meio de complexos estudos 

hidrológicos a que se propôs o trabalho supracitado, com simulações de reservatórios e 

modelagens hidrológicas ao longo de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas. 

Portanto, optou-se por utilizar esses dados secundários, fornecidos pelo 

DNOCS, tendo em vista que qualquer estudo hidrológico mais simplificado que venha a 

ser desenvolvido no âmbito dessa pesquisa resultaria em valores menos precisos, e que a 

elaboração de estudos mais complexos nessa temática fugiria aos objetivos principais 

desse trabalho. 

O trecho de interesse da simulação, compreendido entre a ponte da BR-304, 

próximo à cidade de Açu/RN e a foz do Rio Piranhas-açu, utilizará como dado de 

entrada as vazões de pico efluentes ao reservatório Armando Ribeiro Gonçalves 

somadas às vazões efluentes ao reservatório Mendubim, que são as duas contribuições 

mais significantes nesse trecho, na escala de avaliação do presente trabalho. 

A Tabela 02. Apresenta as vazões máximas diárias obtidas para esses 

reservatórios, de 1964 a 2009, destacados os anos de 2008 e 1974 onde foram 

observadas as maiores vazões em Armando Ribeiro e Mendubim, respectivamente. 
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Tabela 02 – Séries de Vazões de Pico 

ANO Máx de Vazão Média Diária - Efluente 

ao Resrv. Armando Ribeiro Gonçalves 

 (m³/s) 

Máx de Vazão Média Diária - 

Efluente ao Resrv. Mendubim  

(m³/s) 

1964 1.853,51 44,66 

1965 1.628,49 46,90 

1966 168,49 15,20 

1967 3.161,48 40,31 

1968 1.844,24 25,73 

1969 380,22 18,53 

1970 266,57 6,043 

1971 1.386,77 52,19 

1972 181,13 16,91 

1973 1.238,09 35,41 

1974 4.570,93 126,66 

1975 1.516,14 63,54 

1976 460,38 14,75 

1977 3.478,19 56,92 

1978 645,52 24,16 

1979 197,94 8,29 

1980 1.503,65 7,90 

1981 2.144,21 72,88 

1982 409,07 21,73 

1983 94,77 5,17 

1984 557,54 25,05 

1985 4.317,43 123,06 

1986 1.113,24 41,63 

1987 364,48 13,70 

1988 1.816,33 5,59 

1989 1.122,26 19,82 

1990 68,60 0,55 

1991 347,25 17,51 

1992 218,63 7,03 

1993 20,79 0,08 

1994 123,21 6,31 

1995 776,08 29,41 

1996 928,44 21,47 

1997 109,73 1,85 

1998 17,21 0,29 

1999 208,10 0,43 

2000 296,21 3,54 

2001 96,06 0,04 

2002 256,41 21,91 

2003 76,07 0,10 
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2004 2.631,23 53,43 

2005 190,06 1,76 

2006 704,26 11,39 

2007 181,29 1,24 

2008 5.002,85 28,05 

2009 2.490,06 51,68 

Fonte: Acquatool Consultoria, 2012. 

 

Segundo Pinto et. al. (1976), a frequência de uma vazão Q é, em geral, 

expressa em termos de período de retorno T, com o significado de que, na seção 

considerada, ocorrerão valores iguais ou superiores ao valor Q apenas uma vez a cada T 

anos.  

Dessa forma, uma cheia com período de retorno de 50 anos tem, por 

exemplo, a probabilidade de 1/50, ou 2% de ocorrência em qualquer ano. Portanto, a 

probabilidade de não excedência desse evento em qualquer ano é de 1-0,02 = 0,98 ou 

98%. 

Partindo-se dessa premissa, foram avaliadas as séries de vazões 

apresentadas previamente, adotando-se diversas distribuições de frequência, as que 

permitem calcular as probabilidades de ocorrência das vazões, e consequentemente, os 

valores de vazões correspondentes aos períodos de retorno de 5, 20, 50 e 100 anos. Os 

resultados dessas distribuições são mostrados na Tabela 03. 

Tabela 03 – Distribuições de probabilidade das séries históricas de vazões 

Reservatório 
T 

(anos) 

Q (m³/s) 

Log-Normal 
2 

Log-
Normal 3 

Gumbel 
Log-

Gumbel 
Pearson 

III 

Log-

Pearson 

III 

Armando Ribeiro 

Gonçalves 

5 1.700,30 1.987,33 2.177,24 1.644,99 1.991,77 1.727,25 

10 3.205,28 2.801,75 3.015,71 4.104,77 2.848,31 2.998,51 

50 10.070,96 4.778,58 4.861,04 30.711,16 4.849,97 7.506,75 

100 15.292,28 5.705,72 5.641,17 71.909,70 5.741,34 10.240,47 

Mendubim 

5 51,07 44,13 49,7 48,8 43,82 50,06 

10 121,95 62,8 68,45 171,26 63,91 78,85 

50 587,26 110,45 109,7 2.714,37 113,16 135,72 

100 1.042,06 133,73 127,14 8.729,3 135,79 153,73 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As referidas vazões foram obtidas por meio de software de cálculo 

estatístico, o qual permite ainda selecionar qual a melhor distribuição, através do teste 

de aderência do chi-quadrado (X²). Este teste serve para avaliar quantitativamente a 
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relação entre o resultado de um experimento e a distribuição esperada para esse 

fenômeno.  

No caso avaliado, os resultados apontam que a distribuição de Pearson Tipo 

III, usualmente empregada na caracterização de eventos hidrológicos, é a que possui 

melhor ajuste à curva de distribuições e, portanto foi a selecionada.  

A Tabela 04 mostra o resultado final dos dados de vazão de pico para cada 

período de ocorrência, já considerando o somatório para os dois reservatórios, que serão 

os dados de entrada para a modelagem hidrodinâmica dos eventos de cheia do Rio 

Piranhas-Açu. 

 

Tabela 04 – Resultados das vazões de pico para os tempos de retorno 

Período de retorno Vazão de pico a ser adotada na modelagem  

 5 anos 2.035,59 m³/s  

 10 anos 2.912,22 m³/s   

50 anos 4.963,13 m³/s  

 100 anos 5.877,13 m³/s  

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.1.2 Modelagem Hidrodinâmica 

 

Os modelos hidrodinâmicos unidimensionais se baseiam nas equações de 

conservação da massa e da quantidade de movimento do fluido em um volume de 

controle, cujo sistema de equações é conhecido como equações de Saint Venant. 

De acordo com Porto (1999), as equações completas do escoamento 

requerem técnicas numéricas muito elaboradas, portanto são adotadas algumas hipóteses 

simplificadoras para sua dedução: 

a) O escoamento é unidimensional; 

b) O fluído é incompressível; 

c) Variação gradual das seções transversais; 

d) A declividade da linha de energia pode ser calculada através das leis de 

Manning e Chézy; 

e) A aceleração vertical é desprezível e a variação da pressão na vertical é 

hidrostática. 

O modelo Hydrologic Engineering Center – River Analysis System (HEC-

RAS), desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da 

América (USACE), é um dos modelos usualmente empregados nessas situações. 
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Quando utilizado em concordância com a extensão HEC-GeoRAS, esse 

modelo é capaz de processar os dados de entrada e saída de forma georreferenciada 

associada a Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

O modelo representado considerou o trecho do Baixo Piranhas-Açu, a 

jusante da Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, que tem início na Ponte da BR-

304 (Seção 09) em Açu-RN, e o final na foz do rio, na cidade de Macau-RN (Seção 00), 

percorrendo mais de 70 km de extensão (Figura 05).  

Sabe-se que as regiões estuarinas do Rio Piranhas-Açu sofrem importantes 

influencias advindas da variação do nível da maré na sua foz. Tal fenômeno será 

computado como condição de contorno a jusante da modelagem, onde serão utilizados 

os dados do nível dinâmico da água, medido pelo Marégrafo instalado nessa área. Como 

condição de contorno de montante, serão aplicadas as vazões calculadas, em regime 

constante, na seção inicial do rio. 

Portanto, apesar das vazões principais serem aplicadas em regime 

permanente (sem variação com o tempo), a simulação hidrodinâmica assumirá um 

regime de escoamento transiente, pois haverá variações de vazões com o tempo, devido 

às variações das marés.  

Figura 05 – Seções selecionadas para realização dos perfis transversais. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do DNOCS (2012). 
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O pré-processamento dos dados consistiu, primeiramente, na criação de um 

Modelo Digital de Elevação (MDE), a partir de dados extraídos do projeto Topodata 

que, além do MDE, oferece ainda suas derivações locais básicas em cobertura nacional, 

como declividade, relevo sombreado, entre outros. 

O projeto Topodata, desenvolvido pela Divisão de Sensoriamento Remoto 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais DSR/INPE, tem por objetivo o tratamento 

dos dados da missão SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission, executado pela 

NASA – National Aeronautics and Space Administration, com o intuito de gerar 

informações topográficas digitais correspondentes a 80% da superfície terrestre, nas 

quais são disponibilizadas pela United States Geological Survey (USGS) gratuitamente 

na internet. 

O MDT disponibilizado pelo Topodata tem formato em grids e resolução 

planimétrica de 30 metros. Segundo estudos de Araújo et.al. (2018), os mesmo 

chegaram à conclusão que os dados do SRTM para a área do Vale do Açu possuem uma 

acurácia vertical de 3,10m, ou seja, bem mais preciso do que a especificada pelo SRTM 

para América do Sul, que é 6,20 metros. 

Vale ressaltar que Araújo et.al. (2018), realizaram uma calibração mais 

refinada dos dados do SRTM para o mesmo recorte espacial deste trabalho e chegaram a 

um MDE com 10m de resolução planimétrica e 1,80m de resolução altimétrica. A 

princípio, esses dados não foram utilizados para a modelagem hidrológica no cálculo 

dos períodos de retorno, pois, ao realizar os testes da modelagem com esses dados de 

entrada os gráficos apresentaram muitos ruídos. Sendo assim, optou-se continuar a 

modelagem com os dados do Topodata. Todavia, a base cartográfica da espacialização 

das áreas inundadas foi realizada usando o SRTM calibrado por Araújo et.al. (2018). 

A imagem em formato raster do Topodata foi manipulada no software de 

Sistema de Informações Geográfica (SIG) ArcGis 10.5.  O MDE obtido contém valores 

de altimetria, com resolução espacial compatível com a escala de avaliação do trabalho, 

o que permite a representação digital satisfatória do relevo da área em estudo. 

Em seguida, fez-se necessária a vetorização dos elementos fundamentais 

para a modelagem, tais como a linha central do leito do rio, as margens direita e 

esquerda e as seções transversais. Todos esses elementos são definidos como “layers” 

padrão da extensão HEC-GeoRAS, onde foram armazenados os metadados, além das 

coordenadas geográficas. A janela com a barra de comandos principal dessa extensão é 
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mostrada na Figura 06, onde observa-se os diversos tipos de estruturas que podem ser 

criadas ao longo do rio, tais como pontes, áreas de obstrução e estruturas laterais, por 

exemplo. 

Figura 06 – Barra de tarefas da extensão HEC-GeoRAS. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após a criação de todo o banco de dados no SIG, procede-se à exportação 

do mesmo para um arquivo cujo foi feita a importação dos dados geométricos pelo 

HEC-RAS, resultando no traçado principal do Rio e seções transversais, com as 

distancias entre elas já calculadas automaticamente pelo software, conforme mostrado 

na Figura 2. Nesse caso observa-se a criação de um total de 9 seções (levantadas pela 

topografia) ao longo do Rio. 
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Figura 07 – Leitura da geometria importada pelo HEC-RAS 

 
                Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Uma prática recomendada para esse tipo de simulação, devido à longa 

extensão do corpo hídrico, é a interpolação de seções. Essa função presente no software, 

apresentada na Figura 08, é feita de forma automática, de maneira a calcular uma seção 

média entre duas seções conhecidas, e assim diminuir as distancias livres de 

escoamento. 
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Figura 08 – Ferramenta para interpolação de seções. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No que diz respeito aos dados da geometria das seções, é necessária a 

entrada dos valores dos coeficientes de rugosidade de Manning (n) para cada seção, 

podendo assumir distintos valores na margem esquerda, na calha do rio leito e na 

margem direita. 

Esses valores influenciam diretamente no cálculo das vazões de escoamento, 

portanto deve-se avaliar a literatura para a determinação mais precisa possível desse 

parâmetro. No caso em estudo, foi utilizado como referência as recomendações 

presentes das obras de Chow (1959), obtidas a partir de uma série de ensaios e 

observações, mostradas na Tabela 05. 

Adotou-se para o Rio Piranhas-Açu o coeficiente de 0,035, que, segundo 

tabela a seguir, pode ser entendido como um curso natural com calha principal 

parcialmente limpa, com presença de algumas pedras e arbustos, e uma planície de 

SEÇÕES 

INTERPOLADA
S 
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inundação com presença de grama (pasto). 

A prática tem mostrado que esse valor, no caso geral, se adequa bem a 

realidade dos corpos hídricos do Nordeste brasileiro, quando não há muita precisão 

sobre os mais diferentes tipos de revestimento e obstáculos que podem acometer os 

trechos dos rios. 

 Tabela 05 – Valores recomendados do coeficiente n de manning para diferentes tipos 

de canal e planícies de inundação 

Fonte: Chow, 1959 

Na sequência do processo, uma vez consolidados todos os parâmetros 

geométricos, é requerida a entrada dos hidráulicos, de vazão e condições de contorno. 

Nesse caso em estudo, como já descrito anteriormente, serão utilizados, basicamente, 2 

tipos de dados de entrada nessa modelagem, para cada simulação (Figura 09).  

Type of Channel and Description Mín. Normal Máx. 

A. Natural Streams       

  1.  Main Channels       

   a. Clean, straight, full, no rifts or deep pools 0.025 0.030 0.033 

   b. Same as above, but more stones and weeds 0.030 0.035 0.040 

   c. Clean, winding, some pools and shoals 0.033 0.040 0.045 

   d. Same as above, but some weeds and stones 0.035 0.045 0.050 

   e. Same as above, lower stages, more ineffective slopes and 

sections 

0.040 0.048 0.055 

   f. Same as "d" but more stones 0.045 0.050 0.060 

   g. Sluggish reaches, weedy. deep pools 0.050 0.070 0.080 

   h. Very weedy reaches, deep pools, or floodways with heavy 

stands of timber and brush 

0.070 0.100 0.150 

  2.  Flood Plains       

   a. Pasture no brush       

    1. Short grass 0.025 0.030 0.035 

    2. High grass 0.030 0.035 0.050 

   b. Cultivated areas       

    1. No crop 0.020 0.030 0.040 

    2. Mature row crops 0.025 0.035 0.045 

    3. Mature field crops 0.030 0.040 0.050 

   c. Brush       

    1. Scattered brush, heavy weeds 0.035 0.050 0.070 

    2. Light brush and trees, in winter 0.035 0.050 0.060 

    3. Light brush and trees, in summer  0.040 0.060 0.080 

    4. Medium to dense brush, in winter 0.045 0.070 0.110 

    5. Medium to dense brush, in summer 0.070 0.100 0.160 

   d. Trees       

    1. Cleared land with tree stumps, no sprouts 0.030 0.040 0.050 

    2. Same as above, but heavy sprouts 0.050 0.060 0.080 

    3. Heavy stand of timber, few down trees, little undergrowth 

flow below branches 

0.080 0.100 0.120 

    4. Same as above, but with flow into branches 0.100 0.120 0.160 

    5. Dense willows, summer, straight 0.110 0.150 0.200 
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O dado 1 “flow hydrograph” diz respeito às vazões de montante, efluentes 

ao reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, para cada período de retorno da simulação, 

e o dado 2 “stage hydrograph” contém a variação das cotas altimétricas em função do 

tempo, na foz do rio (marés).  

Figura 09 – Entrada dos dados de vazões e condições de contorno. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A tabela com os níveis de variação das marés foi obtida a partir do mesmo 

estudo do DNOCS referido de 2012, onde foram levantados em campo os valores da 

cota do rio durante um período de 30 dias.  A Figura 10 mostra o Hidrograma de entrada 

desses dados, utilizados na modelagem. 

 

Figura 10 – Hidrograma de variação das marés na foz do Rio Piranhas-Açu. 
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Fonte: Acquatool Consultoria, 2012. 
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A partir dos resultados das simulações hidráulicas do HEC-RAS esses 

podem ser importados para análise das áreas de inundação por meio do HEC-GeoRAS, 

extensão do ArcGis 10. Esse processo consiste na criação do polígono que delimita a 

planície de inundação da área, e a partir do MDE e calcula as diferenças entre a cota 

d’água obtida na modelagem e a elevação do terreno, mostrando assim os limites e as 

profundidades da inundação simulada. 

Por conta da insuficiência de dados batimétricos da calha dos rios não foi 

possível à criação de um MDE com precisão detalhado das inundações ao longo dos 

diferentes períodos de retorno.  Assim, os resultados da modelagem serão expressos por 

meio de gráficos e tabelas mostrando o nível da água em cada uma das seções 

levantadas. 

Todo este processo serviu para encontrar as cotas das inundações para os 

períodos de retorno de 5, 20, 50 e 100 anos e sua relação com as vazões máximas 

registradas na bacia hidrográfica. 

 

 

3.1.3 Cálculo da Exposição ao Risco de Inundações 

 

Após a delimitação das áreas de inundações foi calculada a exposição dos 

riscos a inundações, que levou em consideração a razão entre a população total do 

município e a população disposta na área de inundação. Assim, aqueles municípios com 

maior número de pessoas expostas obtiveram valores mais próximos a 1 (um), do 

contrário, os municípios com menos população exposta, receberam valores próximos a 

0 (zero), sendo classificados com muito baixa ou baixa vulnerabilidade. 

As áreas delimitadas foram sobrepostas aos dados do LandScan Global 

Population Project 
12

, que é um banco de dados rasterizado da população mundial com 

resolução de 30" X 30" (aproximadamente 1 quilômetro por pixel), assim cada pixel 

possui valores equivalentes a quantidade de pessoas num raio de 1km².  

A metodologia do LandScan Global Population Project foi desenvolvida 

pela Oak Ridge National Laboratory com o Departamento de Energia dos Estados 

Unidos e é amplamente empregada para estimar populações em risco, pois representa a 

distribuição da populacional no ambiente numa média de 24 horas, considerando os 

                                                             
12 https://landscan.ornl.gov/ 
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censos demográficos dos países e análises de sensoriamento remoto.  

O cálculo da exposição será dado por meio da seguinte equação: 

Exposição= População atingida/População total. A seguir serão descritas as etapas 

referentes à vulnerabilidade. 

 

3.2 Cálculo da Vulnerabilidade: Suscetibilidade, Capacidade de 

Enfrentamento e Capacidade de Adaptação 

  

A seleção de indicadores baseia-se na perspectiva de World Risk Index e os 

dados brutos de todos os indicadores selecionados foram obtidos de várias bases de 

dados oficiais brasileiras. Os indicadores do índice de Vulnerabilidade foram 

organizados a partir das categorias e subcategorias, seguindo o padrão de números e 

letras, como pode ser visto na figura 11. 

A suscetibilidade está ligada as características dos indivíduos que os tornam 

mais ou menos vulneráveis, por este motivo, são consideradas as características 

pessoais, as condições da moradia, bem como dos logradouros que se encontram os 

domicílios, além das condições financeiras da população.  

Figura 11 – Componentes com subcategorias e indicadores selecionados para o índice. 

  
Fonte: ALMEIDA Et al. (2016). 

 

A categoria Suscetibilidade conta com 04 subcategorias que leva em 

consideração a infraestrutura pública, as condições da habitação, a capacidade 

econômica e a renda da população e as características gerais dos moradores; abrangendo 

um total de 15 indicadores organizados como no quadro 04: 



73  

 

Quadro 04 - Indicadores da Suscetibilidade 

Categoria Subcategorias Indicadores 
S

u
sc

et
ib

il
id

ad
e 

Infraestrutura Pública A) Urbanização 

Condições de Habitação 

B) População em domicílios sem energia elétrica 

C) Pessoas em domicílios semissólidas e frágeis 

D) Pessoas em domicílios com abastecimento de 

água e esgotamento sanitário inadequado 

E) Domicílio sem banheiro 

Capacidade econômica e 

renda 

F) Índice de GINI 

G) Pessoas sem ocupação a partir de 18 anos 

H) IDHM 

I) Razão de dependência 

J) Pessoas vulneráveis à pobreza 

K) Renda per capta 

L) PIB Per capta 

Características da população 

M) População de 0 a 10 anos de idade 

N) População a partir de 65 anos de idade 

O) Pessoas com deficiência 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A subcategoria Infraestrutura Pública conta apenas com o indicador 

urbanização, pois o mesmo se trata de uma taxa elaborada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) que leva em consideração se os domicílios estão 

localizados em logradouros com existência de bueiros, boca de lobo, calçada, meio fio e 

pavimentação.  

A existência de um sistema de drenagem de águas pluviais é de fundamental 

importância para mitigar eventuais problemas ligados a eventos hidrometeorológicos, 

facilitando e ordenando o escoamento superficial das águas para áreas adequadas. A 

presença de calçadas e meio fio corroboram para diminuir a entrada da água acumulada 

das ruas nas residências, e a existência de uma pavimentação em condições adequadas 

evita que se desencadeiem processos erosivos tais como erosão laminar e ravinamentos. 

Quanto maior o valor desse indicador maior a quantidade de domicílios em 

logradouros com boas condições de urbanização, por este motivo, para a padronização 

desde indicador na escala de 0 a 1 foi necessário à inversão do sinal. 

Na subcategoria Condições de Habitação foram selecionados dados a 

respeito das condições estruturais dos domicílios bem como características que 

denotassem desvantagem social. Assim, domicílios sem energia elétrica, geralmente são 

ocupados por pessoas com menor poder aquisitivo, além disso, a falta de energia 
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elétrica traz outras consequências como à falta de equipamentos de comunicação como 

celular que pode servir como fonte de sistema de alerta, entre tantas outras 

desvantagens. 

O material usado na construção das paredes externas também entra como 

indicador uma vez que, estruturas menos sólidas são mais vulneráveis. No caso das 

inundações, materiais como papelão, barro e plástico podem ser facilmente 

transportados pela água ou simplesmente dissolvidos. 

Habitações sem banheiro, sem abastecimento de água e esgotamento 

sanitário adequado, além de servirem como parâmetros de desvantagem social, também 

são indicativos de saúde pública, já que a inexistência desses podem servir como fonte 

de veiculação de diversas doenças, aumentando principalmente a taxa de mortalidade 

infantil. Assim, a população com acesso a instalações sanitárias adequadas com vasos 

sanitários, descarga, sistema de esgoto canalizado, fossas sépticas, etc., teriam melhor 

qualidade de vida do que aquelas que não contam com essa infraestrutura básica. Além 

disso, pessoas que não contam com um sistema de saneamento básico melhorado são 

mais suscetíveis a doenças e, consequentemente, mais vulneráveis após um desastre 

devido sua saúde já debilitada. Da mesma forma, o acesso a fontes de água potável 

também diminuem consubstancialmente os riscos de contaminação, uma vez que a água 

é um vetor de diversas doenças, assim, a água de qualidade terá um impacto positivo no 

estado de saúde das pessoas. 

A subcategoria Capacidade econômica e renda traz parâmetros gerais acerca 

do rendimento da população do município. O primeiro indicador é o índice de GINI que 

serve para representar a distribuição de riqueza entre os municípios, fornecendo uma 

estimativa da desigualdade. Esse indicador obedece a uma escala adimensional de 0 a 1, 

assim, como utilizada na metodologia deste trabalho, dessa forma, valores mais 

próximos de 0 no índice de GINI representam mais igualdade social, diferentemente de 

valores próximos a 1 que representam maior desigualdade social. 

A porcentagem de pessoas a partir de 18 anos sem ocupação está 

diretamente relacionada com a taxa de desemprego, assim, quanto mais pessoas acima 

de 18 desocupadas, maior a quantidade de pessoas desempregada e consequentemente, 

menor será a renda das famílias. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma média 

geométrica que leva em consideração os indicadores de renda, educação e longevidade 

dos municípios, nos quais, todos os indicadores possuem o mesmo peso. Assim, como o 
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índice de GINI, o IDHM, também conta com valores adimensionais de 0 a 1, porém, 

quando mais próximo de 1 o IDHM,  melhores são as condições de vida da população. 

Por este motivo, este indicador teve que ser invertido para esta metodologia. 

A razão de dependência é razão entre o número de pessoas abaixo de 14 

anos e mais de 65, considerada população dependente, pelo o número de pessoas com 

idade de 15 a 64 anos, população economicamente ativa. A importância desse indicador 

se dá, pois, quanto maior for o número de pessoas dependentes menor será a população 

geradora de renda. Para o governo, uma maior quantidade de pessoas dependentes pode 

significar mais gastos com programas sociais. O World Risk Index também considera 

esse indicador como forma de analisar a proporção de crianças e idosos no município, 

considerando estes grupos de pessoas mais vulneráveis tendo em vista que estes são, 

geralmente, mais limitados em mobilidade e, portanto, com menos capacidade de se 

mover individualmente em caso de desastres. 

Pessoas vulneráveis à pobreza entram como indicador, tendo em vista que a 

falta de recursos financeiros limita a opção de escolha do indivíduo, sendo assim, as 

áreas mais propensas a riscos naturais são, geralmente, aquelas renegadas pela 

especulação imobiliária, consequentemente, mais baratas. A pobreza limita 

principalmente o acesso a bens essenciais, serviços e oportunidades, muitas vezes 

tornando as pessoas incapazes de satisfazerem os requisitos mínimos necessários para a 

sua sobrevivência. Este indicador usou como referência a proporção dos indivíduos com 

renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 reais mensais, equivalente a 

1/2 salário mínimo no ano de 2010. 

O PIB per capta é a razão do Produto Interno Bruto do município pela 

população, podendo servir como medida geral do desenvolvimento econômico do 

município.  

Na subcategoria Características da população foram considerados 

indicadores que estivessem relacionados com a pouca mobilidade dos indivíduos, assim, 

foram estimados o número de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Esses grupos 

terão mais dificuldades de sair das áreas de riscos necessitando, em muitos casos, de 

resgates. 

O quadro a seguir ilustra como foram obtidos os dados da suscetibilidade 

bem como quais os métodos de transformação dos indicadores de suscetibilidade foram 

usados.  
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Quadro 05 – Fontes de dados e métodos de transformação de indicadores de 

suscetibilidade. 

Indicador 

 
Fonte de Dados Descrição 

Unidade / 

valor 

Método de 

transformaçã

o 

A) Urbanização 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

IBGE – Censo 2010 

Domicílios urbanos em 
vias públicas com 

urbanização adequada 

(presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e 
meio-fio). 

Porcentagem 
Transformação 
e normalizado 

para 0–1 

B) População em 

domicílios sem 

energia elétrica 

Atlas de 

Desenvolvimento 
Humano do Brasil 2013 

- UNDP, Instituto de 

Pesquisa Econômica 

Aplicada e Fundação 
João Pinheiro 

Porcentual da população 

que vive em domicílios 
particulares permanentes 

sem iluminação elétrica. 

Porcentagem 

Transformação 

e normalizado 

para 0–1 

C) Pessoas em 

domicílios 
semissólidas e 

frágeis 

Atlas de 

Desenvolvimento 
Humano do Brasil 2013 

- UNDP, Instituto de 

Pesquisa Econômica 

Aplicada e Fundação 
João Pinheiro 

Percentual de pessoas em 

domicílios com paredes 
que não sejam de alvenaria 

ou madeira aparelhada 

Porcentagem 

Transformação 

e normalizado 

para 0–1 

D) Pessoas em 

domicílios com 
abastecimento 

de água e 

esgotamento 

sanitário 
inadequado 

Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 

IBGE – Censo 2010 

Percentual de pessoas 
em domicílios sem 

abastecimento de água e 

sem esgotamento 

sanitário adequado. 

Porcentagem  

E) Domicílios 
sem banheiro 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 
Estatística IBGE – 

Censo 2010 

Porcentual dos 

domicílios particulares 
permanentes sem 

banheiro ou sanitário. 

Porcentagem 

Transformaçã

o e 
normalizado 

para 0–1 

F) Índice de 
GINI 

Atlas de 
Desenvolvimento 

Humano do Brasil 

2013 - UNDP, 
Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada 

e Fundação João 

Pinheiro 

Mede o grau de 

desigualdade existente 
na distribuição de 

indivíduos segundo a 

renda domiciliar per 
capita. Seu valor é 0 

quando não há 

desigualdade (a renda 

domiciliar per capita de 
todos os indivíduos tem 

o mesmo valor) e tende 

a 1 à medida que a 
desigualdade aumenta. 

Escala de 0 a 
1 

Transformaçã

o e 
normalizado 

para 0–1 

G) Pessoas sem 
ocupação a 

partir de 18 

anos 

Atlas de 

Desenvolvimento 

Humano do Brasil 
2013 - UNDP, 

Instituto de Pesquisa 

Razão entre o número 

de empregadores de 18 

anos ou mais de idade e 
o número total de 

pessoas ocupadas nessa 

Porcentagem 

Transformaçã
o e 

normalizado 

para 0–1 
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Econômica Aplicada 

e Fundação João 

Pinheiro 

faixa etária, multiplicada 

por 100. 

H) IDHM 

Atlas de 
Desenvolvimento 

Humano do Brasil 

2013 - UNDP, 

Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

e Fundação João 

Pinheiro 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal. 

Média geométrica dos 

índices das dimensões 
Renda, Educação e 

Longevidade, com pesos 

iguais. 

Escala de 0 a 

1 

Transformaçã

o e 

normalizado 
para 0–1 

I) Razão de 
dependência 

Atlas de 

Desenvolvimento 

Humano do Brasil 

2013 - UNDP, 
Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada 

e Fundação João 
Pinheiro 

Razão de dependência é 

medida pela razão entre 

o número de pessoas 

com 14 anos ou menos e 
de 65 anos ou mais de 

idade (população 

dependente) e o número 
de pessoas com idade de 

15 a 64 anos (população 

potencialmente ativa) 
multiplicado por 100. 

Porcentagem 

Transformaçã

o e 
normalizado 

para 0–1 

J) Pessoas 
vulneráveis à 

pobreza 

Atlas de 

Desenvolvimento 
Humano do Brasil 

2013 - UNDP, 

Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada 
e Fundação João 

Pinheiro 

Proporção dos 

indivíduos com renda 

domiciliar per capita 
igual ou inferior a R$ 

255,00 mensais, em 

reais de agosto de 2010, 
equivalente a 1/2 salário 

mínimo nessa data. O 

universo de indivíduos é 

limitado àqueles que 
vivem em domicílios 

particulares 

permanentes. 

Porcentagem 

Transformaçã

o e 

normalizado 

para 0–1 

K) Renda per 

capta 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística IBGE – 

Censo 2010 

Razão entre o Produto 

Interno Bruto (PIB) do 

município pela 

população. 

Valor 

absoluto 

Transformaçã

o e 

normalizado 

para 0–1 

L) PIB Per 

capta 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística IBGE – 
Censo 2010 

Produto Interno Bruto, 

dividido pela quantidade 

de habitantes do 
município. 

Valor 

absoluto 

Transformaçã

o e 

normalizado 
para 0–1 

M) População 
de 0 a 10 anos 

de idade 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística IBGE – 
Censo 2010 

Somatório da população 

entre 0 e 10 anos de 

idade dividido pelo total 
da população. 

Porcentagem 

Transformaçã

o e 

normalizado 
para 0–1 

N) População a 
partir de 65 

anos de idade 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 

Estatística IBGE – 
Censo 2010 

População com idade 

acima de 65 anos. 
Porcentagem 

Transformaçã

o e 

normalizado 
para 0–1 

O) Pessoas com 

deficiência 

Instituto Brasileiro 

de Geografia e 
Estatística IBGE – 

Somatório da população 

que apresente alguma 
deficiência, exceto 

Porcentagem 

Transformaçã

o e 
normalizado 
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Censo 2010 visual leve, dividido 

pelo total da população. 

para 0–1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a padronização dos dados foi realizado o cálculo da suscetibilidade a 

partir da equação a baixo, na qual todos os indicadores possuem o mesmo 

peso.

 

 

Para o cálculo da capacidade de enfrentamento foram considerados 

indicadores que dessem uma visão geral se o município possui condições de reagir e 

lidar em situações de risco a inundações. Assim, a categoria Capacidade de 

Enfrentamento conta com 03 subcategorias que leva em consideração a governança dos 

municípios, a preparação para desastres e a disponibilidade de serviços médicos; 

abrangendo um total de 13 indicadores organizados como no quadro 06: 

Quadro 06 – Indicadores da Capacidade de Enfrentamento 

Categoria Subcategorias Indicadores 

C
ap

ac
id

ad
e 

d
e 

E
n
fr

en
ta

m
en

to
 

Governo e autoridades 
 

A) Transparência do município 

B) Receitas oriundas de fontes externas a 
arrecadação do município 

Preparação para desastres 

C) Unidade de corpo de bombeiros 

D) Defesa Civil 

E) Mapeamento das áreas de risco de inundações 

e/ou enchentes 

F) Programa habitacional para realocação da 

população de baixa renda em áreas de risco 

G) Fiscalização de ocupação em áreas susceptíveis 

as cheias ou inundações 

H) Plano de contingência 

I) Projetos de engenharia relacionados ao evento 

J) Sistema de alerta antecipado de desastres 

K) Cadastro de risco 

Serviços médicos 
L) N° de médicos por 1000 hab. 

M) N° de leitos hospitalares por 1000 hab. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A subcategoria Governo e autoridades leva em consideração a capacidade 

de governança dos municípios, sendo assim, os indicadores escolhidos para compô-la 

foram à transparência do município e as receitas oriundas de fontes externas a 

arrecadação.  
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O Ministério Público Federal, desde 2015, realiza um estudo com diversos 

parâmetros para medir o quão um município tem suas contas públicas transparentes
13

, 

sendo esse um mecanismo de combate à corrupção. Trata-se de uma nota que vai de 0 a 

10. A corrupção tem relação direta com os desastres naturais, pois os recursos 

destinados a medidas mitigadoras de redução de riscos muitas vezes são desviados para 

outros fins, como também, os recursos destinados para recuperação de áreas afetadas 

por desastres naturais em muitos casos não chegam ao destino que foram propostas, 

com isso, aumentando ainda mais a vulnerabilidade das pessoas afetadas. De tal modo, 

pessoas que vivem em municípios, estados e países mais corruptos têm mais 

dificuldades de se recuperar devido o limitado apoio governamental. 

Municípios com pouca receita e dependentes de recursos externos possuem 

pouca capacidade de tomar decisões imediatas quando em uma situação de desastres, 

portanto, sua resposta ao perigo será limitada e tardia. 

Na subcategoria Preparação para desastres serão observados se o município 

possui requisitos mínimos para resposta imediata ao risco de inundações, assim, serão 

analisados se o município possui ou não unidade de corpo de bombeiros e Defesa Civil 

para o isolamento da área e resgate das vítimas; mapeamento das áreas de risco de 

inundações e/ou enchentes para o isolamento da área de risco e remoção antecipada de 

possíveis vítimas, plano de contingência, sistema de alerta antecipado de desastres; 

cadastro de risco e programa habitacional para realocação da população de baixa renda 

em áreas de risco; e fiscalização de ocupação em áreas suscetíveis as cheias ou 

inundações e projetos de engenharia relacionados a mitigação das inundações para 

evitar que novas vítimas sejam feitas até a situação ser contornada. 

Para todos estes indicadores relacionados acima foi adotado o valor igual a 0 

caso o município contasse com estes indicadores e 1 caso o município não possuísse. 

Na subcategoria Serviços médicos foi contabilizado o percentual de médicos 

e leitos hospitalares para cada mail habitantes. Esses indicadores são importantes uma 

vez que quanto maior o número de médicos e leitos disponíveis em um município 

melhor e mais rápido será o atendimento das possíveis vítimas do desastre. 

O quadro 07 ilustra como foram obtidos os dados para medir a Capacidade 

de Enfrentamento a inundações e quais os métodos de transformação dos indicadores 

foram utilizados.  

                                                             
13 Ver critérios no anexo 2. 
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Quadro 07 – Fontes de dados e métodos de transformação de indicadores de Capacidade 

de Enfrentamento. 

Indicador Fonte de Dados Descrição 
Unidade / 

valor 

Método de 
transformaçã

o 

A) Transparência 

do município 

Combate a Corrupção. 
Ministério Público 

Federal/ MPF (2016) 

Ranking elaborado pelo 

PMF que avalia o grau de 
probabilidade de corrupção 

de cada município 

brasileiro. 

Valo de 0 a 

10 

Transformação 
e normalizado 

para 0–1 

B) Receitas 

oriundas de fontes 
externas a 

arrecadação do 

município 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

IBGE – Censo 2010 

Quantidade de receita 
externa a arrecadação dos 

municípios. 

Porcentagem 
Transformação 
e normalizado 

para 0–1 

C) Unidade de 
corpo de 

bombeiros 

Perfil dos Municípios 
Brasileiros (Munic, 

2013) 

Presença ou não de corpo 
de bombeiros no 

município. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 

D) Defesa Civil 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2013) 

Presença ou não da Defesa 

Civil no município. 
Padronizado 

Normalizado 

para 0–1 

E) Mapeamento 

das áreas de 

risco de 
inundações e/ou 

enchentes 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2013) 

Existência ou não de 
mapeamento de áreas de 

risco a inundações no 

município. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 

F) Programa 
habitacional 

para realocação 

da população de 

baixa renda em 
áreas de risco 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2013) 

Existência ou não de 

programa habitacional para 

remoção da população em 

áreas de risco. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 

G) Fiscalização 

de ocupação em 
áreas 

susceptíveis as 

cheias ou 

inundações 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 

2013) 

Existência ou não de 
fiscalização de ocupações 

irregulares em áreas de 

risco. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 

H) Plano de 
contingência 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 

2013) 

Existência ou não de plano 
de contingência. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 

I) Projetos de 
engenharia 

relacionados ao 

evento 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2013) 

Existência ou não de 
projetos de engenharia 

para contenção das cheias 

e inundações. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 

J) Sistema de 

alerta 

antecipado de 

desastres 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2013) 

Existência ou não de 

sistema de alerta de 
desastres. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 

K) Cadastro de 

risco 

Perfil dos Municípios 
Brasileiros (Munic, 

2013) 

Existência ou não de 

cadastro de pessoas, 

infraestruturas e atividades 
econômicas expostas. 

Padronizado 
Normalizado 

para 0–1 
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L) N° de 

médicos por 
1000 hab. 

Cadernos de 

Informação de saúde 

– Ministério da 

Saúde (2010) 

Quantidade de médicos 

no município para cada 
1000 habitantes. 

Porcentagem 

Transformaçã

o e 

normalizado 

para 0–1 

M) N° de leitos 
hospitalares por 

1000 hab. 

Cadernos de 

Informação de saúde 

– Ministério da 

Saúde (2010) 

Quantidade de leitos 

disponíveis no 

município para cada 

1000 habitantes. 

Porcentagem 

Transformaçã

o e 

normalizado 

para 0–1 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a padronização dos dados foi realizado o cálculo para a Capacidade de 

Enfrentamento a partir da equação a baixo, na qual todos os indicadores possuem o 

mesmo peso. 

 

 

A Capacidade Adaptativa dos municípios foi calculada por meio de 

parâmetros que visam respostas em longo prazo para redução de riscos naturais. Dessa 

maneira, a categoria Capacidade Adaptativa conta com 04 subcategorias que leva em 

consideração a Educação, a equidade de gênero, a proteção legal dos ecossistemas e 

questões ligadas a financiamento; abrangendo um total de 10 indicadores organizados 

como no quadro a seguir: 

Quadro 08 – Indicadores da Capacidade de Adaptação 

Categoria Subcategorias Indicadores 

C
ap

ac
id

ad
e 

A
d
ap

ta
ti

v
a
 

Educação  
A) Taxa de analfabetismo acima de 15 anos de 

idade 

Equidade de gênero 

B) Mães chefes de família sem fundamental e 

com filho menor de idade 

C) Instituição responsável pela formulação, 

coordenação e implementação de políticas para 

mulheres 

Legislação ambiental/ 

Proteção ecossistêmica 

D) Legislação sobre zoneamento ambiental ou 

zoneamento ecológico-econômico (ZEA/ZEE) 

E) Legislação sobre unidade de conservação 

F) Cadastro Ambiental Rural 

G) Realiza licenciamento ambiental 

H) Faz parte de comitê de bacia hidrográfica 

Financiamento 
I) Taxa de incêndio e sinistro 

J) Expectativa de vida ao nascer 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A subcategoria Educação conta com apenas um indicador: Taxa de 

analfabetismo para pessoas acima de 15 anos de idade. A quantidade de analfabetos 
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demonstra o alcance da educação primária que irão influenciar sobremaneira o 

desenvolvimento econômico, social e políticos futuros, além do mais, pessoas 

alfabetizadas podem ser multiplicadoras da conscientização da população para redução 

de riscos.   

A subcategoria Equidade de gênero foi elencada neste estudo tendo em vista 

que as mulheres são mais vulneráveis que os homens, não apenas pelas suas condições 

físicas, mas sim pelo preconceito existente na sociedade que as limitam, sendo assim, 

foi inserido o indicador Instituição responsável pela formulação, coordenação e 

implementação de políticas para mulheres, para saber se o município conta com alguma 

instituição voltada para promoção das mulheres na sociedade local. Para contabilizar 

este indicador foram pontuados com 0 os municípios que detinham políticas públicas 

voltadas para mulheres e 1 para os municípios que não tinham. 

O indicador Mães chefes de família sem fundamental e com filho menor de 

idade mostra o grau de vulnerabilidade das famílias dirigidas por mães com educação 

deficiente que têm filhos. Vale salientar que a mulher no papel da mãe, tem fundamental 

importância como agente multiplicadora para transformação de uma sociedade 

resiliente, por isso dar-se a seriedade do grau de educação das mães. 

A subcategoria Legislação ambiental e proteção ecossistêmica visa 

reconhecer se o município conta com mecanismos legais para a proteção e 

gerenciamento dos seus habitats naturais. É de suma importância a manutenção do 

equilíbrio ecológico, pois é uma forma de se evitar possíveis desastres naturais. Para a 

quantificação desses indicadores foram pontuados com 0  os municípios que detinham 

os mecanismos legais de proteção ambiental em sua legislação e 1 para os municípios 

que não tinham. 

Por fim, a subcategoria financiamento teve como indicador a cobrança de 

taxa de incêndio e sinistro que serve como um possível fundo de reserva para lidar com 

possíveis desastres, naturais ou não. Os municípios que cobravam essa taxa receberam 

valor igual a 0 os que não cobravam receberam valor igual a 1. 

A expectativa de vida ao nascer entra como indicador do financiamento, 

pois quanto mais velha a população mais o governo terá que desembolsar com fundos 

de pensão e aposentadorias. Por outro lado, a expectativa de vida está diretamente 

relacionada com a qualidade de vida da população, pois quanto maior a qualidade de 

vida maior a longevidade da população.  

O quadro a seguir ilustra como foram obtidos os dados para mensurar a 
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Capacidade de Adaptação dos municípios a inundações e quais os métodos de 

transformação dos indicadores foram utilizados.  

 

Quadro 09 - Fontes de dados e métodos de transformação de indicadores da Capacidade 

de Adaptação. 

Indicador Fonte de Dados Descrição 
Unidade / 

valor 

Método de 

transformação 

A) Taxa de 

analfabetismo 

acima de 15 anos 
de idade 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

IBGE – Censo 2010 

Porcentagem da população 
analfabeta a partir de 15 

anos de idade. 

Porcentagem 
Transformação e 
normalizado para 

0–1 

B) Mães chefes de 

família sem 

fundamental e com 
filho menor de 

idade 

Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
IBGE – Censo 2010 

Porcentagem das mulheres 

que são mães sem o ensino 

fundamental completo, 
com filhos menores de 

idade. 

Porcentagem 

Transformação e 

normalizado para 
0–1 

C) Instituição 

responsável 
pela 

formulação, 

coordenação e 
implementação 

de políticas para 

mulheres 

Perfil dos Municípios 
Brasileiros (Munic, 

2015) 

Presença ou não de 
instituição com políticas 

voltadas para as mulheres. 

Padronizado 
Normalizado para 

0–1 

D) Legislação 
sobre 

zoneamento 

ambiental ou 
zoneamento 

ecológico-

econômico 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2015) 

Existência ou não de 

legislação voltada para 
ZEA/ ZEE no município. 

Padronizado 
Normalizado para 

0–1 

E) Legislação 

sobre unidade 
de conservação 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2015) 

Existência ou não de 
legislação voltada para 

Unidades de Conservação 

no município. 

Padronizado 
Normalizado para 

0–1 

F) Cadastro 
Ambiental 

Rural 

Perfil dos Municípios 
Brasileiros (Munic, 

2015) 

Implementação ou não do 

CAR no município. 
Padronizado 

Normalizado para 

0–1 

G) Realiza 
licenciamento 

ambiental 

Perfil dos Municípios 
Brasileiros (Munic, 

2015) 

Realização ou não de 
licenciamento ambiental 

no município. 

Padronizado 
Normalizado para 

0–1 

H) Faz parte de 

comitê de bacia 
hidrográfica 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2015) 

Participação ou não em 

comitê de bacia 
hidrográfica. 

Padronizado 
Normalizado para 

0–1 

I) Taxa de 

incêndio e 
sinistro 

Perfil dos Municípios 

Brasileiros (Munic, 
2015) 

Cobrança ou não de taxa 

de incêndio ou sinistro. 
Padronizado 

Normalizado para 

0–1 

J) Expectativa 

de vida ao 

nascer 

Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 

IBGE – Censo 2010 

Estimativa do número de 

anos que se espera que um 

indivíduo possa viver 

Valor 

Absoluto 

(idade) 

Transformação  e 

Normalização 

para 0–1 
Fonte: Elaboração própria. 
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Após a padronização dos dados foi realizado o cálculo para a Capacidade 

Adaptativa partir da equação a baixo, na qual todos os indicadores possuem o mesmo 

peso. 

 

 

 Por fim, para elaboração do Índice de vulnerabilidade a inundações no 

Baixo-Açu realizou-se a multiplicação do índice de exposição com o somatório do 

índice de suscetibilidade com o índice de capacidade de enfrentamento e índice de 

capacidade de adaptação, como pode ser observado na equação: 

IVI = E*(0,33*(S+CE+CA)) 

No qual: 

IVI = Índice de Vulnerabilidade a Inundação; 

E = Exposição 

S = Suscetibilidade 

CE = Capacidade de Enfrentamento 

CA = Capacidade de Adaptação 

 Para a classificação dos indicadores, dos índices e a espacialização destes 

nos mapas, foi empregado o método estatístico Natural Breaks para dividir os dados em 

grupos homogêneas, podendo qualificá-los em 5 classes: muito alta, alta, média, baixa e 

muita baixa vulnerabilidade.  
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4 CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO PIRANHAS-AÇU 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu localiza-se entre as coordenadas 

geográficas 38° 75’ e 36° 17’ de longitude oeste e 5° 06’ e 7° 83’ de latitude sul. É a 

maior bacia hidrográfica da Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental 

correspondendo a 15% da área total. Abrange uma área de drenagem igual a 43.681,50 

Km², sendo 17.498,50 Km² a área correspondente ao estado do Rio Grande do Norte 

(cerca de 40%) (BRASIL, 2013). 

O principal rio é o Piranhas-Açu, e possui 405 quilômetros de extensão. Sua 

nascente encontra-se na Serra de Piancó no município de Bonito de Santa Fé, estado da 

Paraíba, fronteira com o estado do Ceará, e a foz na costa setentrional do estado do Rio 

Grande do Norte, próximo ao município de Macau, desaguando no Oceano Atlântico 

(Figura 03). 

Trata-se de uma bacia hidrográfica federal e pertence à União, pois sua 

extensão perpassa mais de um estado – Paraíba e Rio Grande do Norte. No curso 

superior, ainda no estado da Paraíba o rio principal é chamado de Piranhas e tem como 

principais afluentes os rios Peixe (na margem esquerda), Piancó, Espinheiras e Seridó 

(na margem direita), apenas ao passar pela Barragem Armando Ribeiro Gonçalves no 

Rio Grande do Norte, o rio é denominado Piranhas-Açu (BRASIL, 2013). 

A Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu encontra-se completamente 

inserida em uma região de clima semiárido, com baixos totais de precipitações anuais, 

entre 400 e 800 mm concentrados nos meses de fevereiro a maio, fazendo com que seus 

rios sejam intermitentes, inclusive o rio principal, Piranhas-Açu, que tem sua perenidade 

“garantida” devido à presença de grandes reservatórios de água ao longo da bacia 

hidrográfica: a barragem Coremas-Mão D’água na Paraíba com capacidade de 1,360 

bilhões de m³ e vazão igual à de 9,5 m³/s; e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no 

Rio Grande do Norte, com 2,4 bilhões de m³ e vazão de 17,8m³/s. A Barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves além de perenizar o rio Piranhas-Açu, é responsável pela 

oferta de água para as atividades econômicas desenvolvidas no Baixo-Açu, como 

também pelo abastecimento de água para comunidades rurais e urbanas através de 

adutoras (BRASIL, 2013). 

O clima semiárido aliado às características geológicas (embasamento 

cristalino) e pedológicas da região (solos rasos) tornaram os afluentes do Rio Piranhas-
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Açu intermitentes. Porém, trata-se de uma região com fortes variabilidades interanuais 

em relação às precipitações, na qual o principal sistema causador de chuvas da região, a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), pode atuar de maneira distinta conforme a 

presença dos fenômenos El niño (escassez de chuvas para a região Nordeste) e La niña 

(abundância de chuvas para a região Nordeste). 

Os principais solos encontrados são os luvissolos e os neossolos litólicos 

ocorrendo sobre o cristalino nas porções mais a montante, já ao longo de toda a bacia 

pode-se encontrar os neossolos flúvicos, sendo estes mais explorados pela agricultura 

irrigada existente no Baixo-Açu que está sobre as Formações Jandaíra e Açu. 

A Bacia apresenta como vegetação principal a caatinga hiperxerófila 

herbáceo à arbustiva com espécies tais como: catingueira (Caesalpinia pyramidalis 

Tul), baraúna (Schinopsis brasiliensis), favelera (Cnidoscolus quercifolius), jurema 

(Mimosa tenuiflora), marmeleiro (Cydonia oblonga), juazeiro (Ziziphus joazeiro) e 

cactáceas: xiquexique (Pilosocereus Gounellei), mandacaru (Cereus jamacaru), 

facheiro (Pilosocereus pachycladus). Especificamente no Baixo-Açu é comum 

ocorrerem espécies de carnaúbas (Copernicia prunifera) (BRASIL, 2013). 

Ao todo, 147 municípios estão dispostos ao longo da bacia hidrográfica, 

contudo apenas 47 municípios estão no estado potiguar e abrange uma população 

equivalente a 449.459 habitantes (ANA, 2010). Segundo dados da Agência Executiva 

Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA) a taxa de urbanização ao longo da 

bacia é de 66% e cerca de 75% dos municípios não possuem mais de 10 mil habitantes.  

A atividade econômica mais difundida na bacia é a agropecuária, 

pincipalmente de subsistência, no alto e no médio curso; já no baixo curso, ou no Baixo-

Açu, a fruticultura irrigada e a carcinicultura são as principais fontes de renda, além 

disso, também pode-se encontrar como atividade industrial na Bacia a indústria têxtil 

em São Bento (PB), curtumes (ao longo da bacia), sal, cerâmica e laticínios e a indústria 

de Petróleo e Gás nas proximidades do Alto do Rodrigues e Macau (BRASIL, 2013).  

É uma região que apresenta municípios que sofrem constantemente com os 

efeitos das secas e estiagens e em algumas regiões, como o Seridó, contam com 

municípios em elevado grau de desertificação, levando ao poder público a construir 

açudes na tentativa de combater os efeitos advindos com a seca. Assim, ao longo do rio 

Piranhas-Açu, encontra-se a Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, considerado o 

pulmão hídrico do estado norte-rio-grandense, sendo o segundo maior da região 

Nordeste em capacidade de armazenamento de água, ficando atrás somente da 
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Barragem Castanhão no Rio Jaguaribe no estado do Ceará. 

A Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu possui um comitê de gestão 

desde o ano de 1996 – Comitês de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-

Açu (CIBHPA) – com vistas no gerenciamento participativo de suas águas pelos dois 

estados (BRASIL, 2013). 

 

4.1 Aspectos físico-ambientais da região do Baixo-Açu 

 

É chamada de Baixo-Açu a área do perímetro irrigado que se encontra a 

jusante da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves compreendendo os municípios de 

Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra e Ipanguaçu. Mas, nesse estudo, foi adotado como 

Baixo-Açu toda a área que se encontra após a barragem, ou seja, o baixo curso do rio 

Piranhas-Açu, assim, além dos três municípios já mencionados estão inclusos os 

municípios de Assú, Carnaubais, Itajá, Macau, Pendencias e Porto do Mangue. Situa-se 

na região centro-norte do Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente da 

Microrregião Vale do Açu-RN. 

Ramalho (2009) afirma que, mesmo estando em uma região semiárida, o 

Baixo-Açu é considerado “uma mancha úmida de solos férteis e com potencial para 

irrigação de 27.000 hectares” (RAMALHO, 2009, p. 190). 

A seguir será descrita uma breve caracterização do recorte espacial 

analisado. 

 

4.1.1 Aspectos Climáticos 

 

O recorte espacial deste estudo tem classificação climática BSwh de acordo 

com Köeppen, ou seja, clima muito quente e semiárido, com a estação chuvosa no 

outono. E EdA’a’ conforme Thornthwaite caracterizado por apresentar clima árido, 

seco, com pequeno ou nenhum excesso hídrico e tipo climático Megatérmico (DNOCS, 

2012).  

O principal sistema causador de chuvas da porção setentrional do Nordeste 

brasileiro é Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que é formada a partir da 

confluência dos ventos alísios de Nordeste advindos do Hemisfério Norte com os ventos 

alísios de sudeste que se encontram no Hemisfério Sul, resultando em movimentos 

ascendentes de ar com alta quantidade de vapor d’água, que ao subir a atmosfera, 
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resfria-se e, ao condensar-se formam uma faixa nebulosa perto da linha do Equador. Na 

região Nordeste do Brasil sua atuação se dá entre os meses de fevereiro a abril. 

Geralmente, há uma maior concentração de chuvas no mês de março 

estendendo-se a abril, acumulando mais de 60% do total precipitado ao longo do ano, e 

o restante dos meses apresentam totais pluviométricos bem inferiores. Mas a estação 

chuvosa estende-se de janeiro a julho. Enquanto que os meses mais secos ocorrem de 

setembro a novembro, com apenas 8,3 mm em média. 

Conforme dados disponíveis pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) das normais climatológicas da área de estudo, a temperatura média é em torno 

dos 27°C, sendo novembro e dezembro os meses mais quentes. A média da temperatura 

máxima é em torno de 33,4°C e a mínima de 22°C, sendo entre junho e agosto os meses 

mais frios. 

A umidade relativa do ar tem valores variando entre 60 a 76%, sendo maior 

em direção ao litoral (município de Macau). A insolação média anual é de 2.960 horas 

de sol por ano, sendo os meses de agosto a novembro o período de maior insolação 

(38,2% do total da insolação média anual). Em Macau observa-se a maior média de 

velocidade dos ventos (5,5 m/s) com predomínio da direção noroeste. A evaporação 

também tem valores elevados com 2.019mm de média anual. 

No próximo capítulo serão analisadas as precipitações pluviométricas mais 

detalhadamente e sua relação entre os extremos pluviométricos e as inundações no 

Baixo-Açu. 

 

4.1.2 Aspectos Geológicos 

 

As formações geológicas influenciam no padrão de escoamento na bacia, 

pois dependendo do tipo de substrato, a água terá maior ou menor facilidade para 

infiltrar, não só isso, a geomorfologia tem estreita ligação com as condições 

estruturantes do relevo. 

A bacia do rio Piranhas-Açu é formada basicamente por dois domínios 

geológicos. A montante da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, distribuindo-se ao 

longo de praticamente toda a porção do alto e médio curso, há predominância do 

embasamento cristalino (80% da sua área total), e no baixo curso prevalecem os 

depósitos sedimentares. 

A figura 12 mostra a distribuição das unidades geológicas encontradas no 
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recorte espacial da área de estudo, que foi baseado nos dados da Companhia de 

Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM). 

Figura 12 – Unidades Geológicas do Baixo-Açu. 

 
Fonte: CPRM (2006), IBGE (2010). Elaboração: Marysol Medeiros (2016). 

 

O cristalino é formado por rochas pré-cambrianas (ígneas e metamórficas), 
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mais coesas, pouco porosas e impermeáveis, por isso de difícil percolação da água, 

desse modo, no período chuvoso, a maior parte da lâmina d’água escoa 

superficialmente, levando consigo grandes cargas de material, uma vez que, os solos 

que recobrem tal porção são rasos e pedregosos. Além do mais, a estrutura geológica 

define a orientação da morfologia do vale da bacia. 

Entretanto, na região do Baixo-Açu, predominam as formações 

sedimentares que, ao contrário do embasamento cristalino, possuem datação mais 

recente, com maior porosidade e consequentemente, maior capacidade de infiltração de 

água. Vale salientar que esta região apresenta uma das maiores reservas de água 

subterrânea do estado, o aquífero Jandaíra, bem como o aquífero Açu, que podem 

influenciar sobremaneira no volume de água do rio Piranhas-Açu a jusante, pois em 

alguns pontos estes aquíferos servem como contribuintes do rio. 

Os Depósitos sedimentares são de datação recente, formados basicamente 

por depósitos do Quaternário, Terciário e sedimentos do Mesozoico, que estão dispostos 

na Bacia Potiguar (bacia sedimentar cretácea). A bacia Potiguar encontra-se ao longo do 

litoral do estado do Rio Grande do Norte, adentrando ao estado do Ceará, limitando-se a 

sul, leste e oeste pelo embasamento cristalino e ao norte pela plataforma de Aracati.   

São de datação mais recente as Coberturas Continentais Cenozóicas que são 

compostas por sedimentos siliciclásticos (Paleógeno-Neógeno) do Grupo Barreiras e às 

formações Tibau, e Potengi, além dos sedimentos inconsolidados do Neógeno (CPRM, 

2006).  

As rochas encontradas a montante da Barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves são mais antigas e compõem o embasamento cristalino, têm por 

característica sua dureza e pouca permeabilidade, que associadas ao clima semiárido faz 

com que haja o prevalecimento do intemperismo físico, consequentemente, formas de 

relevo mais dissecadas. A associação de relevo e porosidade das rochas irá influenciar 

no padrão de escoamento da água, logo, relevos mais declivosos terão energia potencial 

maior e, com isso maior velocidade na descida da água pela vertente associada a um 

maior poder de transporte de sedimentos e detritos. Quanto menos permeabilidade a 

rocha apresentar, maior será a quantidade de água escoando superficialmente, assim, 

maior será o deflúvio. 

No quadro a seguir estão descritas as principais unidades geológicas 

encontradas na área de estudo, tanto na Bacia Potiguar quanto no embasamento 

cristalino a partir das unidades mais recentes para as unidades mais antigas. 
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Quadro 10 – Descrição das Unidades Geológicas encontradas na área de estudo. 

Éon Era Período Época Unidade Geológica Litologia Local de Ocorrência 

F
ar
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o
 

C
en

o
zó
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o
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u

at
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n
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H
o
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ce
n
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Depósitos 

Aluvionares (N4a) 

Sedimentos arenosos 

e argiloarenosos, com níveis 

irregulares de cascalhos, 

formando os depósitos de 

canal, de barras de canal e 

da planície de inundação 

dos cursos médios dos rios. 
Nas várzeas encontram-se 

as argilas vermelhas e, 

subordinadamente, as 

argilas brancas. 

Ocorrem ao longo dos 

vales dos principais rios 

que 

drenam o estado. 

Depósitos 

Litorâneos de 

Praias e Dunas 

Móveis (N4ldp) 

Areias esbranquiçadas de 

granulação fina a grossa, 

quartzosas, bem 

selecionadas, limpas, ricas 

em bioclastos e, por vezes, 

em minerais pesados. 

Ocorrem em uma faixa 

estreita e paralela à linha 

de costa. 

P
le

is
to

ce
n

o
 

Depósitos Eólicos 

Litorâneos de 
Paleodunas 

(N34elp) 

Areias esbranquiçadas, de 

granulação fina a média, 

bem selecionadas, maturam, 
com estruturas de grain fall 

e estratificações cruzadas de 

baixo ângulo. 

Fácies de dunas 

e interdunas de planície 

costeiras geralmente 
recobertas por 

vegetação. 

Depósitos 

fluviolacustrinos 

(N34flc) 

Areia fina a média 

intercalada com pelitos; 

material síltico-argiloso; 

depósitos de diatomita e 

argilas brancas.  

Depósitos de barra de 

pontal, originários do 

regime meandrantes dos 

rios; depósitos de 

transbordamento 

constituídos por planície 

de inundação 

ocasionada pelas cheias; 

depósitos lacustres e 

sedimentos de fundo de 
lagoas. 

Depósitos 

flúviomarinhos 

(N34fm) 

Areias finas, 

esbranquiçadas, quartzosas 

e texturalmente maturam. 

Formam as ilhas nos 

baixos cursos das 

principais drenagens e 

os terraços das margens 

das baías, sofrendo 

influência dos rios e das 

marés. 

Depósitos 

aluvionares antigos 

(N3a) 

Conglomerados/ cascalhos, 

areias grossas e médias com 

intercalações subordinadas 
de areias finas e argilas. 

Formam os terraços 

fluviais dos vales mais 

antigos nas margens do 

rio Piranhas-Açu, 

associados à migração 
do paleocanal do rio 

para leste até a posição 

atual.   

Depósitos de 

mangues (N23m)  

Lamas arenosas plásticas, 

não adensadas e 

bioturbadas, contendo restos 

de vegetais em 

decomposição, recobertos 

por vegetação arbustiva 

característica. 

Encontrados ao longo 

da faixa litorânea. 
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Éon Era Período Época Unidade Geológica Litologia Local de Ocorrência 
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Depósitos colúvio-

eluviais (N23c) 

Sedimentos arenosos e 

arenoargilosos 

esbranquiçados e 

avermelhados, por vezes, 

constituindo depósitos 

conglomeráticos com seixos 

de quartzo predominantes. 

Depósitos originados por 
processos viscosos do 

tipo fluxo de detritos, 

constituindo fácies de 

leques aluviais de 

enxurradas proveniente 

do retrabalhamento de 

sedimentos da Formação 

Serra dos Martins. 

P
al

eó
g

en
o
 

  

O
li

g
o
ce

n
o
 

  

Formação Potengi 
(ENpt) 

Fácies de arenitos médios a 

grossos, com estratificações 

cruzadas tabulares de 

grande porte tangenciais na 
base, caracterizada por duas 

camadas de arenitos: uma 

inferior, branca; uma 

superior, com coloração 

vermelha a amarelada. 

Região litorânea centro-

norte do RN, entre as 
cidades de Macau e 

Galinhos. 

Grupo Barreiras 

(ENb) 

Depósitos contendo 

cascalho e areias grossas a 

finas, em geral feldspáticas, 

com coloração 

esbranquiçada, creme-

amarela a avermelhada 

(sedimentos mais recentes). 

Intercalam-se microclastos 

sob a forma de camadas, 

filmes e lentes deargila/silte. 

Aflora ao longo de uma 

faixa próxima ao litoral 

do estado, por vezes 

constituindo falésias 

litorâneas. 

Formação Tibau 
(E3N1t) 

Arenitos grossos, 

depositados 

predominantemente em 
ambiente de leques 

costeiros. 

Sobrepostos aos 

carbonatos da Formação 

Guamaré da 
Bacia Potiguar. Encontra-

se ao sul da cidade de 

Macau. 

Basalto Macau 

(E3βm) 

Olivina-basaltos, basanitos, 

ankaratritos e nefelinitos 

alcalinos, com raros nódulos 

de peridotitos. Possuem 

granulação fina a afanítica, 
por vezes apresentando 

textura vesicular. 

Ocorrem de forma mais 

expressiva nas 

adjacências da cidade de 

Macau e no neck/pico do 

Cabugi, ocorrendo como 
derrames, diques, plugs e 

necks. 

M
es

o
zó

ic
o
 

C
re

tá
ce

o
 S

u
p
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r 

Basalto Serra do 

Cuó (K2βc) 

Olivina-basaltos, de 

afinidade química alcalina, 

que ocorrem em forma de 

derrames e soleiras. 

10 km a sul da cidade de 

Ipanguaçu, às margens do 

rio Piranhas-Açu. 

Formação Jandaíra 

(K2j) 

Calcarenitos bioclásticos 

com foraminíferos 

bentônicos, por vezes 
associados a algas verdes; 

calcilutitos com marcas de 

raízes, dismicrito, além de 

dolomitos e, 

subordinadamente, argilitos. 

Rochas carbonáticas 

sobreposta aos arenitos 

da Formação Açu. 

In
fe

ri
o

r 

Formação Açu 

(K12a) 

Camadas espessas de 

arenitos médios a muito 

grossos, de cor 

esbranquiçada, com 

intercalações de folhelhos, 

argilitos verde-claros e 

Arenitos finos e grossos 

que repousam sobre o 

embasamento da Bacia 

Potiguar em sua porção 

emersa. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do CPRM (2006). 

A associação de mais quantidade de água e maior capacidade de transporte 

de sedimentos e detritos faz com que os grandes reservatórios não sejam capazes de 

conter as enchentes e inundações, tendo em vista que além do grande volume de água 

que entra na barragem elevando rapidamente a lâmina d’água, faz com que os 

sedimentos e detritos transportados sejam contidos na barragem, depositando-se e 

assoreando-o. 

 

4.1.3 Aspectos Geomorfológicos 

 

A geomorfologia da porção do Baixo-Açu é caracterizada por ser uma 

grande planície entre as Chapadas do Apodi, o Planalto da Borborema e a Depressão 

Sertaneja (Figura 05). A seguir estão descritas as unidades de relevo dominantes na área 

de estudo. 

Na parte mais ao sul do recorte espacial encontra-se a Depressão Sertaneja 

Setentrional que são conjuntos de relevos, situados abaixo do nível topográfico das 

regiões vizinhas com formas de topo tabulares, convexas ou aguçadas. Estende-se a 

partir das bases escarpadas dos planaltos (Planalto da Borborema e Planalto Sertanejo), 

siltitos castanho-

avermelhados. 
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Formação Jucurutu 

(NP3sju) 

Biotita ± epidoto ± 

anfibólio-paragnaisses, com 
intercalações de mármores, 

rochas calcissilicáticas e 

skarns, micaxistos, 

quartzitos, formações 

ferríferas, 

metavulcânicas, 

metaconglomerados basais e 

possíveis níveis de  

metacherts. 

Faz parte do 

embasamento cristalino, 

ocorrendo próximo a 

Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves. 

P
al

eo
p

ro
te

ro
zó

ic
o
 

O
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Suíte Poço da Cruz 

(PP3pc) 

Quartzo monzonítica a 

granítica, leucocráticas, 

foliadas, de granulação 

grossa, contendo 
porfiroclastos róseos de 

microclina, imersos em 

matriz quartzo feldspática, 

com biotita e anfibólio em 

variadas proporções e 

raramente muscovita, por 

vezes contendo anfibólio, 

incluindo metadioritos, 

leucortognaisses quartzo 

monzoníticos a graníticos.  

Ocorrem no subdomínio 
do Embasamento Rio 

Piranhas (ERP), 

associado ao Complexo 

Caicó, posicionados 

próximos aos contatos 

tectônicos associados a 

zonas de cisalhamento 

compressionais. 
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com declives em direção ao fundo do vale do rio Piranhas-Açu e ao litoral. 

Essa unidade geomorfológica tem o substrato formado principalmente pelo 

embasamento cristalino e grande diversificação litológica, que em decorrência da ação 

do clima semiárido apresenta processos morfogenéticos a partir do intemperismo físico 

e da remoção dos detritos por escoamento difuso e concentrado desenvolvendo 

superfícies pediplanadas. A cobertura vegetal que envolve esta unidade geomorfológica 

são as caatingas, e os solos são geralmente litólicos, rasos e pouco desenvolvidos, com a 

presença de afloramentos rochosos. É comum a presença de inselbergs na Depressão 

Sertaneja, resultante da erosão diferencial das rochas, que também promovem o 

surgimento de boqueirões que são formas geomorfológicas preferenciais para a 

construção de barragens (DNOCS, 2012). 

Figura13 – Unidades Geomorfológicas do Baixo-Açu. 

 
Fonte: CPRM (2006), IBGE (2010). Elaboração: Marysol Medeiros (2016). 
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Limitando-se a Depressão Sertaneja, à jusante do rio Piranha-Açu, encontra-

se a Superfície Rebaixada do Vale do Açu, com a presença pediplanos degradados e/ou 

inundados, e formas dissecadas com topos tabulares. As Chapadas do Apodi e 

Potiguares limitam a bacia hidrográfica a oeste e leste respectivamente e possuem 

formas tabulares.  

Segundo o IBGE (2009), “os tabuleiros e chapadas são conjuntos de formas 

de relevo de topo plano, elaboradas em rochas sedimentares, em geral limitadas por 

escarpas; os tabuleiros apresentam altitudes relativamente baixas, enquanto as chapadas 

situam-se em altitudes mais elevadas” (IBGE, 2009, p. 30). 

Assim, as Superfícies Rebaixadas do Vale do Açu, a Chapada Potiguar e a 

Chapada do Apodi agregam os tabuleiros que vão desde o litoral adentrando para o 

interior do continente fazendo contado com a Depressão Sertaneja. 

A chapada do Apodi é originada a partir de sedimentos cretáceos das 

formações do Grupo Apodi e, próximo ao litoral, pode ser encoberto pelo Grupo 

Barreiras. Contudo, todas as chapadas são revestidas de maneira descontínua por 

sedimentos arenosos e afloramentos de calcários, das Formações Jandaíra e Açu. 

Conforme o DNOCS (2012), nas áreas declivosas em direção ao rio Piranhas-Açu o 

material dos tabuleiros é de característica areno-argiloso de coloração vermelha com 

fragmentos angulosos devido à presença de quartzo; já na parte plana podem-se 

estabelecer algumas depressões rasas com água e ocupadas por carnaubais; e no topo, 

devido a grande permeabilidade das rochas calcárias a drenagem não é concentrada. 

O curso do rio Piranhas-Açu encontra-se paralelo entre a Chapada do Apodi 

e a Chapada Potiguar, com isso, os terraços fluviais podem ser confundidos com a 

planície fluvial deste rio. 

A planície é uma forma plana com suaves ondulações e de baixa altitude, 

prevalecendo os processos de sedimentação.  As planícies de origem fluvial são áreas 

sujeitas a inundações, correspondendo às várzeas. Os terraços de acumulação fluvial de 

forma plana tem suave inclinação e apresenta ruptura de declive em relação ao leito do 

rio e é entalhada a partir das mudanças no padrão de escoamento, situando-se nos vales 

com aluviões finos a grosseiros pleistocênicos e holocênicos (IBGE, 2009). 

Já na desembocadura do rio Piranhas-Açu encontra-se o Litoral Setentrional 

Nordestino, nesta unidade inclui os campos de dunas sobrepostas aos Tabuleiros 

Costeiros, que são depósitos de sedimentos geralmente transportados por processos 
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eólicos; e as planícies marinhas e flúviomarinhas, que são áreas planas resultantes dos 

processos de acumulação fluvial e marinha, ocorrem nas desembocaduras dos rios, nas 

baixadas litorâneas e sujeitas a inundações periódicas que podem conter canais fluviais 

e manguezais (IBGE, 2009).  

Na desembocadura do rio Piranhas-Açu, a planície flúviomarinha apresenta 

acumulações deltaicas, de forma triangular e base voltada para o mar, coberto por 

manguezais, mas que foram devastadas próximo ao mar para dar lugar às salinas e a 

tanques de carcinicultura.  No Litoral Setentrional Nordestino ainda compreende trechos 

com faixas de praias descontínuas que são rompidas pela presença de falésias. 

 

4.1.4 Aspectos Pedológicos 

 

Para caracterização dos tipos de solos encontrados na área de estudo foram 

analisados os dados do IBGE (2006) oriundos do Projeto RADAM Brasil a escala de 

1:250.000. Assim, o recorte espacial apresenta 12 tipos de solos diferentes, como pode 

ser observado na figura 06. A saber: 

 Cambissolos Háplicos Ta Eutróficos (CXve): Solos com argila de 

atividade alta e alta saturação por bases na maior parte dos primeiros 100 cm do 

horizonte B (EMBRAPA, 2006), são suscetíveis à erosão dependendo da textura do solo 

e da declividade do terreno, profundidade variando entre pouco profundo a médio, 

podendo ser pedregosos e cascalhentos, tem baixa fertilidade natural e moderadamente 

permeável. 

 Gleissolos Sálicos Sódicos (GZn): Solos constituídos por material 

mineral com horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 150 cm da superfície, 

imediatamente abaixo de horizonte A ou E, ou de horizonte hístico, não apresenta 

horizonte vértico ou horizonte B textural. Possui caráter sódico em um ou mais 

horizontes, dentro de 100 cm a partir da superfície (EMBRAPA, 2006). Desenvolvem-

se em ambientes hidromórficos (margens de rios, ilhas, planícies de inundação, etc.) 

precisando de sistemas de drenagem para uso agrícola; tem cores acinzentadas, azuladas 

ou esverdeadas, dentro de 50 cm da superfície. Podem ser de alta ou baixa fertilidade 

natural e de profundidade variável. 

 Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos (LVAd): Têm cores 

vermelho-amareladas, são profundos, com boa drenagem, geralmente apresentando 
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baixa fertilidade natural, com saturação por bases baixa na maior parte dos primeiros 

100 cm do horizonte B (EMBRAPA, 2006). 

 

Figura 14 - Tipos de solos do Baixo-Açu. 

 
Fonte: IBGE (2006). Elaboração: Marysol Medeiros (2016). 
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 Latossolos Amarelos Eutróficos (LAe): Solos constituídos por material 

mineral, apresentando horizonte A seguido de horizonte B latossólico dentro de 200 cm 

da superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm 

de espessura (EMBRAPA, 2006). Geralmente são bem desenvolvidos, maduros, 

profundos e de boa permeabilidade, podendo apresentar baixa fertilidade devido à 

lixiviação. Possui esse nome, pois sua coloração é amarelada com matiz 7,5YR ou mais 

amarelo na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B e solos com saturação por 

bases alta. 

 Latossolos Vermelho-Amarelos Eutróficos (LVAe): Possuem as 

mesmas características do solo anterior, o que difere é a saturação por bases que, neste 

caso é alta. Assim como os demais latossolos são muito profundos com drenagem 

variando entre boa a excessiva. 

 Chernossolo Rêndzico Órtico (MDo): Solos com espessura variando 

entre pequena e media, que caracterizam-se pela presença de um horizonte superficial, 

A, do tipo chernozêmico (teores consideráveis de matéria orgânica, cores escurecidas e 

boa fertilidade), sobre horizontes sub-superficiais avermelhados ou escurecidos, com 

argila de alta atividade. Segundo a EMBRAPA (2006), possuem horizonte cálcico ou 

caráter carbonático. 

 Argissolos Vermelho Eutróficos (PVe): Compreende solos constituídos 

por material mineral, apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou 

E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta conjugada com 

saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte do horizonte B. Sua 

coloração tem matiz 2,5YR ou mais vermelho (EMBRAPA, 2006). Conta com boa 

profundidade e é bem a moderadamente drenado. 

 Neossolos Regolíticos Eutróficos (RLe): Possuem apenas os horizontes 

A seguido do horizonte C ou Cr e contato lítico, é raso com profundidade maior que 50 

cm; possui fragmentos de rocha semi-intemperizada, saprólito ou fragmentos da rocha-

mãe e com saturação por bases alta. (EMBRAPA, 2006). Ocorre sobre o embasamento 

cristalino da Depressão Sertaneja com presença considerável de minerais primários de 

fácil intemperização. 

 Neossolos Quartzarênicos Órticos (RQo): Solos sem contato lítico 

dentro de 50 cm de profundidade, com sequência de horizontes A-C, porém 

apresentando textura de areia ou areia franca em todos os horizontes até, no mínimo, a 
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profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo. São essencialmente quartzosos, 

pouco evoluídos, porém profundos e sem qualquer tipo de horizonte B diagnóstico, 

contam com drenagem extremamente excessiva. 

 Neossolos Flúvicos Ta Eutróficos (RYve): Solos derivados de 

sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei, ou horizontes de 

coloração pálida, variegada ou com mosqueados abundantes ou comuns de redução, se 

ocorrer abaixo do horizonte A. Pode ser profundo e mal drenado. 

 Planossolos Nátricos Órticos (SNo): Solos apresentando horizonte 

plânico com caráter sódico imediatamente abaixo de um horizonte A ou E (EMBRAPA, 

2006). São solos rasos a pouco profundos, com limitação de moderada a forte para uso 

agrícola, devido às condições de drenagem do solo e dos teores de sódio trocável, que 

variam de médio a alto. A profundidade varia de pouca a média; com drenagem 

imperfeita fazendo com que o solo esteja sujeito à inundação temporária. 

 Luvissolos Crômicos Órticos (TCo): Solos constituídos por material 

mineral, apresentando horizonte B textural com argila de atividade alta e alta saturação 

por bases, imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A. Apresentam fase 

pedregosa e não pedregosa, relevo ondulado e suave ondulado com horizonte A 

moderado (profundidade acima de 10 cm), apresentando textura médio-argilosa na 

transição com o horizonte B, com mais afloramento de rochas. São solos rasos, 

moderadamente ácidos e são ricos em nutrientes e suas cores podem ser desde 

vermelhas a acinzentadas. 

 

4.1.5 Cobertura Vegetal 

 

A cobertura vegetal está diretamente relacionada com o tipo de clima, solo e 

geomorfologia local, além de ser um indicador de estabilização do meio, podendo 

impedir ou desencadear processos morfogenéticos. 

O recorte espacial está inserido no bioma da Caatinga, no qual ocupa 95% 

do estado do Rio Grande do Norte e abrange 10% do território nacional. Caatinga em 

tupi-guarani significa mata branca ou clara e aberta, recebe este nome devido suas 

características fisiológicas.  O mapa 15 traz os principais tipos de cobertura vegetal 

encontrados na área de estudo a partir da classificação do IBGE (2006). 
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Figura 15 - Cobertura Vegetal do Baixo-Açu. 

 
Fonte: IBGE (2006), IBGE (2010). Elaboração: Marysol Medeiros (2016). 

 

Por se encontrar em uma região de clima semiárido, há a predominância da 

caatinga hiperxerófila herbáceo-arbustiva, caracterizando-se pela presença de uma 
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vegetação espinhosa, com galhos tortos, caducifólia, perdendo sua folhagem no período 

seco (entre os meses de julho a dezembro), porém, nos meses mais chuvosos apresenta-

se exuberante devido à alta capacidade de resistência à seca. 

Tem como espécies principais: catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul), 

baraúna (Schinopsis brasiliensis), favelera (Cnidoscolus quercifolius), jurema (Mimosa 

tenuiflora), marmeleiro (Cydonia oblonga), juazeiro (Ziziphus joazeiro) e cactáceas: 

xiquexique (Pilosocereus Gounellei), mandacaru (Cereus jamacaru), facheiro 

(Pilosocereus pachycladus) e bromeliáceas. Já nos aluviões e nas várzeas do rio 

Piranhas-Açu e principalmente no Baixo-Açu, encontra-se carnaubeiras (Copernicia 

prunifera) podendo formar cocais, entretanto, atualmente ameaçados pela expansão da 

agricultura irrigada (DNOCS, 2012). 

Conforme a classificação do IBGE (2012), a caatinga é denominada Savana-

Estépica e pode subdividir-se, segundo sua densidade e estrato em: Savana-Estépica 

Florestada, Savana-Estépica Arborizada, Savana-Estépica Parque e Savana-Estépica 

Gramíneo-Lenhosa. A figura a seguir ilustra a diferença entre os diferentes tipos de 

Savana-Estépica. 

 

Figura 16- Perfil Esquemático da Savana-Estépica. 

 

Fonte: IBGE; 2012 p. 127.  

 

De acordo com Brasil (2013), no Baixo-Açu é encontrada a Savana-estépica 

Parque, caracterizada por apresentar indivíduos da mesma espécie e bastante espaçada, 

como se fossem plantados; a altura pode variar entre 0,25 a 5m, com plantas lenhosas 

raquíticas sobre denso tapete gramíneo-lenho situado ao nível do solo, protegidas pela 

folhagem morta durante o período desfavorável e é associada a áreas alagáveis. Esta 

categoria é representada pelos carnaubais como pode ser observada na figura 09.  

A Savana-Estépica Arbórea é formada por estratos arbustivo-arbóreo 

superior, esparso, geralmente de características idênticas ao da Savana-Estépica 

Florestada e também por um estrato inferior gramíneo-lenhoso.  
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Figura 17 - Savana-Estépica Parque: Mata ciliar do Rio Piranhas-Açu no município de 

Açu, RN. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

Próximo à foz do rio Piranhas-Açu é encontrada as Formações Pioneiras, 

que, de acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE (2012), são 

comunidades vegetais encontradas nas regiões litorâneas tais como praias, costões 

rochosos, falésias e dunas ou proximidades que sofrem algum tipo de influencia 

flúviomarinha como as lagoas costeiras, estuários e manguezais. 

O manguezal é a subclasse das Formações Pioneiras encontradas no Baixo-

Açu de maior relevância, tanto pela sua abrangência territorial como pela sua 

importância econômica. O manguezal forma uma mata densa em um ambiente salobro e 

situado na desembocadura do rio Piranhas-Açu, no qual sua vegetação adaptada à 

salinidade apresenta como principais espécies: Rhizophora mangle, Avicennia, 

Laguncularia racemosa. 

As dunas encontradas na área podem ser fixas e móveis. A cobertura vegetal 

que recobre as dunas são as Formações Pioneiras do subgrupo Restingas, podendo 

apresentar diversos estratos nas dunas fixas, porém nas dunas móveis a vegetação é 

inexistente ou pode conter estrato gramíneo ou herbáceo espaçado. Também são 

Formações Pioneiras de influência marinha àquelas encontradas nas praias, geralmente 

de estrato herbáceo como as salsas de praia. A figura a seguir mostra o perfil 
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esquemático das Formações Pioneiras sob Influência Fluviomarinha. 

 

Figura 18- Perfil Esquemático das Formações Pioneiras sob Influência Fluviomarinha. 

 
Fonte: IBGE; 2012 p. 139.  

 

A cobertura vegetal da área de estudo encontra-se bastante comprometida 

devido à elevada exploração agrícola, extração de lenha para alimentar as fornalhas das 

indústrias ceramistas, panificadoras e uso doméstico, assim o solo está exposto em 

muitas porções favorecendo a erosão, consequentemente o transporte de sedimentos 

para os corpos hídricos ocasionando o assoreamento gradual dos reservatórios. Não só 

isso, muitas coberturas vegetais nativas foram retiradas para dar lugar a culturas 

permanentes como a fruticultura irrigada, culturas cíclicas e a agropecuária (figura 11). 

Figura 19 - Fruticultura irrigada (banana e manga) na planície fluvial do Rio Piranhas-

Açu no município de Açu, RN. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2018). 
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4.2 Processo de ocupação e inundações  

A ocupação do Baixo-Açu está associada à presença do rio Piranhas-Açu, 

pois numa região de clima semiárido é essencial aproveitar as áreas de várzeas para a 

agricultura e pecuária. Além disso, a ocupação do vale deste rio é marcada pela 

presença da instalação de várias atividades econômicas que foram atraídas pela 

disponibilidade de água que havia na região. Dessa maneira, durante o período colonial 

a pecuária era a principal atividade econômica do Vale do rio Piranhas-Açu, abrangendo 

o maior número de fazendas do estado (Rigotto et. al, 2015). 

O DNOCS (2012) afirma em documento que há uma grande relação entre a 

disponibilidade de água e a ocupação territorial no semiárido nordestino e 

consequentemente, a constituição de áreas de riscos a inundações: 

 

Por óbvio, não havia nos primórdios da colonização grandes estruturas 

socioeconômicas a serem impactadas, mas os excessos de água em 

determinados anos, assim como as secas, contribuíram para modelar a forma 

como se desenvolveu a sociedade do semiárido. Na economia sertaneja da 

época, fundada na pecuária, a ocorrência de anos úmidos e secos teve seu 

papel no movimento de traslado do gado em função dos extremos climáticos 

observados. A própria sistemática de ocupação territorial pelas chamadas 

“entradas”, margeando o curso dos rios principais a partir da foz, formou 

nesse trajeto as missões, ou seja, os núcleos das cidades contemporâneas, 

quase todas elas, hoje, em maior ou menor grau, pela própria localização, e 
vulneráveis em face da ocorrência de eventos extremos de cheias (DNOCS, 

2012, p7). 

Já entre o fim do século XIX e início do século XX, o alvo da economia 

local foi à extração da cera da carnaúba, planta encontrada em abundância no Vale do 

Açu. Assim, muitas pessoas foram atraídas para a região, como também se deu início à 

instalação de latifúndios, entretanto, foi apenas na década de 1970 o apogeu das 

exportações da cera da carnaúba no estado potiguar (Rigotto et. al., 2015).  

Entretanto, no fim desta mesma década, houve um incentivo por parte do 

governo federal para a construção de barragens ao logo dos rios da região Nordeste, 

como alternativa para o enfrentamento aos períodos de secas e estiagens. Essas 

barragens também iram dar suporte para o abastecimento de água nas áreas de irrigação, 

principalmente na produção de frutas. Dessa maneira, houve a retirada maciça dos 

carnaubais no Vale do Açu para dar lugar a áreas destinadas à fruticultura irrigada, bem 

como para a instalação da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. 

Como cita Rigotto (2015), foi através de politicas públicas como o Projeto 

Baixo-Açu que se consolidou a construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 
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com vistas a atender a Revolução Verde e a modernização da agricultura no Nordeste 

que impulsionassem o desenvolvimento de uma agricultura de mercado com bases 

empresariais. 

Figura 20- Uso e ocupação do solo no Baixo-Açu. 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaboração: Marysol Medeiros (2016). 
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Houve então certa industrialização na agricultura local que foi comandada 

por empresas multinacionais, mas que ocorreu de forma desigual, no qual o pequeno 

produtor não tinha condições de competir com a agroindústria e se viu obrigado a se 

desfazer de suas terras por preços irrisórios.  

Foi no município de Ipanguaçu onde ocorreu a maior modernização do 

campo, a partir da entrada de multinacionais como a Del Monte Fresh Produce na 

década de 1990, que também investiu nos municípios de Açu e Carnaubais. Porém, no 

ano de 2008, uma grande inundação nas áreas de várzea pela cheia do rio Piranhas-Açu, 

que se encontrava bastante assoreado, comprometeu a produção dessa multinacional, 

gerando grandes prejuízos.  

Segundo estudo do IBGE realizado em 2010 (mapa 06), o uso do solo na 

área de estudo tem a maior parte do seu território ocupada por estabelecimentos 

agropecuários, principalmente por latifúndios destinados ao agronegócio com o cultivo 

de frutas, principalmente banana e manga para exportação.  

  

4.3 Histórico das inundações no Baixo-Açu 

 

A escassez hídrica no semiárido nordestino fez com que povoações fossem 

formadas ao longo dos corpos d’água existentes. Assim surgiram às primeiras cidades. 

Todavia, com regime de chuvas irregular, em anos de seca, o volume de água dos rios 

diminui e, consequentemente, as atividades humanas são desenvolvidas mais próximas 

do leito menor; desta maneira, quando as precipitações pluviométricas são mais intensas 

estas áreas são atingidas causando danos e prejuízos. 

Outra característica marcante nas bacias hidrográficas nordestinas, e em 

especial a do rio Piranhas-Açu, são os barramentos realizados ao longo do rio com o 

intuito de armazenar água durante os períodos de estiagem e conter as grandes vazões 

quando em precipitações mais elevadas. Nesta bacia destaca-se a Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves, sendo a segunda maior barragem da região nordeste. 

Costa (2015), ao analisar os dados pluviométricos da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) constatou que os anos de 1964, 

1974, 1985, 2004, 2008 e 2009 foram os que apresentaram maiores médias e coincide 

com as maiores inundações no Baixo-Açu. A autora afirma que as inundações da região 

são decorrentes do extravasamento do leito do rio Piranhas-Açu devido o acúmulo das 

águas pluviais no rio principal bem como dos seus tributários.  
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Já no diagnóstico solicitado pelo Departamento Nacional de Obras contra a 

Seca (DNOCS, 2012) consta que os efeitos das inundações nesta área foram piores, pois 

havia entre a população uma falsa sensação de segurança devido à presença das 

barragens que passaram por longos períodos com sua capacidade de armazenamento em 

níveis bem abaixo do normal, e quando houve o extravasamento de tais barragens, e em 

particular da Armando Ribeiro Gonçalves, os municípios a jusante não tinham nenhum 

preparo para suportar tal evento danoso.  

Este fato resultou em três grandes eventos de cheias em apenas uma década 

no Baixo-Açu (anos de 2004, 2008 e 2009), comprometendo de forma significativa as 

infraestruturas viárias, urbanas e fortes perdas nos setores da indústria salineira, 

agricultura irrigada, petroleira e carcinicultura, como pode ser observado nas imagens a 

seguir: 

 

Figura 21- Imagens das consequências das inundações de 2008 no Baixo-Açu. 

 

a) b)
 a) 

) 

  

c) d) 
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Legenda: a) Vertimentos da barragem Armando Ribeiro Gonçalves; b) Inundação na ponte da BR- 304; c) 

Inundação urbana no município de Ipanguaçu; d) Inundação das áreas rurais no município de Alto do 

Rodrigues; e) Inundação dos plantios de fruticultura irrigada no município de Alto d Rodrigues; f) 

Inundação dos tanques de sal e criadouros de camarão no município de Macau. Fonte: MOURA, 2008  

 

A prática de acúmulo de água em grandes reservatórios para enfrentar 

longos períodos de estiagens é bastante comum no semiárido nordestino. Por um lado 

essa alternativa auxilia o controle das cheias, todavia, quando tais reservatórios atingem 

a capacidade máxima de armazenamento os vertimentos são elevados e, geralmente as 

populações a jusante não estão preparadas para lidar com tal situação de risco. 

Sendo assim, tendo as elevadas precipitações pluviométricas como elemento 

desencadeador das inundações, será necessário fazer a correlação entre as precipitações 

e a geração dos deflúvios a montante da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 

principal barramento e responsável por amortecer as cheias a montante do Baixo-Açu.  

Para entender as inundações que ocorrem no Baixo-Açu é preciso, antes de 

tudo, compreender a influência que a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves exerce 

sobre o regime hídrico e hidráulico do rio Piranhas-Açu. Ramalho (2009) explana sobre 

os possíveis impactos ambientais gerados no Baixo-Açu, a jusante da Barragem 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. A autora alerta que os problemas ambientais 

do vale do Açu podem ter aumentado após a construção da Barragem que, por sua vez, 

tornou os rios a sua jusante perenizados. Isso atraiu diversas atividades econômicas para 

área, principalmente agrícolas e extrativistas, intensificando o processo de uso e 

ocupação do solo. Consequentemente, aumentaram-se os riscos de salinização dos solos 

e assoreamento dos rios e reservatórios. Ramalho ainda explica que: 

 

 Diante desta perspectiva, tudo leva a crer que com a barragem e as 

consequentes mudanças hidrodinâmicas a montante e a jusante do rio 

Piranhas-Açu, os problemas relacionados com a erosão remontante são 

inevitáveis. Em casos de regiões semiáridas, que naturalmente estão 
predispostas à ação dos processos erosivos, tendo em vista a predominância 

de superfícies desnudas, chama-se a atenção para o escoamento torrencial que 

e) f) 
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por natureza é violento e com capacidade suficiente para arrastar os detritos 

que caracterizam a carga sólida que chega às planícies do rio principal e de 

seus tributários e consequentemente no reservatório (RAMALHO, 2009, p. 

190). 

 

A Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves recebe todos os 

afluentes do rio Piranhas-Açu, antes do rio chegar ao seu baixo curso, por este motivo 

se torna o principal elemento amortecedor das cheias na região. Vale salientar que o 

Piranhas-Açu naturalmente é um rio intermitente e o que garante sua perenidade é a 

barragem que libera volumes de água através do seu vertedouro.  

Porém, quando este reservatório atinge a capacidade máxima, o deflúvio é 

lançado de uma só vez a jusante, sem que haja nenhum tipo de controle, como ocorreu 

nos episódios de 2004 e 2009.  

Antes da inauguração da Barragem Armand Ribeiro Gonçalves houve 

registros de inundações datando de 1875, como também em 1924 – a maior até então – 

e que foi superada em 1964 devido a 15 dias de chuvas ininterruptas (figura 14) e, em 

1974.  

As inundações de 1964 deixaram 1.500 famílias desabrigadas e, de acordo 

com França (2014), este fenômeno desencadeou um grave problema social, pois deixou 

mais de 30 mil pessoas privadas de suas lavouras e rebanhos, bem como houve a morte 

de velhos e crianças em decorrência da miséria que as pessoas se encontraram após o 

desastre. 

Figura 22 - Imagens da Rua Moysés Soares no município de Ipanguaçu durante a 

inundação de 1964. 

 
Fonte: FRANÇA, 2014. 

 

Em 1974 a cidade de Carnaubais fora completamente arrasada pelas 

inundações, sendo reconstruída mais afastada do rio Piranhas-Açu e em um lugar mais 

elevado. Em 1983 a barragem Armando Ribeiro foi Inaugurada e, em 1985, houve a 

maior inundação da região até então, no qual a barragem apresentou uma sangria de 4,5 
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metros de lâmina d’água. Depois desse ano ainda houve inundações nos anos de 1996, 

2004, 2008, 2009 e 2011. 

As inundações que ocorreram nos anos de 2008 e 2009 trouxeram prejuízos 

incalculáveis para a região uma vez que 2 mil hectares de cultivo de bananas (Musa 

spp.) da empresa Delmont Fresh ficou debaixo d’água. A empresa que empregava mais 

de 2 mil funcionários obrigou-se a demitir boa parte do seu pessoal. Além disso, mais 

de 20 criadouros de camarão (Litopenaeus vannamei) e tilápia (Tilapia rendalli) foram 

perdidos nos municípios de Pendências e Carnaubais, bem como as salinas de Macau e 

Porto do Mangue no Delta do rio Piranhas-Açu. A produção de petróleo também ficou 

comprometida, pois diversos poços tiveram que ser desativados. 
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5  EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS INTENSOS E INUNDAÇÕES NO BAIXO-

AÇU 

 

A análise do padrão de chuvas não entra necessariamente no índice de 

vulnerabilidade a inundações, entretanto, por se tratar de uma área predominantemente 

rural o principal tipo de inundação encontrado é a de áreas ribeirinhas de acordo com 

Tucci e Bertoni (2003). Assim, eventos hidrometeorológicos intensos terão grande peso 

para o desencadeamento de inundações neste recorte espacial. 

Para entender o comportamento das precipitações pluviométricas e 

consequentemente como são ocasionadas as inundações no Baixo-Açu foi necessária à 

elaboração de tabelas com os registros das normais climatológicas, disponibilizadas no 

site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com as precipitações 

pluviométricas de três estações climatológicas que pudessem representar as chuvas no 

alto, médio e baixo curso do rio Piranhas-Açu. Para tanto foram selecionadas as 

estações de São Gonçalo no estado da Paraíba para representar o alto curso, a estação de 

Florânia no estado do Rio Grande do Norte no médio curso e, o baixo curso 

representado pela estação de Macau na foz do rio Piranhas-Açu.  

Além disso, foram analisados os registros diários dos totais pluviométricos 

destas três estações climatológicas entre os anos de 1961 a 2016 a fim de encontrar 

chuvas elevadas em 24 horas e assim, poder pesquisar junto a jornais e registros na 

Defesa Civil se houve transtornos decorrentes desses eventos. 

 
5.1 Precipitações máximas 

 
 A Intensidade das precipitações influencia significativamente para a 

ocorrência das inundações. É certo que outros fatores devem ser levados em 

consideração, como a geomorfologia da região; tipos de solo, bem como seus usos e 

ocupações; estrutura geológica e cobertura vegetal. Todavia, na maioria dos casos
14

, a 

chuva é o evento inicial responsável por gerar episódios de cheias e inundações. 

A pluviosidade irá influenciar no padrão de escoamento da água na bacia 

hidrográfica, pois chuvas rápidas e concentradas tendem a ter maior potencial de causar 

desastres devido o elevado poder de transporte de detritos. 

Uma quantidade de água maior que a habitual precipitando sobre uma bacia 

hidrográfica gera deflúvios maiores escoando superficialmente e, consequentemente, as 

                                                             
14 Há situações como o rompimento de barragens que podem ocasionar inundações de áreas a jusante sem 

necessariamente ter ocorrido precipitações intensas. 
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calhas dos rios acabam não suportando o volume de água e extravasa para áreas de 

várzea.  

Para entender como as inundações são iniciadas é preciso antes de tudo, 

conhecer o regime pluviométrico da bacia hidrográfica, analisando quando chove mais, 

aonde chove mais e quanto chove mais, assim, é possível traçar um perfil das épocas 

mais chuvosas e do comportamento das águas entre a montante e a jusante.  

Também é necessário analisar os eventos extremos nos quais a intensidade 

da precipitação pode desencadear resultados adversos. Desse modo, partir do 

conhecimento das precipitações máximas de um determinado local torna-se presumível 

quando uma inundação estará prestes a acontecer. 

Conforme Tucci (2001) são consideradas precipitações máximas os 

episódios extremos de chuvas de alta intensidade, concentradas no tempo e no espaço 

culminando em prejuízos e transtornos. 

Beijo et al. (2005), lembra da importância de se conhecer as precipitações 

máximas diárias pois “trabalhos de conservação do solo, estradas, barragens e 

drenagem, para cujo dimensionamento adequado é necessário conhecer ocorrências 

extremas” (Beijo et al p. 657), sejam elas de precipitações ou vazões. Em vários estudos 

sobre inundações a falta de dados de vazão faz com que a análise das precipitações 

máximas seja uma opção para achar a vazão de uma inundação.   

 

5.1.1 Regime pluviométrico da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu 

 

Com o intuito de analisar o comportamento das chuvas que precipitam ao 

longo da bacia, como dito anteriormente, foi realizada uma análise dos dados de três 

estações climatológicas: uma no alto curso da bacia hidrográfica, estação de São 

Gonçalo; no médio curso a estação de Florânia e no baixo curso a estação de Macau. 

A partir das normais climatológicas com dados entre os anos de 1961 a 

1990, obtidas no banco de dados digitais do INMET, foi possível chegar à média das 

precipitações pluviométricas totais de cada estação como pode ser observados na tabela 

a seguir. 
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Tabela 06 – Valores médios da precipitação mensal e anual entre 1961-

1990.

Cód.  Estação UF Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

82689 São Gonçalo PB 107,3 211,0 237,0 216,3 87,4 36,2 23,1 4,0 7,5 14,7 13,7 37,2 995,5

82691 Florânia RN 63,3 126,3 225,6 207,7 111,7 35,4 39,9 6,5 3,3 11,3 9,6 32,9 873,5

82594 Macau RN 29,7 64,8 120,0 134,5 73,8 35,5 26,7 5,7 4,8 0,8 2,6 8,3 507,2

Normais Climatológicas 1961-1990

Precipitação Acumulada Mensal e Anual (mm)

 Fonte: Banco de dados digital do INMET, 2009.  
 

Como ilustra a tabela acima, as chuvas na Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranhas-Açu possuem maiores totais pluviométricos precipitados no alto curso do rio, 

na estação climatológica de São Gonçalo, município de Souza, no estado da Paraíba, 

com 995,5 mm e chuvas concentradas entre os meses de janeiro a abril. No médio curso, 

a estação climatológica de Florânia apresentou uma média de 873,5 mm, e precipitações 

mais elevadas entre os meses de fevereiro a maio. Contudo, ao se aproximar do Oceano 

Atlântico o volume das chuvas diminuem, ao passo que, na estação climatológica de 

Macau, já no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte, a média das 

precipitações pluviométricas é de apenas 507, 2 mm ao ano e chuvas concentras em 

basicamente dois meses, março e abril. 

Apenas com os dados da tabela anterior é possível ter uma noção geral de 

quanto e quando chove mais ao longo da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, porém, 

para se ter uma visão mais detalhada do comportamento das chuvas ao longo dessa 

bacia, foi necessário a elaboração de um mapa capaz de espacializá-las. Dessa forma, 

foram analisados os dados digitais adquiridos na Agência Nacional de Águas (ANA), 

através do portal Hidroweb, de 72 postos pluviométricos dentro e nas adjacências da 

bacia hidrográfica, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco
15

. 

Com a média da precipitação de cada estação pluviométrica foi realizada a interpolação 

desses dados por meio do método de krigagem, obtendo-se o mapa das distribuições das 

                                                             
15 A lista das estações analisadas encontra-se em apêndice. 
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precipitações pluviométricas ao longo da bacia hidrográfica como pode ser visto a 

seguir: 

Figura 23 – Distribuição das chuvas entre os anos de 1961 a 2016 ao longo da bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. 

 
Fonte: ANA (2016). 

 

A pluviometria na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu é heterogênea 
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variando de 1.000 mm médios anuais em seu alto curso, no médio curso as chuvas 

variam entre 700 mm a 800mm/ ano e,  pouco mais de 500 mm no baixo-curso próximo 

ao litoral. 

As maiores precipitações registradas pertencem à estação pluviométrica de 

Olho d’Água, no município de mesmo nome no estado da Paraíba, com média de 

1.152,7mm/ano e situada no alto curso do rio, e a estação que apresenta menores valores 

de chuvas é a de Picuí, também no estado da Paraíba, com apenas 339,1 mm/ano, e 

encontra-se no médio curso da bacia. 

Pode-se concluir que as precipitações pluviométricas ao longo da bacia do 

rio Piranhas-Açu são concentradas em poucos meses e, por vezes, em poucos dias 

durante o mês, além do mais, a região possui alta variabilidade interanual. 

A concentração da maior parte das chuvas ocorre entre os meses de 

fevereiro e abril, período no qual a Zona de Convergência Intertropical encontra-se na 

região Nordeste do Brasil. 

A seguir serão detalhadas as precipitações máximas encontradas nas três 

estações climatológicas selecionadas para representar a bacia hidrográfica do rio 

Piranhas-Açu correlacionando-as com os episódios de inundações no Baixo-Açu. 

 

5.1.2 Episódios de precipitações máximas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu 

 

A análise das precipitações máximas da bacia hidrográfica do rio Piranhas-

Açu foi necessária para entender se os episódios de inundações que acometem o Baixo-

Açu há tantos anos são derivadas de precipitações intensas ao longo de toda a bacia ou 

se restringe a chuvas intensas apenas localmente. 

Para tanto, foram avaliadas as séries históricas diárias dos totais precipitados 

das estações climatológicas operadas pelo INMET de São Gonçalo-PB, Florânia-RN e 

Macau-RN, entre os anos de 1983 a 2016. A partir desses dados foram aferidos os dias 

com maiores precipitações durante o ano, bem como o total das precipitações para cada 

ano.   

De posse dos dados dos anos mais chuvosos, bem como dos dias com 

precipitações mais elevadas tornou-se mais fácil pesquisar junto aos documentos da 

Defesa Civil e em notícias jornalísticas se esses eventos extremos chegaram a impactar 

de alguma forma os municípios que compõem o Baixo-Açu. 

Primeiramente, foram averiguadas as informações da estação de São 

Gonçalo (código: 82689), situado no município de Souza, estado da Paraíba, com 
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latitude -6,75° e longitude -38,21°, altitude de 233,06 metros e que tem 995,5 mm de 

precipitação média, segundo dados do INMET. Nesta estação há registros de que em 16 

anos essa média foi superada como mostra a tabela 07. 

 

Tabela 07 – Anos com precipitações pluviométricas acima da média na estação de São 

Gonçalo (82689) 
Ano Precipitação 

(mm) 

Mês 

mais 

chuvoso 

Acumulado do mês 

mais chuvoso 

(mm) 

Dia mais 

chuvoso 

Precipitação do dia 

mais chuvoso (mm) 

1963 1.133,5 Março 396,8 07/03 80,5 

1964 1.064,9 Abril 257,1 10/02 125,0 

1967 1.359,8 Abril 407,4 05/04 113,8 

1973 1.034,7 Abril 441,3 10/04 106,6 

1974 1.597,6 Abril 480,3 24/04 83,0 

1977 1.394,1 Março 265,4 12/05 87,6 

1985 1.675,4 Abril 442,6 12/04 61,2 

1995 1.140,1 Maio 276,0 24/05 120,0 

1996 1.163,4 Abril 317,9 18/01 50,0 

2000 1.069,8 Fevereiro 322,4 23/02 105,2 

2002 1.053,0 Janeiro 351,4 02/01 94,0 

2004 1.044,9 Janeiro 309,7 23/01 65,4 

2006 1.200,0 Abril 311,6 31/12 72,2 

2008 1.851,4 Março 657,9 06/05 192,6 

2009 1.411,0 Abril 348,2 06/05 114,2 

2011 1.346,8 Fevereiro 404,2 24/01 104,3 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados digitais do INMET. 

 

Para estação climatológica de São Gonçalo, o ano que apresentou maior 

acumulado de precipitações pluviométricas foi 2008 com 1.851,4 mm, foi também nesse 

ano o registro da maior chuva diária com 192, 6 mm no dia 06 de maio de 2008. Em 

seguida, os anos de 1985 com 1.675,4 mm; 1974 com 1.597,6 mm e 2009 com 1.411 

mm; anos que coincidem com as maiores inundações já registradas no Baixo-Açu. 

Vale salientar que na estação climatológica de São Gonçalo há registros de 

precipitações diárias elevadas, mas que não necessariamente coincidem com os anos 

mais chuvosos, fazendo com que em anos com poucas chuvas estas sejam mais 

concentradas, como se observa nas datas a baixo:  

 17 de fevereiro de 1961(980 mm) choveu 118,4 mm; 
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  28 de fevereiro de 1970 (691,8 mm) precipitaram 149,5 mm;  

 5 de janeiro de 1994 choveu 135 mm; 

 15 de março de 2001 choveu 116,4 mm; 

 24 de fevereiro de 2003 (875,5 mm) precipitaram 121,8 mm; 

 28 de março de 2005 (873,9) choveu 107,6 mm. 

Entretanto, nos anos com totais pluviométricos mais elevados geralmente as 

chuvas são bem mais distribuídas ao longo dos dias. No ano de 1974, por exemplo, a 

maior precipitação diária registrada foi de 83 milímetros e de janeiro a maio todos os 

meses apresentaram valores acima dos 100 milímetros. O mesmo se repete no ano de 

1985 que obteve maior precipitação pluviométrica diária igual a 61,2 milímetros, mas 

que teve chuvas em praticamente todos os meses do ano, algo difícil de acontecer, tendo 

em vista que na maioria dos anos entre os meses de julho a outubro não há dias com 

chuvas. 

As exceções são os anos de 2008 e 2009 que apresentaram chuvas intensas 

entre os meses de janeiro a maio, como também muitos dias consecutivos com registros 

de precipitações.  Só no dia 06 de maio de 2008 choveu 121,4% a mais do que é 

previsto para o mês; assim como em 06 de maio de 2009 que choveu 31,3% a mais do 

que era esperado para o mês. 

Examinou-se também as informações da estação de Florânia (código: 

82691), situado no município de mesmo nome, no estado do Rio Grande do Norte, com 

latitude -6,11° e longitude -36,81°, altitude de 324,45 metros e que tem 873,5 mm de 

precipitação média, segundo dados do INMET. Nesta estação há registros de que em 12 

anos essa média foi superada como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 08 – Anos com precipitações pluviométricas acima da média na estação de 

Florânia (82691) 
Ano Precipitação 

(mm) 

Mês 

mais 

chuvoso 

Acumulado do mês 

mais chuvoso 

(mm) 

Dia mais 

chuvoso 

Precipitação do dia 

mais chuvoso (mm) 

1963 1.026,1 Março 342,1 14/11 64,7 

1964 1.387,0 Abril 308,6 05/05 80,4 

1965 1.046,6 Abril 448,1 01/04 159 

1967 986,3 Abril 338,6 05/04 65,1 

1968 950,4 Março 581,5 11/03 97,6 

1974 1.297,9 Março 332,8 26/03 66,7 
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1975 912,4 Março 242,6 18/05 59,2 

1977 1.014,7 Abril 248,7 23/02 74,4 

1984 943,1 Abril 379,0 15/04 89,7 

1985 1.525,8 Abril 413,0 09/04 73,5 

2008 1.026,4 Março 349,5 20/03 58,1 

2009 1.350,9 Março 410,2 02/03 115,5 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados digitais do INMET. 

 

Para estação climatológica de Florânia o ano que apresentou maior 

acumulado de precipitações pluviométricas foi 1985 com 1.525,8 milímetros, e maior 

chuva diária igual a 73, 5 mm no dia 09 de abril. Em seguida, os anos de 2009 com 

1.350,9 mm; 1964 com 1.387mm e 1974 com 1.297,9 mm; anos que também coincidem 

com as maiores inundações já registradas no Baixo-Açu. 

Em praticamente todos os anos em que a média das precipitações foi 

superada na estação de Florânia, houve registro de chuvas em todos os meses, o que não 

ocorre em anos normais, tendo em vista que as chuvas nesta região concentram-se 

principalmente entre fevereiro e abril, sendo possível não haver chuvas entre os meses 

de julho a outubro em alguns anos. Geralmente, as chuvas ocorrem no mês de março, 

sendo março de 1968 o recorde de precipitações acumuladas nesse mês com valor igual 

a 581,5 mm. 

Os únicos registros de precipitações máximas para 24 horas desta estação 

que não coincidem com os anos chuvosos datam de 26 de abril de 1979 (446 mm) com 

110,8 mm e 23 de maio de 1995(796,9 mm) com 147,6mm.  

Por fim, foram analisados os dados da estação de Macau (código: 82594), 

situado na costa setentrional, no estado do Rio Grande do Norte, com latitude -5,11° e 

longitude -36,76°, altitude de 3,43 metros e que tem 507,2 mm de precipitação média, 

segundo dados do INMET. Nesta estação há registros de que em 18 anos essa média foi 

superada como mostra a tabela 09. 

 

Tabela 09 – Anos com precipitações pluviométricas acima da média na estação de 

Macau (82594) 
Ano Precipitação 

(mm) 

Mês 

mais 
chuvoso 

Acumulado do mês 

mais chuvoso 
(mm) 

Dia mais 

chuvoso 

Precipitação do dia 

mais chuvoso (mm) 

1961 567,3 Março 221,2 20/03 78,0 

1964 993,7 Fevereiro 227,0 13/04 100,8 
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1965 560,5 Abril 276,0 19/06 70,0 

1967 851,2 Março 304,5 31/03 105,8 

1973  670,5 Abril 224,3 26/04 58,2 

1974 1025,5 Abril 316,7 06/04 66,0 

1975 553,0 Maio 157,9 07/05 51,4 

1977 690,4 Abril 261,2 02/04 43,3 

1984 543,3 Março 133,9 22/03 62,0 

1996 519,2 Abril 256,9 21/04 91,0 

2000 590,8 Abril 178,8 22/01 56,4 

2002 655,5 Março 146,2 06/04 42,0 

2003 535,0 Março 204,4 25/01 59,6 

2004 627,2 Janeiro 192,9 25/01 53,5 

2006 772,4 Abril 332,9 02/03 67,9 

2008 949.3 Abril 283,7 03/04 113,5 

2009 1.171,5 Abril 303,5 01/05 54,0 

 2011 756,9 Maio 239,4 05/05 52,0 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados digitais do INMET. 

 

A estação climatológica de Macau apresenta acumulados totais mais baixos 

em relação às estações a montante, todavia, foi a estação que mais apresentou episódios 

de precipitações acima da média prevista para o ano. 

Como visto na tabela 09, o ano de 2009 obteve maior acumulado de chuvas 

com um total de 1.171,5 milímetros, 131% a mais que a média dos totais precipitados, 

com registros em todos os meses, exceto no mês de dezembro. Já o dia com maior 

volume de precipitado foi 03 de abril de 2008 com 113,5 mm, ou seja, em um único dia 

choveu 84,4% do que era esperado para este mês. Além de 2009, os anos de 1974, 1964 

e 2008 tiveram elevados volumes de precipitação pluviométrica, 1.025,5 mm; 993,7 mm 

e 949,3 mm respectivamente. 

O INMET também disponibiliza na sua página da internet as normais 

climatológicas destas três estações e um dos parâmetros observado é o máximo absoluto 

de precipitação acumulada em 24 horas. A tabela a seguir ilustra o valor máximo de 

chuva em 24 horas para cada mês e o ano do ocorrido. 
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Tabela 10 – Máximo Absoluto de Precipitações Acumuladas em 24 horas. 

Nome da 

Estação

Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor Ano Valor

São Gonçalo 1961 100,2 1981 162,0 1969 85,6 1967 113,8 1977 87,6 1966 66,9 1973 46,2 1982 24,4 1964 63,1 1965 62,7 1984 38,0 1977 79,0 1981 162,0

Florânia 1969 58,2 1977 74,4 1968 97,6 1965 159,0 1964 80,4 1965 43,2 1964 63,0 1985 32,0 1976 24,6 1973 79,6 1963 64,7 1985 73,9 1965 159,0

Macau 1970 51,2 1964 71,5 1982 112,7 1964 100,8 1984 58,2 1965 70,0 1964 40,6 1969 29,0 1974 20,6 1965 5,4 1978 25,6 1967 53,7 1982 112,7

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Normais Climatológicas  1961-1990

Máximo Absoluto de Precipitação Acumulada (mm)

Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de dados digitais do INMET. 

 

Se compararmos a tabela 10 com as tabelas dos anos que superaram a média 

das precipitações nas três estações climatológicas selecionadas, pode-se perceber que 

nem todos os anos com precipitações máximas diárias coincidem com os anos mais 

chuvosos como os anos de 1981 e 1982. 

Vale ressalvar que os máximos absolutos em 24 horas correspondem aos 

dados adquiridos entre os anos de 1961 a 1990, sendo assim, alguns desses valores já 

foram superados como visto a seguir: 

 Na estação de São Gonçalo os 100,2 mm de janeiro de 1961 foram 

superados em 24 de janeiro de 2011 com uma precipitação de 104,3 mm; os 87,6 mm de 

maio de 1977 foram superados em 24/05/1995; 06/05/ 2008 e 06/05/ 2009 com 120mm, 

192,6mm e 114,2mm respectivamente. 

 Na estação de Macau os 51,2 mm de janeiro de 1970 foram superados 

em 22/01/2000 com 56, 4 mm e em 25 /01/ 2003 com 59,6 mm; e os 100,8 mm de abril 

de 1964 foram superados em 03/04/2008 com 113,5mm. 

 Na estação de Florânia os 97,6 mm de março de 1968 foram superados 

pelos 115, 5 mm de 02 de março de 2009. 

Com as informações acima nota-se que o total de chuvas precipitado em 24 

horas aumentou significativamente em alguns casos, como observados nos anos de 2008 

e 2009.  

A partir das datas das precipitações máximas encontradas ao longo da bacia 

foram pesquisados em documentos na Defesa Civil e noticiários a respeito desses 

eventos extremos. 
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5.1.3 Episódios de precipitações máximas no Baixo-Açu 

 

A distribuição das chuvas no Baixo-Açu segue o padrão da bacia como um 

todo, pois os valores mais elevados encontram-se a montante, enquanto que na foz os 

valores médios podem chegar a menos de 500 milímetros por ano, ao passo que nas 

proximidades da barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves as precipitações chegam a 

pouco menos de 700 milímetros ao ano. O mapa a seguir ilustra a distribuição das 

precipitações pluviométricas no Baixo-Açu. 

Para entender se as inundações ocorridas no Baixo-Açu são decorrentes de 

precipitações pluviométricas intensas e locais, ou se dependem das chuvas que ocorrem 

a montante da barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves, foram analisados os 

documentos disponíveis no endereço eletrônico da Defesa Civil Nacional, no portal de 

Arquivo Digital do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID. Assim, 

foi possível comparar as datas dos eventos apontados nos documentos com o período 

das precipitações intensas das três estações climatológicas bem como das estações 

pluviométricas da EMPARN nos municípios do Baixo-Açu, porém, este último só 

apresenta dados disponíveis a partir do ano de 1992. 
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Figura 24 – Distribuição das chuvas entre os anos de 1961 a 2016 ao longo do Baixo-

Açu. 

 
Fonte: ANA (2016). 
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Com os dados da Defesa Civil foi elaborado o quadro 11 para uma 

visualização mais fácil dos anos em que ocorreram desastres, quais os municípios e que 

tipo de evento. Comparando esse quadro com as tabelas anteriores que trazem com os 

dados das precipitações das três estações climatológicas é possível fazer alguns 

apontamentos: primeiramente, não há registros na Defesa Civil dos desastres ocorridos 

antes do ano de 1985, como também é possível averiguar que nem todos os anos que 

apresentaram chuvas acima da média ocasionaram eventos extremos como os anos de 

2000, 2002 e 2003. 

Uma possível explicação é que estes anos foram precedidos de anos mais 

secos, assim, os níveis dos reservatórios encontravam-se baixos e o volume d’água 

precipitado não foi suficiente para transbordá-los. 

Quadro 11- Notificações da Defesa Civil no Baixo-Açu 

Data Documento Evento Municípios Descrição do evento 

12/04/1985 Portaria Inundação Açu, Alto do Rodrigues, 

Carnaubais, Ipanguaçu, 

Pendências. 

Situação de Emergência nos 

municípios do Baixo-Açu 

devido a fortes chuvas e 

consequentes inundações.  

26/04/1989 Portaria Enchentes Macau Situação de Emergência no 

município de Macau devido a 

fortes chuvas e consequentes 
enchentes. 

22/04 e 

26/04/1996 

Portaria Enxurrada Ipanguaçu(26/04) e 

Pendências(22/04) 

Estado de Calamidade Pública 

devido às intensas 

precipitações pluviométricas e 
inundações. 

Janeiro de 

2004 

AVADAN/ 

Portaria 

Inundações Açu (12/01); Alto do 

Rodrigues (05/02)*; 

Ipanguaçu (30/01); 
Pendências (05/01); Porto 

do Mangue (02/02); 

Carnaubais e Macau 
(11/02)  

Situação de Emergência nos 

municípios do Baixo-Açu 

devido a fortes chuvas e 
consequentes inundações. 

*Estado de Calamidade 

Pública. 

Março e 

Abril de 

2006 

AVADAN Enchentes 

e 

inundações 
graduais 

Macau (26/04); Porto do 

Mangue (26/03) 

Situação de Emergência no 

município de Macau e Porto 

do Mangue devido a fortes 
chuvas e consequentes 

enchentes. 

Abril de 

2008 

AVADAN Enxurradas 
e 

enchentes 

Açu (01/04); Carnaubais, 
Ipanguaçu (03,04); Porto 

do Mangue (04/04); 

Macau, Alto do 

Rodrigues (07/04) 

Estado de Calamidade Pública 
devido às intensas 

precipitações pluviométricas e 

inundações. 

Abril e 

Maio de 

2009 

AVADAN Inundação/ 

Exurrada 

Açu (30/04); Afonso 

Bezerra (14/05); Alto do 

Rodrigues (28/04), 
Ipanguaçu (23/04), 

Macau (18/05), 

Estado de Calamidade Pública 

devido às intensas 

precipitações pluviométricas e 
inundações. 
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Pendências (02/05), Porto 

do Mangue (01/05) 

Abril e 

Maio de 

2011 

NOPRED/ 

Portaria 

Inundação Afonso Bezerra (13/05), 

Alto do Rodrigues 
(02/05), Ipanguaçu 

(27/04) 

Situação de Emergência nos 

municípios de Afonso 
Bezerra, Alto do Rodrigues e 

Ipanguaçu devido a fortes 

chuvas e consequentes 

enchentes. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Defesa Civil. 

 

Analisando os documentos descritos no quadro acima, em 12 de abril de 

1985 as cidades de Açu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Ipanguaçu e Pendência foram 

declaradas em estado de emergência, por serem atingidos por fortes chuvas e 

consequentes inundações.  

Com apenas dois anos da inauguração da Barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves às cidades supracitadas sofrearam com inundações causadas por chuvas 

intensas, sobretudo a montante. Na estação climatológica de Macau não há dados desse 

ano, assim como também não há registros nas estações pluviométricas de cada 

município, tendo em vista que a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 

Norte (EMPARN) só disponibiliza os dados a partir do ano de 1992.  

Apesar de não ser possível comprovar de fato se houve chuvas intensas 

nestes municípios, é plausível aceitar que as chuvas a montante do Baixo-Açu 

contribuíram sobremaneira para o acometimento de inundações a jusante, pois, como 

pode ser observado nas tabelas 07 e 08, nesse ano foram computados 1.525,8 milímetros 

na estação climatológica de Florânia no médio curso, ou seja, 74,7% a mais que a média 

esperada para o ano; assim como no alto curso do rio, no qual a estação climatológica 

de São Gonçalo apresentou um acumulado de 1.675,4 milímetros de precipitações 

pluviométricas para este mesmo ano, equivalente a 68, 3% de chuvas a mais do que o 

previsto para o ano. 

No ano de 1989 foi decretado Estado de Emergência no município de 

Macau devido a fortes chuvas que ocorreram entre os meses de março e abril 

acarretando enchentes e deixando centenas de famílias desabrigadas em todo o estado 

do Rio Grande do Norte. 

No ano de 1996 foi decretado Estado de Calamidade Pública nos municípios 

de Pendências e Ipanguaçu decorrentes das intensas precipitações pluviométricas e 

inundações.  

Neste ano, foram apontados na estação climatológica de São Gonçalo o 

equivalente a 1.163,4 milímetros, 16,9% a mais do que a média anual. Na estação de 
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Florânia choveu pouco menos do que o previsto para o ano, porém em Macau, o 

acumulado foi de 519,2 milímetros, 2,4% a mais que a média. Nessa mesma estação foi 

registrada uma chuva de 91 milímetros no dia 21 de abril de 1996 e, como consta em 

documento da Defesa Civil, o então prefeito da cidade de Pendências decretou Estado 

de Calamidade Pública no dia seguinte, 22 de abril de 1996 e, quatro dias depois, o 

município de Ipanguaçu. 

Conforme registrado no pluviômetro da EMPARN no rio Pataxó, no 

município de Ipanguaçu, precipitaram, no dia 22 de abril, 100 milímetros e 

contabilizando um total de 792 milímetros neste ano, mais do que os 575,3 milímetros 

esperados para o ano. Já em Pendências, no dia 27 de março foi computado no 

pluviômetro da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do 

Norte (EMATER-RN) 137 milímetros. 

No ano de 2004 choveu 1.044,9 milímetros na estação de São Gonçalo, na 

estação climatológica de Florânia não foi considerado um ano chuvoso, e em Macau 

foram pontuados 627,2 milímetros neste ano. Segundo a EMPARN, 2004 foi 

considerado um ano chuvoso entre os municípios do Baixo-Açu. 

No município de Açu, como consta no relatório de Avaliação de Danos 

(AVADAN) da Defesa Civil, as inundações aconteceram devido ao grande volume de 

água precipitado, sendo 297 milímetros em apenas 16 dias e 653 milímetros só entre os 

meses de janeiro a fevereiro, valores elevados para uma região semiárida.  

No AVADAN do município de Alto do Rodrigues a causa da inundação foi 

atribuída à intensidade das chuvas de janeiro e a sangria da barragem Eng. Armando 

Ribeiro Gonçalves, ou seja, ligadas as precipitações pluviométricas a montante. O 

AVADAN do município de Ipanguaçu também justifica as inundações desse ano como 

sendo consequência das precipitações pluviométricas intensas – entre janeiro e fevereiro 

de 2004 o pluviômetro da EMPARN, localizado ao sul da cidade registrou 382,4 mm e 

o da empresa FINOBRASA, ao sul do município, 604,9 mm – e a sangria do açude 

Pataxó que é alimentado com as águas oriundas da barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves.  

Chama atenção o AVADAN de Pendências, no qual alega na descrição do 

desastre que as inundações ocorridas na cidade se deram em decorrência das fortes 

chuvas e enchentes que atingiram a região durante o mês de janeiro de 2004, com 

precipitações acima de 800 mm, sem especificar se foi no mês ou o acumulado do ano, 

entretanto, não há registros que possam comprovar essa informação. 
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Porto do Mangue também alegou a relação das altas precipitações 

pluviométricas com as inundações graduais acontecidas no município neste período, 

sem entrar em mais detalhes. 

No ano de 2006, apenas Macau e Porto do Mangue decretaram situação de 

emergência e em seus relatórios ambos associam as inundações em seus territórios às 

elevadas precipitações pluviométricas, no qual no município de Porto do Mangue 

choveu 396 mm apenas no mês de março. O AVADAN de Macau acrescenta que 

agregada às precipitações pluviométricas acima do normal, também houve o 

sangramento da barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves aumentando 

significativamente o nível do rio Piranhas-Açu.  

De fato, no Alto-Açu o acumulado de chuvas foi acima da média e abril foi 

o mês mais chuvoso, sendo suficiente para encher a barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves, entretanto no médio curso e em boa parte do Baixo-Açu, as precipitações se 

mostraram mais modestas, ao passo que no litoral as precipitações associadas ao volume 

do rio Piranhas-Açu acarretaram inundações em sua jusante. 

O ano de 2008 foi o mais chuvoso no Alto Piranhas-Açu, registrando 

1.851,4 mm em São Gonçalo, 1.026,4mm no médio curso, na estação climatológica de 

Florânia, e 949,3 mm na estação de Macau. 

Analisando os relatórios da Defesa Civil todos os municípios que 

decretaram estado de calamidade pública descreveram como sendo a causa dos 

desastres as inundações e até mesmo enxurradas advindas das altas precipitações 

pluviométricas ocorridas entre os meses de março e abril com totais bem acima da 

média para este período, bem como as altas precipitações pluviométricas na cabeira do 

Rio Piranhas-Açu que elevaram sobremaneira o volume de água na barragem Eng. 

Armando Ribeiro Gonçalves provocando uma sangria de 4,22 metros de altura, quase a 

altura máxima da sangria, fazendo com que os reservatórios a montante da barragem 

também transbordassem ocasionando enxurradas nos rios Pataxó, Umbuzeiro e 

Mendubim. 

No ano seguinte, em 2009, mais uma vez, as chuvas na cabeceira e médio 

curso do rio Piranha-Açu elevaram consideravelmente os afluentes que contribuem com 

a barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves. O elevado nível de água contido na 

barragem por causa do ano anterior somado ao grande volume de água precipitado em 

2009 fez com que, mais uma vez, o Baixo-Açu fosse afetado com severas inundações 

que atingiram todos os municípios a jusante da barragem Eng. Armando Ribeiro 
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Gonçalves. 

Em Açú, os 894,7 mm registrados entre 01 de janeiro de 2009 a 03 de 

agosto de 2009 provocou o transbordamento de todos os reservatórios hídricos do 

município, como o Açude público de Mendubim e a Lagoa do Piató causando 

inundações. 

No município de Alto do Rodrigues a sangria de 3,33 metros da barragem 

Eng. Armando Ribeiro Gonçalves elevou o nível do rio Piranhas-Açu em 7,30 metros 

provocando inundações nas áreas mais rebaixadas. 

Em Carnaubais as chuvas de 463,3 mm entre abril e maio aumentaram o 

nível do rio Piranhas-Açu em 1,5 metros. Já em Ipanguaçu os 180 mm precipitados 

entre os dias 22 e 23 de abril aumentaram o nível do rio Pataxó em 70 centímetros, o 

suficiente para ocasionar inundações bruscas. 

Em Pendências, as sangrias da Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves 

e do açude Pataxó fizeram com que o nível do rio Piranhas-Açu nesse município subisse 

para 5,92 metros ocasionando inundações.  E em Porto do Mangue os 400 mm 

precipitados no mês de abril, justamente com a sangria das barragens a montante 

fizeram elevar o nível do rio das Conchas em 3,0 metros, fazendo com que as áreas mais 

rebaixadas topograficamente fossem inundadas. 

O ano de 2011 teve elevadas precipitações apenas no alto e baixo curso do 

rio Piranhas-Açu. No Baixo-Açu foram totalizados 1.055mm apenas entre os meses de 

janeiro e maio; só em abril foram registrados 475,5 milímetros, o suficiente para causar 

inundações nos municípios de Afonso Bezerra, Ipanguaçu e Alto do Rodrigues. 

Comparando os dados das estações climatológicas, das estações 

pluviométricas e os documentos da Defesa Civil é possível chegar à conclusão que as 

inundações no Baixo-Açu são provocadas por dias consecutivos de chuvas, mesmo que 

o acumulado em 24 horas seja relativamente baixo, não é preciso necessariamente haver 

uma chuva concentrada em um dia para ocorrer inundações, tanto é que os maiores 

registros diários de precipitações pluviométricas não coincidem com as datas de 

notificações da Defesa Civil. Além disso, é importante frisar que as precipitações 

pluviométricas mais intensas que ocorrem no final do período chuvoso são mais 

perigosas, tendo em vista que os solos e os reservatórios já se encontram saturados não 

sendo mais capazes de conter a água. 

Na maioria dos eventos de inundações, enchentes ou enxurradas no Baixo-

Açu, os afluentes que contribuem a montante da barragem Eng. Armando Ribeiro 
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Gonçalves tiveram forte influência para o acometimento de desastres no Baixo-Açu, 

tendo em vista que geram efluentes com grandes volumes de água aumentando de forma 

significativa o nível do rio Piranhas-Açu a jusante.  

A seguir será discutida a influência das precipitações em ralação as vazões 

máximas atingidas pelo rio Piranhas-Açu, bem como as suas áreas de inundação. 

 

5.2 Vazões Máximas  

 

Geralmente o Nordeste brasileiro é associado a episódios de secas, 

entretanto é muito comum esta região ser acometida por eventos hidrometeorológicos 

extremos com vários dias consecutivos de chuvas que resultam em inundações, 

enchentes e enxurradas, não restringindo-se apenas ao litoral,  podendo ser até mesmo 

corriqueiros também na região semiárida, dependendo das condições meteorológicas em 

determinado período. 

Como apontado por Tucci (2011), a média das precipitações no semiárido 

nordestino, em torno dos 600 milímetros/ano, não são tão pequenas assim se 

comparados às precipitações de diversas cidades da Europa, porém, a variabilidade 

interanual alta faz com que as chuvas no semiárido nordestino sejam irregulares e 

concentradas.  

Essa variação anual da precipitação é de difícil previsão, não só isso, a 

inconstância dos períodos de chuvas é determinante no comportamento das vazões dos 

rios ao longo do ano, uma vez que em anos com menos chuvas, a maioria dos rios 

diminuem o volume de suas vazões ao ponto de secarem completamente. Já quando as 

precipitações pluviométricas são mais elevadas, estes mesmo rios apresentam vazões 

extremas ao ponto de inundar extensas áreas. Entretanto, vale lembrar que se as chuvas 

mantiveram-se dentro da média esperada para o ano as vazões dos rios só serão mais 

elevadas naqueles meses em que houve precipitações pluviométricas.  

 

5.2.1. Hidrografia da bacia do rio Piranhas-Açu 

 

A cabeceira do Rio Piranhas-Açu encontra-se no limite dos estados da 

Paraíba, Ceará e Pernambuco. A bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu possui 1.500km 

de perímetro e uma área equivalente a 44.000 km², sendo a maior parte pertencente ao 

território da Paraíba (59% da área da bacia) e a menor ao estado do Rio Grande do 

Norte (41% do total da área da bacia). 
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Como já dito, o rio principal tem nascente no município de Bonito de Santa 

Fé, na Serra de Piancó, no Estado da Paraíba, no qual recebe o nome de rio Piranhas. 

Apenas 147 km após sua nascente, ao se confluir com o rio Piancó passa a denominar-se 

rio Piranhas-Açu. Da nascente até a sua desembocadura no Oceano Atlântico o rio 

percorre cerca de 400 km de distância. 

Segundo dados da ANA (2012) rio Piranhas-Açu conta com os seguintes 

tributários: 

O Rio do Peixe é primeiro tributário do rio Piranhas-Açu, encontrando-se 

com o mesmo pela margem esquerda na divisa dos municípios de Souza e Aparecida na 

Paraíba, possuindo uma área de drenagem superficial de aproximadamente 3.418 km², 

inserido completamente no estado paraibano (7,8% da área da bacia do rio Piranhas-

Açu) e um perímetro de 389 km. 

Ainda na margem esquerda, o rio Piranhas-Açu recebe tributários menos 

expressivos como os riachos do Gitio, dos Cavalos, do Escuro, Tapera e o rio Baião, já 

no Baixo-Açu, os tributários da margem esquerda são os rios Paraú, os riachos Palheiro 

e Umbuzeiro. Juntos, possuem uma área de drenagem por volta de 8.400 km² (19,2% da 

área total da bacia). 

Os maiores tributários do rio Piranhas-Açu encontram-se na sua margem 

direita que são o rio Piancó, o rio Espinharas e o rio Seridó, sendo responsáveis pelos 

maiores afluentes que chegam a Barragem Eng. Aramando Ribeiro Gonçalves. 

 O rio Pinacó é uma das principais sub-bacias do rio Piranhas-Açu 

correspondendo a 21% do seu território, confluindo com o rio Piranhas-Açu pela 

margem direita no município de Pombal-PB. Encontra-se completamente inserido no 

estado da Paraíba e abrange uma área de 9.255Km². 

O rio Espinharas nasce junto a divisa do Estado da Paraíba com o 

Pernambuco e irá confluir com o rio Piranhas-Açu entre os municípios de Jardim de 

Piranhas e Serra Negra do Norte já no estado do Rio Grande Do Norte. Drena uma área 

em torno de 3.297 km² e seu perímetro é de 426 km correspondendo a 7,5% da bacia 

hidrográfica. 

A sub-bacia do rio Seridó é a maior da bacia do rio Piranhas-Açu, com área 

de 10.000km² e 561 km de perímetro, ou seja, 22,7% da bacia do rio Piranhas-Açu. Seu 

leito principal tem uma extensão de 160 km com nascente em Pedra Lavrada na Paraíba 

e confluência com rio Piranhas-Açu entre os municípios norte-rio-grandenses de São 

Fernando e Jardim de Piranhas. Esta bacia conta com os dois maiores reservatórios 
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hídricos a montante da Barragem Eng. Arando Ribeiro Gonçalves – o açude Boqueirão 

em Parelhas-RN e o Açude Itans em Caicó-RN.  

Ainda na margem direita do rio Piranhas-Açu conflui rios tributários 

menores como o rio Santana, que desagua na Barragem Eng. Aramando Ribeiro 

Gonçalves. Já no Baixo-Açu, confluem para o Piranhas-Açu o rio Pataxó a 27 km após 

a Barragem Eng. Ribeiro Gonçalves. Os demais afluentes da margem direita são de 

menor porte e regime intermitente, juntos possuem 9.700km² de área, igual a 22% da 

bacia.  A figura 25 ilustra a hidrografia da bacia do rio Piranhas-Açu, com suas 

respectivas sub-bacias e afluentes. 

A aproximadamente 20 km do mar, o rio Piranhas-Açu se desmembra em 

três canais denominados rio Amargoso/Açu, rio dos Cavalos e rio das Conchas, 

formando um grande delta de manguezais, lamaçais extensos e salinas. 

 A maioria dos rios que compõem a bacia hidrográfica o rio Piranhas-Açu 

são intermitentes e, entre os meses de julho a dezembro, muitos deles não apresentam 

vazão devido à ausência de chuvas nessa época, diferentemente dos meses em que há 

atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), entre março a maio, nos quais 

os rios apresentam as maiores vazões, conforme análise da ANA (2013), acrescentando 

que as vazões apresentadas entre janeiro e fevereiro são decorrentes da atuação modesta 

das frentes frias na área. 
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Figura 25 - Hidrografia da bacia do rio Piranhas-Açu. 

 
Fonte: IBAMA (2010). 

 

 

Analisando os dados do relatório elaborado pela empresa IBI Engenharia 

Construtiva a pedido da Agência Nacional de Águas em 2013 relativos às médias das 
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vazões mensais dos postos fluviométricos dispostos ao longo da bacia do rio Piranhas-

Açu nota-se claramente que as vazões são maiores nos meses de março, abril e maio. 

 

Tabela 11- Vazões médias mensais dos postos fluviométricos da bacia do rio Piranhas-

Açu (m/s) 

Meses Várzea 

Grande 

São 

Domingos 

do 

Pombal 

Sítio 

Vassoura 

Jardim 

de 

Piranhas 

São 

Fernando 

Sitio 

Acauã 

Sitio 

Acauã 

II 

Piancó Sítio 

Volta 

Jan 2,07 16,87 17,12 20,64 2,41 48,94 15,98 10,95 0,23 

Fev 2,82 32,64 42,90 64,79 14,47 70,18 108,41 20,84 3,92 

Mar 4,38 57,01 85,47 156,19 31,92 372,91 152,97 35,30 6,15 

Abr 4,52 62,23 139,96 269,70 70,74 572,66 312,49 48,03 6,74 

Mai 1,55 6,92 91,86 135,81 23,40 378,62 291,67 15,28 2,91 

Jun 0,54 1,84 28,58 24,02 5,10 48,96 79,11 2,43 0,26 

Jul 0,75  0,38 10,00 9,51 3,63 25,49 21,10 0,92 0,08 

Ago 1,00 0,07 7,26 6,71 0,92 7,17 15,73 0,37 0,02 

Set 1,57 0,14 6,80 5,85 0,49 5,08 16,11 0,29 0,00 

Out 2,54 0,05 7,78 5,74 0,41 5,41 16,47 0,26 0,00 

Nov 3,05 0,05 9,14 5,98 0,32 47,25 17,43 0,31 0,00 

Dez 2,32 0,12 12,47 7,24 1,03 47,62 15,65 0,76 0,01 

Fonte: ANA, 2013 

 

Os postos fluviométricos de modo geral, apresentaram maiores vazões 

durante os meses com maiores precipitações e apresentam rebaixamento significativo da 

vazão entre os meses de junho a dezembro, chegando a exibir vazão igual à zero no 

posto fluviométrico do sítio Volta no rio Seridó, médio curso do rio Piranhas-Açu, no 

município de Jardim do Seridó. 

Os postos fluviométricos que apresentaram vazões mais abundantes são o de 

Jardim de Piranhas, encontrado no médio curso do rio Piranhas-Açu, o Posto Sítio 

Acauã e Sítio Acauã II, ambos na jusante da Barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves, todos no estado do rio Grande do Norte. 

 O posto de Jardim de Piranhas é capaz de medir as vazões dos contribuintes 

do alto curso do rio Piranhas-Açu e só mesmo apresenta vazões mais elevadas, pois é 

um trecho perenizado pelo reservatório Coremas/Mãe D’água pertencente ao estado da 

Paraíba. Os postos Sítio Acauã e Sítio Acauã II registram as vazões de todos os 

efluentes da Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves bem próximo ao seu 

vertedouro. 

Por estar em uma área de embasamento cristalino a recarga do rio por meio 
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de aquíferos é praticamente inexistente em muitas áreas, entretanto, ao chegar à região 

do Baixo-Açu, o substrato geológico muda completamente, pois o mesmo insere-se na 

Bacia Potiguar, grande bacia sedimentar formada por diversas camadas de arenito e 

calcário, bastante permeável e que contém os maiores aportes de água subterrânea do 

estado, os aquíferos Açu e Jandaíra que podem aflorar contribuindo para o aumento do 

volume do rio no Baixo-Açu. 

  

5.2.2. As vazões máximas e períodos de retorno das inundações no Baixo-Açu 

 

Para entender as inundações que ocorrem no Baixo-Açu é preciso, antes de 

tudo, compreender a influência que a Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves 

exerce sobre o regime hídrico e hidráulico do rio Piranhas-Açu. 

O referido reservatório foi construído com intuito de regularizar as vazões 

no Baixo-Açu tanto para o armazenamento de água quanto para o amortecimento de 

cheias provocadas pelas precipitações intensas na cabeceira do rio. A barragem Eng. 

Armando Ribeiro Gonçalves foi inaugurada em 1983 e seu objetivo principal era 

garantir o armazenamento de água para a viabilização do projeto de agricultura irrigada 

no Baixo-Açu por isso, possui uma regularização interanual que necessita de um grande 

volume de água e longos períodos de chuvas para atingir seu nível máximo, ao mesmo 

tempo é capaz de acumular água por longos anos de estiagens. 

A barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves recebe todos os afluentes do 

Rio Piranhas-Açu, antes do rio chegar ao seu baixo curso, por este motivo se torna o 

principal elemento amortecedor das cheias na região. Não o bastante, o Piranhas-Açu, 

naturalmente é um rio intermitente e o que garante a perenidade do mesmo é a barragem 

que libera volumes de água através do seu vertedouro. 

Entretanto, quando na cabeceira ou nos rios contribuintes a montante do rio 

Piranhas-Açu há elevadas precipitações pluviométricas (episódios extremos de chuva) a 

vazão dos afluentes aumentam sobrecarregando a capacidade de armazenamento da 

Barragem Eng. Armando Ribeiro, isso gera altas vazões de efluentes da barragem para o 

Baixo-Açu. 

Este trabalho foi baseado a partir da avaliação de estudos realizados a 

pedido do DNOCS (2012) para estimativa das inundações no Baixo-Açu no qual foi 

possível aferir através da relação chuva-deflúvio que os anos com maiores precipitações 

na bacia hidrográfica corroboraram para o aumento dos afluentes que chegam a 
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Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves. 

A tabela 12 mostra o histórico dos anos de maior vazão dos afluentes e 

efluentes da barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves e as cotas máximas atingidas 

no vertedouro da barragem. Para tanto, foram levados em consideração os dados 

históricos das vazões da estação fluviométrica de Jardim de Piranhas, capaz de aferir as 

vazões do alto e médio curso, a estação fluviométrica de São Fernando que registra as 

vazões do rio Seridó e seus contribuintes, no médio curso do rio Piranhas-Açu e da 

estação fluviométrica Sítio Acauã II, capaz de medir as vazões dos efluentes da 

barragem. Sendo assim, foram utilizados dados diários entre dos anos de 1964 a 2009. 

 

Tabela 12 - Histórico da relação entre afluentes máximos, efluentes máximos e cotas 

máximas atingidas no vertedouro da Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves 
ANO MÁX. VAZÃO 

AFLUENTE (m³/s) 

MÁX. VAZÃO 

EFLUENTE (m³/s) 

COTA MÁXIMA DA SANGRIA(m) 

1964 2.511,9 1.853,5 57,9 

1965 2.429,5 1.628,5 57,7 

1966 492,3 168,5 55,6 

1967 4.025,7 3.161,5 59,0 

1968 2.876,0 1.844,2 57,9 

1969 730,6 380,2 56,0 

1970 667,5 266,6 55,8 

1971 2.345,9 1.386,8 57,5 

1972 411,0 181,1 55,6 

1973 1.634,4 1.238,1 57,3 

1974 5.356,9 4.570,9 59,7 

1975 3.715,3 1.516,1 57,6 

1976 989,7 460,4 56,2 

1977 4.954,5 3.478,2 59,2 

1978 1.080,4 645,5 56,5 

1979 629,2 197,9 56,5 

1980 3.080,2 1.503,7 57,6 

1981 2.908,3 2.144,2 58,2 

1982 932,4 409,1 56,5 

1983 285,5 94,8 55,4 

1984 1.025,5 557,5 56,3 

1985 4.933,1 4.317,4 59,6 

1986 1.645,0 1.113,2 57,1 

1987 495,7 364,5 56,0 

1988 2.732,5 1.816,3 57,9 

1989 1.358,6 1.122,3 57,1 

1990 197,0 68,6 55,3 

1991 1.036,2 347,2 56,0 

1992 340,6 218,6 55,7 

1993 68,2 20,8 55,1 

1994 435,9 123,2 55,5 

1995 1.693,9 776,1 56,7 

1996 1.383,0 928,4 56,9 

1997 262,6 109,7 55,5 

1998 46,9 17,2 55,1 

1999 475,9 208,1 55,7 
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2000 531,9 296,2 55,9 

2001 306,9 96,1 55,4 

2002 745,6 256,4 55,8 

2003 156,5 76,1 55,4 

2004 3.875,9 2.631,2 58,6 

2005 398,3 190,1 55,7 

2006 1.462,7 704,3 56,6 

2007 418,7 181,3 55,6 

2008 5.919,8 5.002,8 59,9 

2009 4.163,1 2.490,1 58,5 

Fonte: DNOCS, 2012 

 

Em seis anos da série histórica que conta com 46 anos de dados, os picos de 

vazão dos afluentes que chegaram dos tributários a barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves atingiram mais de 4.000m³/s, isso significa que para tal fato acontecer, as 

médias pluviométricas a montante foi acima da média normal. Nos anos de 1977 e 1985 

as vazões se aproximaram aos 5.000m³/s e foram superadas no ano de 2008 que chegou 

ao patamar de quase 6.000m³/s. 

Conforme o DNOCS (2012) o reservatório Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves apresenta boa capacidade de amortecimento de cheias, entretanto, não 

consegue evitar que o Baixo-Açu seja inundado em anos críticos de precipitações mais 

elevadas, uma vez que sua capacidade de acumulação pode se superada em múltiplas 

vezes de acordo com a tabela 12. A consequência disso é que o volume que seria 

destinado ao amortecimento das cheias logo é atingido resultando em efluentes bem 

próximos aos valores dos afluentes que chegam à barragem. 

Em episódios de chuvas excepcionais ocorridas após longos períodos de 

estiagem as consequências não são tão graves, tendo em vista que os níveis de água da 

barragem encontram-se mais baixos e, por conseguinte é capaz de conter os volumes de 

seus afluentes contribuintes. 

Para se ter noção, a média de precipitação da bacia que é de 500mm a 

800mm, em anos atípicos, principalmente em que há atuação do fenômeno La Niña, este 

valor tende a ser bem superior, todavia, no ano de 2008 a precipitação média anual foi 

de 949,3 mm na região do Baixo-Açu, contudo, caracterizou-se por apresentar uma das 

maiores inundações  ocorrida na área. 

Já no ano de 2009 a média anual foi de 1.171,5 mm, bem superior se 

comparado ao ano anterior, entretanto os efeitos danosos das inundações nesta data 

foram bem menores se comparados a 2008. Um dos motivos foi a forte concentração de 

chuvas em um curto espaço de tempo em 2008, ao passo que em 2009 as chuvas foram 

mais bem distribuídas. 
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As vazões dos rios da bacia Piranhas-Açu apresentam sazonalidades e 

amplitudes de valores bem discrepantes durante o ano, tendo forte dependência das 

condições climáticas de cada ano.  

Aliado ao fator ambiental o agravamento das inundações no Baixo-Açu 

ocorrem também devido às práticas inadequadas de ocupação do solo, aonde há o 

desenvolvimento de atividades econômicas e crescimento urbano, mesmo que insipiente 

bem próximo ao leito do rio. 

Como já descrito previamente, foram realizadas 4 simulações, envolvendo 

um período contínuo de 60 dias, tempo suficiente tanto para o aquecimento matemático 

do modelo hidráulico HEC-RAS, como para englobar um período crítico de vazões. 

 As Tabelas 13, 14, 15 e 16, apresentam, respectivamente, os resultados dos 

principais parâmetros dos modelados para as vazões com períodos de retorno de 5, 10, 

50 e 100 anos, com destaque para a cota máxima atingida pela água durante a 

simulação, em cada seção. 

Tabela 13 – Resultados da simulação para TR = 5 anos 

Seção do 

Levantamento 

Estaqueamento 
do Rio (m) 

Q Total 
Elev. 

Mín. 
Nível de 

água Máx 
Velocidade Área 

Froude16 

(m3/s) (m) (m) (m/s) (m2) 

S09 81.095,79 2.035,59 17,13 21,36 1,11 1.839,12 0,2 

S08 77.036,04 2.000,00 15,87 19,61 1,34 1.496,03 0,32 

S07 66.582,33 2.035,59 10,88 14,32 0,48 4.224,73 0,13 

S06 59.193,86 2.035,59 7,85 13,37 0,62 3.264,82 0,2 

S05 54.233,91 2.035,59 5,7 11,12 0,64 3.192,79 0,18 

S04 52.291,02 2.035,59 5,11 10,62 0,69 2.938,93 0,17 

S03 50.521,06 2.035,59 4,15 9,59 0,92 2.210,92 0,2 

S02 38.687,64 2.000,00 2,11 6,52 0,45 4.486,34 0,13 

S01 32.174,83 2.105,33 0,32 3,86 0,88 2.402,67 0,35 

Marégrafo 0 -1.770,54 -1,5 1,44 -0,15 11.757,97 0,03 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela 14 – Resultados da simulação para TR = 10 anos 

Seção do 

Levantamento 

Estaqueamento 
do Rio (m) 

Q Total 
Elev. 

Mín. 
Nível de 

água Máx 
Velocidade Área 

Froude 

(m3/s) (m) (m) (m/s) (m2) 

S09 81.095,79 2.912,22 17,13 22,06 1,3 2.240,43 0,21 

S08 77.036,04 2.910,61 15,87 19,94 1,61 1.806,21 0,39 

S07 66.582,33 2.912,22 10,88 14,68 0,52 5.558,35 0,14 

S06 59.193,86 2.911,93 7,85 13,65 0,69 4.205,86 0,2 

                                                             
16 Froude (Fr) é um número adimensional, utilizado na hidráulica de condutos abertos que é baseado na 

relação velocidade / comprimento. 
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S05 54.233,91 2.912,22 5,7 11,62 0,64 4.562,71 0,16 

S04 52.291,02 2.912,22 5,11 11,22 0,71 4.073,63 0,16 

S03 50.521,06 2.912,22 4,15 10,12 1,04 2.787,15 0,22 

S02 38.687,64 2.891,94 2,11 6,7 0,56 5.207,52 0,16 

S01 32.174,83 2.999,32 0,32 4,08 0,89 3.366,93 0,34 

Marégrafo 0 933,85 -1,5 1,44 0,08 11.757,97 0,01 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 15 – Resultados da simulação para TR = 50 anos 

Seção do 

Levantamento 

Estaqueamento 

do Rio (m) 

Q Total 
Elev. 

Mín. 
Nível de 

água Máx 
Velocidade Área 

Froude 

(m3/s) (m) (m) (m/s) (m2) 

S09 81.095,79 4.963,13 17,13 23,39 1,65 3.008,42 0,23 

S08 77.036,04 4.962,57 15,87 20,67 1,79 2.778,21 0,45 

S07 66.582,33 4.963,13 10,88 15,23 0,61 8.072,14 0,16 

S06 59.193,86 4.963,13 7,85 14,13 0,83 5.950,88 0,21 

S05 54.233,91 4.963,13 5,7 12,54 0,68 7.324,59 0,14 

S04 52.291,02 4.963,13 5,11 12,26 0,77 6.471,20 0,15 

S03 50.521,06 4.963,13 4,15 11,06 1,1 4.493,94 0,25 

S02 38.687,64 4.951,95 2,11 7,09 0,72 6.888,88 0,19 

S01 32.174,83 5.105,22 0,32 4,44 0,96 5.302,04 0,32 

Marégrafo 0 5.761,49 -1,5 1,44 0,49 11.757,97 0,09 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 16 – Resultados da simulação para TR = 100 anos 

Seção do 

Levantamento 

Estaqueamento 

do Rio (m) 

Q Total 
Elev. 

Mín. 
Nível de 

água Máx 
Velocidade Área 

Froude 

(m3/s) (m) (m) (m/s) (m2) 

S09 81.095,79 5.877,13 17,13 24,97 1,49 3.938,08 0,18 

S08 77.036,04 5.877,13 15,87 21,59 1,18 4.993,96 0,28 

S07 66.582,33 5.877,13 10,88 15,39 0,65 8.977,58 0,17 

S06 59.193,86 5.877,13 7,85 14,97 1,09 5.377,57 0,29 

S05 54.233,91 5.877,13 5,7 12,97 0,68 8.614,85 0,13 

S04 52.291,02 5.877,12 5,11 12,57 0,81 7.368,47 0,15 

S03 50.521,06 5.877,13 4,15 11,29 1,17 5.021,07 0,25 

S02 38.687,64 5.874,08 2,11 7,6 0,63 9.267,91 0,14 

S01 32.174,83 6.108,73 0,32 5,04 0,65 9.350,91 0,19 

Marégrafo 0 6.986,65 -1,5 1,44 0,59 11.757,97 0,11 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tais resultados obtidos podem ser comparados aos valores registrados de 

cheias históricas observados na região, de acordo com os relatos de moradores locais 

como forma de confirmar a eficácia do modelo. A imagem abaixo mostra o nível já 

atingido pela água na Rua José Leão no município de Açu.  A moradora da casa relatou 
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que no ano de 1974, a água chegou até a altura da janela das residências. 

Figura 26-Altura atingida pela água na inundação de 1974 

 
 Fonte: Arquivo pessoal, 27 de maio de 2018. 

 

 

Sabendo que os maiores valores históricos de vazão do qual se tem registro 

no Rio Piranhas-Açu está entre os valores obtidos para o período de retorno de 50 e 100 

anos, realizou-se a comparação entre a média desses valores simulados no software 

Hec-Ras e as cotas registradas em campo, conforme explicitado na tabela 17. 

 

Tabela 17- Comparação dos resultados da modelagem com as cotas de cheia históricas 

Seção do 

Levantamento 

Topográfico 

Cota de Cheia 

Máxima Histórica 

(m) 

Média entre as cotas 

para TR 50 e 100 anos 

(m) 

Diferença entre cotas 

(m) 

Erro Médio 

Absoluto (%) 

S09 23.75 24.18 -0.43 1.8% 

S08 22.48 21.13 1.35 6.0% 

S07 18.88 15.31 3.57 18.9% 

S06 12.49 14.05 -1.56 12.5% 

S05 15.08 12.76 2.33 15.4% 

S04 12.73 12.42 0.32 2.5% 

S03 11.15 11.18 -0.03 0.2% 

S02 7.28 7.35 -0.07 0.9% 

S01 7.75 4.74 3.01 38.8% 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados do DNOCS (2012). 

Com a análise da tabela, percebe-se que os valores estão muito próximos 

dos observados em campo, onde a principal diferença se deu na seção 01. Tal diferença 

pode ser considerada aceitável, tendo em vista, primeiramente, que o objetivo da 

simulação em questão não foi obter as cotas de cheia históricas e sim simular os níveis 

d’água para determinados períodos de retorno de vazões afluentes ao Rio Piranhas-Açu, 

e, portanto, as vazões não coincidem com as ocorridas. Em segundo lugar, ainda pode 
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haver incertezas em relação ao nível máximo medido em campo, haja vista que, em 

muitos casos, foram baseados em observações informais, sem medidas de precisão ou 

metodologias com embasamento científico. Em síntese, na comparação de todas as 

seções obteve-se um erro médio da ordem de 10%, suficiente para assegurar a 

funcionalidade do modelo hidrodinâmico desenvolvido. 

O gráfico 01 mostra o perfil longitudinal do Rio Piranhas-Açu e os 

respectivos níveis d’água em relação à cota de fundo, da Ponte da BR-304 até a foz. 

Gráfico 01 – Perfil longitudinal dos níveis d’água. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 09 possui 81.095,79 metros de extensão e apresenta 

batimetria mínima de 17,13 metros. Para um período de retorno (ou tempo de 

recorrência) de 5 anos, a vazão total será de 2.035,59 m³/s, atingindo o nível máximo de 

água numa cota de 21,36 metros, a velocidade da água será de 1,11m/s atingindo uma 

área equivalente a 1.839,12 m². Para o período de recorrência de 10 anos a vazão será na 

ordem de 2.912,22 m³/s, atingindo o nível máximo de água numa cota de 22,06 metros, 

a velocidade da água será de 1,3 m/s, abrangendo uma área de 2.240,43 m². Para o 

período de recorrência de 50 anos a vazão será de 4.963,13m³/s, atingindo o nível 

máximo de água numa cota de 23,39 metros, a velocidade da água será de 1,65 m/s, 

abarcando uma área de 3.008,42m². Por fim, o período de recorrência de 100 anos 
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mostrará uma vazão de 5.877,13m³/s, com nível máximo de água de 24,97 metros, a 

velocidade da água será de 1,49m/s, compreendendo uma área de 3.938,08 m². O 

gráfico mostrado a seguir exibe cada uma das respectivas cotas atingidas por cada 

período de retorno calculado na modelagem hidrológica para a seção transversal 09. 

   Gráfico 02- Cotas de inundação da Seção Transversal 09 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 08 tem extensão de 77.036,04 metros e elevação mínima 

de 15,87 metros. Para o tempo de recorrência de 5 anos, a vazão total apresentada foi de  

2.000,00 m³/s, com nível máximo de água em 19,61 metros, a velocidade da água será 

de 1,34 m/s inundando  uma área equivalente a 1.496,03 m². Para o período de 

recorrência de 10 anos a vazão será na ordem de 2.910,61 m³/s, atingindo o nível 

máximo de água numa cota de 19,94 metros, a velocidade da água será de 1,61 m/s, 

abrangendo uma área de 1.806,21 m². Para o período de recorrência de 50 anos a vazão 

será de 4.962,57 m³/s, atingindo o nível máximo de água numa cota de 20,67 metros, a 

velocidade da água será de 1,79 m/s, abarcando uma área de 2.778,21 m². Já o período 

de recorrência de 100 anos mostrará uma vazão de 5.877,13m³/s (semelhante à seção 

09), com nível máximo de água de 21,59 metros, a velocidade da água será de 1,18 m/s, 

compreendendo uma área de 4.993,96 m². O gráfico mostrado a seguir exibe cada uma 

das respectivas cotas atingidas por cada período de retorno calculado na modelagem 

hidrológica para a seção transversal 08. 
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Gráfico 03- Cotas de inundação da Seção Transversal 08. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 07 com extensão de 66.582,33metros e elevação mínima 

de sua calha igual a 10,88 metros, apresentou para tempo de recorrência de 5 anos, uma 

vazão total semelhante a seção 09, com nível máximo de água atingindo 14,32 metros, a 

velocidade da água foi calculada em 0,48 m/s submergindo  uma área equivalente a 

4.224,73 m². Para o período de recorrência de 10 anos a vazão encontrada também é a 

mesma para seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 14,68 metros, a 

velocidade da água diminui para 0,52 m/s, compreendendo uma área de 5.558,35 m². 

Para o período de recorrência de 50 anos a vazão será mais uma vez a mesma da seção 

09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 15,23 metros, a velocidade da água 

aumenta para 0,61 m/s, abarcando uma área de 8.072,14 m². O período de recorrência 

de 100 anos mantem a mesma vazão das seções anteriores, com nível máximo de água 

de 15,39 metros de altitude, a velocidade da água será de 0,65 m/s, envolvendo uma 

área de 8.977,58 m². O gráfico mostrado a seguir exibe cada uma as respectivas cotas 

atingidas por cada período de retorno calculado na modelagem hidrológica para a seção 

transversal 07. 
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Gráfico 04 - Cotas de inundação da Seção Transversal 07. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 06, com extensão de 59.193,86 metros e elevação 

mínima de 7,85 metros, mostrou, segundo a modelagem, uma vazão total semelhante à 

seção 09, com nível máximo de água atingindo 13,37 metros, a velocidade da água 

aumentou para 0,62 m/s submergindo uma área equivalente a 3.264,82 m², para o 

período de recorrência de 5 anos. 

Para o período de recorrência de 10 anos a vazão encontrada será de 

2.911,93 m³/s, atingindo o nível máximo de água numa cota de 13,65 metros, a 

velocidade da água será de 0,69 m/s, imergindo uma área de 4.205,86 m².  

Para o período de recorrência de 50 anos a vazão será mais uma vez a 

mesma da seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 14,13 metros, a 

velocidade da água aumenta para 0,83 m/s, atravessando uma área de 5.950,88 m². O 

período de recorrência de 100 anos também mantem a mesma vazão das seções 

anteriores, com nível máximo de água de 13,97 metros de altitude, a velocidade da água 

será de 1,09 m/s, invadindo uma área de 5.377,57 m². O gráfico mostrado a seguir exibe 

cada uma as respectivas cotas atingidas por cada período de retorno calculado na 

modelagem hidrológica para a seção transversal 06. 
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Gráfico 05 - Cotas de inundação da Seção Transversal 06. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 05 possui extensão de 54.233,91 metros e elevação 

mínima de 5,7 metros. Para o tempo de recorrência de 5 anos, a modelagem desta seção 

apresentou uma vazão total semelhante a seção 09, com nível máximo de água atingindo 

11,12 metros, a velocidade da água foi calculada em 0,64 m/s submergindo  uma área 

equivalente a 3.192,79m². 

 Para o período de recorrência de 10 anos a vazão encontrada também é a 

mesma para seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 11,62 metros, a 

velocidade da água se mantem, e a área atingida é de 4.562,71 m².  

Para o período de recorrência de 50 anos a vazão será mais uma vez a 

mesma da seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 12,54 metros, a 

velocidade da água aumenta para 0,68 m/s, abarcando uma área de 7.324,59m². 

 O período de recorrência de 100 anos mantem a mesma vazão das seções 

anteriores, com nível máximo de água de 12,97 metros de altitude, a velocidade da água 

continua a mesma do período de recorrência de 50 anos, envolvendo uma área de 

8.614,85m². O gráfico mostrado a seguir exibe cada uma as respectivas cotas atingidas 

por cada período de retorno calculado na modelagem hidrológica para a seção 
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transversal 05. 

Gráfico06 - Cotas de inundação da Seção Transversal 05. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 04 tem uma extensão de 52.291,02 metros e elevação 

mínima de sua calha igual a 5,11 metros. Para o tempo de recorrência de 5 anos, a 

modelagem desta seção apresentou uma vazão total semelhante a seção 09, com nível 

máximo de água atingindo 10,62 metros, a velocidade da água foi calculada em 0,69 

m/s envolvendo  uma área de inundação equivalente a 2.938,93 m².  

Para o período de recorrência de 10 anos a vazão encontrada também é a 

mesma para seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 11,22 metros, a 

velocidade da água aumenta para 0,71 m/s, compreendendo uma área de 4.073,63 m². 

Para o período de recorrência de 50 anos a vazão será mais uma vez a 

mesma da seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 12,26 metros, a 

velocidade da água aumenta para 0,77 m/s, abarcando uma área de 6.471,20 m².  

O período de recorrência de 100 anos a vazão passa a ser igual a 5.877,12 

m³/s, com nível máximo de água de 12,57 metros de altitude, a velocidade da água será 

de 0,81 m/s, envolvendo uma área de 7.368,47 m². O gráfico mostrado a seguir exibe 

cada uma as respectivas cotas atingidas por cada período de retorno calculado na 
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modelagem hidrológica para a seção transversal 04. 

Gráfico 07-Cotas de inundação da Seção Transversal 04. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 03 possui extensão de 50.521,06 metros e sua elevação 

mínima é igual a 4,15 metros. Para o tempo de recorrência de 5 anos, a modelagem 

desta seção apresentou uma vazão total semelhante a seção 09, com nível máximo de 

água atingindo 9,59 metros, a velocidade da água foi calculada em 0,92 m/s 

submergindo  uma área equivalente a 2.210,92 m². 

 Para o período de recorrência de 10 anos a vazão encontrada também é a 

mesma para seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 10,12 metros, a 

velocidade da água sobe para 1,04 m/s, compreendendo uma área de 2.787,15m².  

Para o período de recorrência de 50 anos a vazão será mais uma vez a 

mesma da seção 09, atingindo o nível máximo de água numa cota de 11,06 metros, a 

velocidade da água aumenta para 1,1 m/s, abarcando uma área de 4.493,94 m². O 

período de recorrência de 100 anos mantem a mesma vazão da seção 09 com nível 

máximo de água de 11,29 metros de altitude, a velocidade da água será de 1,17 m/s, 

envolvendo uma área de 5.021,07 m². O gráfico mostrado a seguir exibe cada uma as 

respectivas cotas atingidas por cada período de retorno calculado na modelagem 

hidrológica para a seção transversal 03. 
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Gráfico 08 - Cotas de inundação da Seção Transversal 03. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 02 tem extensão de 38.687,64 metros e elevação mínima 

de 2,11 metros. Para o tempo de recorrência de 5 anos, a modelagem desta seção 

apresentou uma vazão total semelhante a seção 08, com nível máximo de água atingindo 

6,52 metros, a velocidade da água foi calculada em 0,45 m/s, submergindo  uma área 

equivalente a 4.486,34 m². 

 Para o período de recorrência de 10 anos a vazão encontrada foi de 

2.891,94 m³/s, atingindo o nível máximo de água numa cota de 6,7 metros, a velocidade 

da água passa a ser igual a 0,56 m/s, compreendendo uma área de 5.207,52m².  

Para o período de recorrência de 50 anos a vazão aumenta para 4.951,95 

m³/s, atingindo o nível máximo de água numa cota de 7,09 metros, a velocidade da água 

aumenta para 0,72 m/s, abarcando uma área de 6.888,88 m².  

O período de recorrência de 100 anos mantem a vazão passar a ser de 

5.874,08 m³/s, com nível máximo de água de 7,6 metros de altitude, a velocidade da 

água será de 0,63 m/s, envolvendo uma área de 9.267,91m². O gráfico mostrado a seguir 

exibe cada uma as respectivas cotas atingidas por cada período de retorno calculado na 

modelagem hidrológica para a seção transversal 02. 



147  

Gráfico 09 - Cotas de inundação da Seção Transversal 02. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A seção transversal 01 conta com extensão de 32.174,83 metros (a menor 

seção), com elevação mínima igual a 0,32 metros. Para o tempo de recorrência de 5 

anos, a modelagem desta seção apresentou uma vazão total semelhante 2.105,33 m³/s, 

com nível máximo de água atingindo 3,86 metros, e velocidade da água calculada em 

0,88 m/s, submergindo  uma área equivalente a 2.402,67 m².  

Para o período de recorrência de 10 anos a vazão encontrada foi igual a 

2.999,32 m³/s, atingindo o nível máximo de água numa cota de 4,08 metros, a 

velocidade da água passa a ser igual a 0,89 m/s, compreendendo uma área de 3.366,93 

m².  

Para o período de recorrência de 50 anos a vazão aumenta para 5.105,22 

m³/s, atingindo o nível máximo de água numa cota de 4,44 metros, a velocidade da água 

aumenta para 0,96 m/s, abarcando uma área de 5.302,04m².  

O período de recorrência de 100 anos a vazão aumenta consideravelmente 

para 6.108,73 m³/s, com nível máximo de água de 5,04 metros de altitude, a velocidade 

da água diminui para 0,65 m/s, envolvendo uma área de 9.350,91 m² (a maior). O 

gráfico mostrado a seguir exibe cada uma as respectivas cotas atingidas por cada 

período de retorno calculado na modelagem hidrológica para a seção transversal 01. 
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Gráfico 10 - Cotas de inundação da Seção Transversal 01 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

. 

Nesses casos é possível observar o forte efeito das cheias desse rio, cuja 

extensão transversal das inundações ultrapassa a ordem dos milhares de metros na 

maioria das seções levantadas. 

Como exemplo, a seção S01, que fica inundada desde as margens da cidade 

de Pendências/RN até a rodovia estadual RN-404, totalizando mais de 8 km de perfil 

inundado, para uma cheia de 100 anos de recorrência. 

Na Seção S02, pode-se observar que a cheia máxima pode afetar parte das 

casas e ruas da sede municipal de Alto do Rodrigues/RN, localizadas próximas à calha 

principal do rio, na margem direita, estendendo-se até as proximidades da rodovia RN-

404. 

Já as seções S04 e S05, que contém ao longo de sua extensão vários poços 

de exploração de petróleo, na margem oeste da planície do rio Piranhas-Açu, podem 

ficar completamente inundadas, quando submetidas a um grande evento de cheia, 

promovendo além de prejuízos financeiros, eventuais problemas ambientais. 
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Cabe destaque também à seção S07, localizada no município de Ipanguaçu, 

cuja inundação pode afetar desde campos de cultivo da fruticultura irrigada, como 

também as casas e rodovias locais, principalmente nas margens da RN–118, se 

estendendo ao longo dos 10km levantados. Tal hipótese pode ser confirmada pela 

verificação de imagens de satélite a seguir, datadas do ano de 2011, que mostram a 

ocorrência de inundação em áreas da cidade com cota altimétrica entre 13 e 15 metros, 

também indicadas na modelagem.  

 A imagem do Google Earth de 2011 da cidade de Ipanguaçu (seção 07) 

mostra que a calha principal do rio está a 3km a oeste, confirmando que esse local 

inunda mesmo, assim como mostrou a modelagem. 

 

Figura27 - Áreas inundadas na cidade de Ipanguaçu às margens da RN-118. 

 
Fonte: Google Earth, 2011. 

 

Assim, a modelagem hidráulica realizada no contexto deste estudo permite 

observar a alta relevância dos efeitos de inundação promovidos pelas cheias do rio 

Piranhas-Açu no trecho do Baixo-Açu, demonstrando a necessidade de intervir através 

da construção de obras de controle destas cheias, a fim de se evitar as situações caóticas 

já vivenciadas no passado, com significativas perdas materiais, vidas humanas e 

rebanho. 
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5.3 Áreas de exposição a inundações no Baixo-Açu 

 

Conforme dados da ANA (2012) foram identificados 245 trechos de 

inundação em 74 cursos de água em 116 municípios do estado do Rio Grande do Norte. 

Só no rio Piranhas-Açu foram contabilizados 23 trechos inundáveis sendo 16 deles com 

alta vulnerabilidade, e o Baixo-Açu a região que mais detém áreas de inundação no 

estado. Vale salientar que o tempo de recorrência de inundações para o baixo Piranhas-

Açu é de alta vulnerabilidade, pois as inundações ocorrem pelo menos uma vez a cada 

cinco anos. 

A planície de inundação na região do Baixo-Açu é bastante extensa podendo 

atingir até mais de um quilômetro entre suas margens. As imagens aéreas registradas na 

inundação de 2008 mostram a dimensão da área que fica submersa (Figura 28). 

 

Figura 28 - Rio Piranhas-Açu com com 1280 metros de largura a leste da cidade de Açu 

durante a inundação de 2008. 

 
Fonte: Getúlio Moura (2008). 

 

Para se ter uma noção da extensão da planície de inundação de toda região 

do Baixo-Açu,  a imagem 29 mostra a distribuição da água na inundação ocorrida em 

1985, considerada a maior após a inauguração da Barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves.  As áreas mais próximas à foz do rio, entre os municípios de Pendências e 

Macau, por possuírem topografia mais rebaixada, apresentam maior quantidade de áreas 
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inundadas, assim, toda a foz do rio Piranhas-Açu encontra-se altamente exposta a 

inundações. Vale salientar que esta área é recoberta por viveiros de camarão e salinas 

que ocupam praticamente todo o manguezal do delta do rio Piranhas-Açu. 

Figura 29 - Área inundada no Baixo-Açu no ano de 1985. 

 
Fonte: LandSat5 (1985). 
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Com os dados das tabelas 13, 14, 15 e 16 foi possível estimar as cotas das 

inundações máximas para o Baixo-Açu e, assim, delimitar a planície de inundação em 

cada município. Como se trata de um estudo em escala regional o detalhamento das 

áreas não se torna viável, não só pela escala geográfica relativamente grande como 

também a falta de dados com escala cartográfica maior. 

Para este estudo, foram analisadas as áreas expostas a inundações por 

município, pois foi-se necessário estimar a população expostas para cada território 

separadamente para compor o índice de vulnerabilidade a inundações.  

O município de Porto do Mangue pode possuir, seguindo a modelagem, 

várias áreas expostas às inundações, afetando principalmente a produção de camarão e 

sal. A sede municipal ficaria toda inundada, pois a mesma encontra-se numa cota 

topográfica bem rebaixada sofrendo influência fluviomarinha.   

Figura 30 -  Áreas de inundação no município de Porto do Mangue segundo a 

modelagem. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

As vias de acesso ao município também ficariam comprometidas, pois 

vários trechos da RN-404 e da RN-221 permaneceriam submersos, comprometendo por 

algum tempo o escoamento e mobilidade de pessoas e mercadorias.  

 Todavia, o maior risco que a cidade apresenta é em relação à elevação do 
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nível médio do mar; pois como se pode observar na Figura 30, grande parte do 

município que se encontra em área de risco de inundação localiza-se na faixa costeira, 

dessa maneira, as cotas da modelagem acabaram abrangendo igualmente a planície 

costeira. 

Nota-se também que praticamente toda a área de inundação encontra-se na 

cota correspondente a 3,86 metros, ou seja, referente ao tempo de recorrência de 5 anos. 

Isso significa que a cada ano a probabilidade destas áreas serem atingidas por 

inundações é de 20%. 

O município de Macau, assim como Porto do Mangue, está muito próximo à 

foz do rio Piranhas-Açu, apresentando topografias próximas ao nível do mar e tendo 

forte influência fluviomarinha. Como pode-se observar na figura 31, a cidade de Macau 

é toda cercada por água, tanto do rio Piranha-Açu, quanto do Oceânico Atlântico, por 

este motivo, na modelagem realizada para estimar as áreas de inundação, a cidade de 

Macau apresentou cotas de inundação de 3,86 metros recobrindo boa parte de seu 

território, principalmente as salinas. A sede municipal têm suas bordas facilmente 

atingidas pelas inundações com tempo de recorrência de 5 anos, porém as regiões mais 

ao centro da área urbana são atingidas por inundações com tempo de recorrência de 50 e 

100 anos.  

Figura 31- Áreas de inundação no município de Macau segundo a 

modelagem.

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
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O município de Macau é cercado por água, já na entrada da sede municipal 

é possível notar que sua principal via de acesso, a BR -104, é cercada por água 

represada para produção de sal marinho e camarão que se desenvolveram a partir da 

ocupação da extensa faixa de mangue. A cidade tembém possui canais que cortam 

alguns logradouros no centro urbano, como o canal na rua Nossa Senhora dos 

Navegantes, que quando em períodos de chuvas mais intensas transbordam invadindo as 

casas em seu entorno. Há diversas ocupações em áreas de mangue que são 

recorrentemente atingidas. As figuras a seguir ilustram o que foi descrito acima. 

Figura 32 -  Áreas de inundação no município de Macau. 

  

  
Legenda:  a) BR-104 cercada por tanques de salinas na pricipal entrada da cidade. b) Casas construidas 

em área de mangue,conhecida como Ilha dos Coqueiros, no qual as casas são atingidas pela água da maré. 

c) Canal na travessa Centária com grande volume de lixo e bem próximo as residencias. d) Casas 

próximas ao rio Piranhas-Açu no municipio de Macau. Fonte: Arquivo pessoal, setembro de 2017. 

  

O município de Pendências apresenta a maior parte de sua área de 

inundação compreendida na cota 6,52 metros, com período de recorrência de 5 anos. Ao 

norte, na divisa com o município de Macau, há presença de salinas que estão dentro da 

área atingida pelas inundações, bem como o povoado Carão. Nesta porção encontra-se o 

Açude Pedras que tem seu tributário ocupado por salinas, que com as inundações, as 

águas do açude são contaminadas. A figura 33 espacializa as áreas de inundação do Rio 

Piranhas-Açu no município de Pendências. 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 33- Áreas de inundação no município de Pendêcias segundo a modelagem. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

 

A sudoeste, na margem do rio Piranhas-Açu, está localizada a área urbana 

de Pendência, que se encontra parcialmente inserida na área de risco de inundações, 

como pode ser visto na figura 34. 
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Figura 34 -Área urbana da cidade de Pendências com os pontos de inundações. 

 
Fonte: Google Earth Pro. 

 

Alguns trechos da RN- 118 podem ficar obstruídos pelas águas, bem como 

uma das principais avenidas da cidade, Avenida Félix Rodrigues. Na rua Arthur Felipe 

há uma ponte para  transpor as margens do Rio Piranhas-Açu, entretanto, com a 

inundação, esta ponte fica interditada. Da mesma forma a rua Tomé Bezerra que, devido 

sua proximidade com  a Lagoa de Cima de Pendências acaba sendo inundada. Chama-se 

atenção também para a possibilidade de inundação do cemitério Público São João Batita 

que, pode ser atingida por uma inundação com tempo de recorrência de 100 anos. Em 

campo, os moradores também relataram que as águas do Rio Piranhas-Açu chega a 

atingir a  Praça Levani de Freitas na ruaTerezinha Justo. 

Figura 35 -  Área  inundada na rua Terezinha Justo,  município de Pendências. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2017. 
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O município de Alto do Rodrigues apresenta áreas de inundação ao longo de 

toda margem do Rio Piranhas-Açu, mas principalmente ao Norte, já próximo a divisa 

com o município de Pendências, atingindo praticamente toda a área urbana, como 

observa-se na figura 36. Na zona rural a grande preocupação é com os campos de 

extração de petróleo próximos a Lagoa Várzea de Cima, pois alguns poços, segundo a 

modelagem, podem ficar sob as água, aumentando consideravelmente o risco de 

contaminação da água e consequentemente, da planície de inundação com o óleo.  

Figura 36 - Áreas de inundação no município de Alto do Rodrigues segundo a 

modelagem. 

 Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

 

Conforme a modelagem, boa parte da zona urbana está exposta as 

inundações que podem atingir a topografia de 9,59 metros de altitude para um tempo de 

recorrência de 5 anos.  Assim, trechos da RN-118, ficariam obstruídos; o cemitério Bom 

Jesus ficaria inundado, aumentando os riscos de contaminação da água e da população.  

A cidade de Carnaubais, como já dito anteriormente, foi reconstruída em 

uma área mais distante das margens do Rio Piranhas-Açu na década de 1970, após ter 

sido devastada em uma inundação, porém, ainda assim apresenta áreas de inundações do 

Rio Piranhas-Açu. 
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Conforme a modelagem, uma parte do município de Carnaubais continuaria 

exposta as inundações do Rio Piranhas-Açu, bem como algumas comunidades da zona 

rural próximas a RN-404, como podem ser visto na figura 37.  

Figura 37 - Áreas de inundação no município de Carnaubais segundo a modelagem. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
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As áreas mais afetadas pelas inundações o Rio Piranhas-Açu no município 

de Carnaubais seria aquelas com altimetria de 9,59 metros, alcançando comunidades 

rurais, plantações, carcinicultura, parte da zona urbana e a extração de petróleo na 

localidade de São José. Além disso, vias de acesso importantes para a cidade como a 

RN-404 e a RN- 016 ficariam intransitáveis devido à água. 

No município de Afonso Bezerra as áreas de inundação estão restritas a 

zona rural, atingindo apenas a localidade conhecida como Campo Grande e algumas 

plantações de fruticultura irrigada. Alguns trechos da RN-118 ficam interditados devido 

o volume de água, dificultando o trânsito de veículos. O mapa a seguir mostra as áreas 

de inundação para o município de Afonso Bezerra seguindo a modelagem. 

Figura 38 - Áreas de inundação no município de Afonso Bezerra segundo a modelagem. 

 Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
 

O município de Ipanguaçu é um dos mais atingidos pelas cheias do rio 

Piranhas-Açu. A principal atividade econômica desenvolvida no município, a 

fruticultura irrigada, fica altamente prejudicada, uma vez que boa parte das plantações 

de banana e manga ficam inundadas. A zona urbana é quase toda atingida, deixando a 

população em alerta quando há sangria da Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves. 

Como pode ser visto na figura 39, a área de inundação, conforme a 

modelagem, para o município de Ipanguaçu chega a 19,61 metros de altitude para um 
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tempo de recorrência de 5 anos e 21,59 metros para inundações com tempo de 

recorrência de 100 anos. Ipanguaçu que se encontra completamente situado na planície 

de inundação, sendo por este motivo um dos municípios que mais sofre com as 

inundações.   

Figura 39 - Áreas de inundação no município de Ipanguaçu segundo a modelagem. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
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O município de Açu, o maior da região, apresenta algumas áreas de 

inundações devido as cheias do Rio Piranhas-Açu, que contribui para o transbordamento 

da Lagoa do Piató, atingindo diversas comunidades rurais tais como Panon, Nova 

Esperança, Fazenda Santo Antônio, Linda Flôr, Futuro, Banguê, Olho D’água do Piató e 

Piaotó. A sede municipal também é atingida, principalmente nas ruas José Leão e 

Moisés Soares que ficam mais próximas ao leito do rio. A figura a seguir mostra a 

extensão das áreas de inundação no município de Açu seguindo a modelagem 

hidrológica.  

Figura 40 - Áreas de inundação no município de Açu segundo a modelagem. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
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As principais atividades econômicas desenvolvidas no município de Açu 

são as cerâmicas com a produção de tijolos, a fruticultura irrigada e em menor 

proporção a pecuária extesiva, que estão dispostas ao longo do vale do Rio Piranhas-

Açu. Quando há a cheia do Rio, muitos produtores perdem sua produção e seus 

rebanhos que são levados pelas águas. 

A RN-016 ficaria todo obstruída a patir da localidade Olho D’água do Piató 

até a a localidade de Nova Esperança, perfazendo mais de 7 quilômetros de rodovia 

inundadada.  

O município de Açu apresenta uma porção a leste da sede municipal bem 

próxima as margens do rio Piranhas-Açu, porém são as áreas rurais, nas adjacências da 

Lagoa do Piató aonde são encontradas as localidades mais expostas às inundações. 

Assim como Afonso Bezerra, o muicípio de Itajá apresenta poucas áreas de 

inundação e que estão em porções menos habitadas do território, apesar de sua 

proximidade da Barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves e suas cotas de inundação 

atingirem quase 25 mestros, como pode ser analisado na Figura 41. 

 

Figura 41 -  Áreas de inundação no município de Itajá segundo a modelagem. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
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O município de Itajá tem sua sede municipal situada antes de vertedouro da 

barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves e não possui nenhum aglomerado urbano 

nas áreas passíveis a inundações, sendo assim, o município não apresenta casos de 

inundações. 

A seção 09, que corresponde às inundações do município de Itajá e porções 

mais ao sul dos municípios de Açu e Ipanguaçu, recebe todos os efluentes da Barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves, podendo ter sua vazão estimada pelo posto fluviométrico 

do sítio Acauã II que, conforme dados da ANA no portal WidroWeb, tem como valores 

de referência para uma vazão considerada normal 12m³/ s e cota de 1,78 metros, sendo 

considerado acima do normal uma vazão de 225m³/ s e cota de 2,77metros. 

Como os municípios próximos da foz possuem topografia bem rebaixada, a 

planície de inundação acaba sendo maior e mais espraiada, entretanto, as cotas das 

inundações são mais modestas, uma vez que a água se espalha mais no território, como 

nos municípios de Macau, Pendências e Porto do Mangue (figura 42).  

 

Figura 42 - Áreas de inundação nos municípios de Porto do Mangue, Macau e 

Pendências 

 
Fonte: Moura (2017). 

 

Vale lembrar que os municípios de Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do 

Rodrigues e Pendências têm suas sedes municipais limitando-se com a planície de 

inundação do Baixo-Açu. Por sua vez, os municípios de Macau e Porto do Mangue 

estão completamente inseridos no Delta do rio Piranhas-Açu bastando à água atingir 
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pouco mais de 4 metros de altitude para inundá-las. 

Entendendo-se como ocorrem as inundações no Baixo-Açu e sabendo-se 

quais as áreas estão mais expostas às inundações, torna-se presumível inferir quais os 

possíveis danos e perdas na região. Entretanto, fatores sociais, políticos, culturais e 

econômicos podem interferir no modo com que os fenômenos naturais, neste caso as 

inundações, irão atingir estas áreas, podendo potencializar ou diminuir seus efeitos 

danosos, dependo do grau de vulnerabilidade que o território apresenta. 
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6  VULNERABILIDADE SOCIAMBIENTAL A INUNDAÇÕES DO BAIXO-

AÇU 

Muitos estudos de riscos e vulnerabilidade têm como recorte espacial o 

meio urbano, nos quais defendem que nas grandes cidades, principalmente nos países 

em desenvolvimento, o crescimento urbano ocorreu de maneira desordenada sem que 

houvesse tempo e recursos para a aplicação de um planejamento adequado, refletindo 

no espaço geográfico padrões de ocupação socialmente desiguais. 

Desta maneira, a população mais pobre dos centros urbanos dos países em 

desenvolvimento é considerada com alto grau de vulnerabilidade social e, quando 

expostos a eventos naturais potencialmente danosos, esta população possui menos 

meios de enfrentamento de tal fenômeno. 

É bem verdade que a pobreza torna os indivíduos mais vulneráveis, uma vez 

que, esta condição diminui as possibilidades de escolha dos indivíduos, além do mais, 

desastres naturais também podem incrementar a pobreza, já que pode trazer prejuízos 

diversos aos afetados (CHARDON, 1998; CHAMBERS, 2006). 

Contudo, pensando que a vulnerabilidade não se trata apenas da mensuração 

do grau de exposição de um indivíduo, ou grupo, a um perigo, mas que é composta pelo 

grau de exposição, mais a suscetibilidade, a capacidade de enfrentamento e a resiliência, 

as cidades não são, necessariamente, o principal lócus de altos índices de 

vulnerabilidade. 

Vários estudos no âmbito da demografia apontam que são nas cidades que 

onde a população ainda encontra certas infraestruturas como saneamento básico, 

iluminação pública, transporte público, vias de acesso, hospitais, escolas entre outros 

equipamentos (OJIMA, 2012). Obviamente, nas periferias das grandes cidades estes 

equipamentos urbanos são muitas vezes precários e inexistentes, todavia, na cidade há 

estas infraestruturas, assim, em caso de desastres a população será mais rapidamente 

atendida se comparado com cidades pequenas e áreas rurais. 

Nas áreas rurais ou pequenas cidades interioranas o acesso a serviços 

básicos como saúde, educação e saneamento são reduzidas, na maioria dos casos a 

população se vê obrigada a percorrer grandes distâncias para conseguir usufruir de tais 

serviços. 

O que motivou esta pesquisa foi elaborar um índice de vulnerabilidade 

socioambiental a inundações que agregasse perspectivas além da capacidade de cada 

indivíduo isoladamente, por isso, foi-se pensado em um índice que levasse em 
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consideração as esferas políticas, sociais e econômicas dos municípios. 

Assim, este capítulo tratará da vulnerabilidade socioambiental dos 

municípios que compõe o Baixo-Açu. Para tanto, foram analisados o grau de exposição 

da população de cada município, bem como a suscetibilidade, a Capacidade de 

Enfrentamento e a Capacidade de Adaptação. 

 

6.1. Exposição 

 

A exposição é um elemento importante para quantificar a vulnerabilidade, 

pois só há vulnerabilidade se houver exposição. Sendo assim, conforme descrito na 

metodologia, para calcular a exposição dos municípios a inundação, foi levado em 

consideração à quantidade de pessoas contidas nas áreas de inundações avaliadas pela 

modelagem hidrológica. Para a contabilização da população exposta usou-se os dados 

do LandScan, no qual, cada pixel possui o valor estimado de pessoas para a área 

correspondente. A figura 43 ilustra como foram aferidas as populações expostas para 

Porto do Mangue e demais municípios. 

Figura 43 - Áreas de inundação e populção exposta no município de Porto do Mangue. 

 
 Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
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O número de pessoas expostas foi dividido pela população total de cada 

município para se achar o grau de exposição de cada um. Assim, foi possível definir 

aqueles que possuem maior exposição. A tabela 18 mostra a população total de cada 

município, a população exposta e a razão entre elas. 

Tabela 18 - População exposta de cada município do Baixo-açu. 

Município População Total População Exposta Grau de exposição 

Açu 53.227 14.015 0,263306 

Afonso Bezerra 10.844 60 0,004610 

Alto do Rodrigues 12.305 10.964 0,891019 

Carnaubais 9.762 2.270 0,232534 

Ipanguaçu 13.856 8.014 0,578377 

Itajá 6.932 200 0,028851 

Macau 28.954 25.784 0,890515 

Pendências 13.432 5.838 0,434633 

Porto do Mangue 5.217 3.386 0,649032 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os dados da tabela 18 foram especializados no software ArcGis 10.5 e 

dividido em 5 classes relacionados aos graus de vulnerabilidade, por meio do método 

estatístico Natural Breaks contido no próprio programa, assim, quanto mais próximo de 

1, maior será o grau da exposição dos municípios, conforme a figura 44. 

Devido a pouca quantidade de pessoas expostas, os municípios de Itajá e 

Afonso Bezerra, ficaram com grau de exposição muito baixa. O município de Afonso 

Bezerra tem 0,5% da sua população em áreas de inundação do Rio Piranhas-Açu, já o 

município de Itajá apresenta quase 3% da sua população exposta. 

O município de Açu, apesar de ser o segundo município com o maior valor 

absoluto de pessoas expostas, ficou com grau de exposição baixo, pois apenas 26% da 

população estão em exposição, da mesma forma o município de Carnaubais, com 23% 

da população exposta. Apenas o município de Pendências apresentou grau de exposição 

médio com 43% da população em exposição. 

Com alto grau de exposição estão os municípios de Ipanguaçu e Porto do 

Mangue que possuem boa parte de seus territórios com áreas expostas a inundações. 

Assim, Porto do Mangue tem quase 65% da sua população exposta e Ipanguaçu quase 

58% das pessoas em áreas expostas a inundações.  
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Figura 44 - Grau de exposição dos municípios do Baixo-açu a inundações. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

 

Apresentaram o grau de exposição muito alta os municípios de Macau e 

Alto do Rodrigues, pois apresentam aproximadamente 89% da sua população expostas 

aos riscos de inundações do Rio Piranhas-Açu. 
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6.2. Suscetibilidade 

 

A suscetibilidade levou em consideração dados que denotassem 

desvantagem social dos indivíduos, assim, foi analisada a infraestrutura urbana que os 

indivíduos têm acesso, as condições das habitações, a capacidade econômica e algumas 

características pessoais que dificultam a mobilidade. 

Na primeira subcategoria chamada de infraestrutura pública foi analisado se 

os municípios tinham logradouros com ruas pavimentadas, calçadas, meio fio, bueiro e 

bocas de lobo.  

Como pode ser visto na tabela 19, os municípios de uma forma geral 

apresentam baixo grau de urbanização, apenas os municípios de Itajá e Porto do 

Mangue possuem certo grau de urbanização, mas ainda assim, bem modesto, 10,3% e 

11% respectivamente. Já os municípios de Afonso Bezerra e Pendências não possuem 

nenhum grau de urbanização se forem levados em consideração os critérios adotados 

para este indicador. 

Tabela 19 - Indicador A: Urbanização. 

Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  1,1 0,9 

Afonso Bezerra  0 1 

Alto do Rodrigues  0,2 0,981818 

Carnaubais 3,4 0,6909 

Ipanguaçu 0,8 0,92727272 

Itajá  10,3 0,0636363 

Macau  4,8 0,5636363 

Pendências  0 1 

Porto do Mangue  11 0 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

Para a subcategoria Condições das habitações foram investigados se os 

domicílios contavam com energia elétrica, qual o tipo de material de construção das 

paredes externas das residências, se as casas possuíam sistema de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário adequados e se havia a presença de banheiros. 

Assim o indicador B foi composto pela população em domicílios sem 

energia elétrica. Como pode-se ver na tabela 20, é baixo o número de pessoas que não 

contam com energia elétrica em suas residências, sendo o município de Ipanguaçu o que 

possui mais pessoas sem energia elétrica 2,37% da população aproximadamente. 
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Tabela 20 - Indicador B: População em domicílios sem energia elétrica. 

Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  1,42 0,568181 

Afonso Bezerra  1,35 0,536364 

Alto do Rodrigues  0,55 0,172727 

Carnaubais 0,55 0,172727 

Ipanguaçu 2,37 1,000000 

Itajá  1,74 0,713636 

Macau  1,44 0,577272 

Pendências  1,66 0,677272 

Porto do Mangue  0,17 0 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No indicador C (tabela 21) foram estimadas a pessoas que viviam em 

domicílios frágeis ou semissólidos, sendo assim, foram contabilizadas as pessoas que 

residiam em casas nas quais as paredes externas não eram construídas de alvenaria ou 

madeira aparelhada. 

Tabela 21 - Indicador C: População em domicílios semissólidos e frágeis 
Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  3,42 0,164079 

Afonso Bezerra  7,32 0,380266 

Alto do Rodrigues  6,75 0,348669 

Carnaubais 1,92 0,080931 

Ipanguaçu 18,5 1 

Itajá  6,95 0,359756 

Macau  10,87 0,57705 

Pendências  2,54 0,115299 

Porto do Mangue  0,46 0 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para este indicador, os municípios que apresentaram os piores índices foram 

Ipanguaçu com 18,5% da população habitando em domicílios semissólidos, seguido de 

Macau, com 10,87%. Os municípios que apresentaram menor quantidade de casas 

semissólidas e frágeis foram Porto do Mangue com apenas 0,46% e Carnaubais com 

1,92% da população em casas com paredes inadequadas. 

O indicador D procurou contabilizar as pessoas que viviam em domicílios 

com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado. Para tanto, foram 

consideradas as pessoas que vivem em domicílios cujo abastecimento de água não 

provem de rede geral e cujo esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora de 

esgoto ou fossa séptica (Tabela 22). 
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Tabela 22 – Indicador D: Pessoas em domicílios com abastecimento de água e 

esgotamento sanitário inadequado. 
Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  6,12 0,11555 

Afonso Bezerra  10,49 0,286721 

Alto do Rodrigues  18,03 0,58206 

Carnaubais 3,79 0,024285 

Ipanguaçu 28,7 1 

Itajá  8,4 0,204857 

Macau  4,32 0,045045 

Pendências  6,11 0,115158 

Porto do Mangue  3,17 0 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segundo a tabela 22, o município de Ipanguaçu apresenta 28,7% da sua 

população residindo em casas sem abastecimento de água e esgotamento sanitário 

adequados, seguido de Alto do Rodrigues com 18,03%. Em contrapartida, o município 

de Porto do Mangue e Carnaubais tem apenas 3,17% e 3,79%, respectivamente, de seus 

habitantes sem acesso a estes itens. 

O indicador E seria um complemento do indicador anterior, pois investiga 

se a população tem banheiro em suas residências (Tabela 23). Sendo assim, analisando a 

tabela abaixo, é possível perceber que a porcentagem de domicílios sem banheiro nos 

municípios é baixa, entretanto, Itajá possui 14,89% de suas residências sem banheiro. 

Tabela 23 – Indicador E: Domicílio sem banheiro 

Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  3,3 0,153396 

Afonso Bezerra  5,68 0,327246 

Alto do Rodrigues  1,2 0 

Carnaubais 3,61 0,17604 

Ipanguaçu 3,98 0,203067 

Itajá  14,89 1 

Macau  1,65 0,03287 

Pendências  1,44 0,017531 

Porto do Mangue  3,04 0,134404 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para subcategoria Capacidade econômica e renda foram analisas as 

desigualdades sociais, através do Índice de GINI, o nível de desemprego nos 

municípios, o índice de Desenvolvimento Humano Municipal, a Razão de dependência, 

Pessoas vulneráveis à pobreza, Renda per capta e PIB Per capta. 

Sendo assim, o indicador F, o Índice de GINI, mede o grau de desigualdades 

existente na distribuição de renda per capta dos municípios numa escala de 0 a 1, no 

qual, 0 significa que não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os 
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indivíduos tem o mesmo valor), já quanto mais próximo a 1, maior a  desigualdade na 

distribuição de renda (Tabela 24).  

Tabela 24 – Indicador F: índice de GINI 
Município GINI 

Açu  0,53 

Afonso Bezerra  0,47 

Alto do Rodrigues  0,52 

Carnaubais 0,48 

Ipanguaçu 0,42 

Itajá  0,5 

Macau  0,55 

Pendências  0,55 

Porto do Mangue  0,53 
   Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 2013 - UNDP, IPEA e Fundação João Pinheiro. 

 

Como visto na tabela 24, praticamente todos os municípios estão com o 

índice de GINI na média, sendo Ipanguaçu o município que apresentou o índice de 

GINI mais baixo, equivalente a 0,42. Já os municípios que apresentaram maior 

desigualdade social foram Pendências e Macau com o valor de 0,55. 

O indicador G considerou as pessoas desempregadas, ou seja, as pessoas 

desocupadas a partir dos 18 anos. Como pode ser visto na tabela 25, a quantidade de 

pessoas desocupadas é relativamente baixa nestes municípios, sendo Carnaubais o 

município com mais pessoas desocupadas, com 15,53% da população sem emprego, e 

Itajá como menos pessoas desocupadas, com 5,14%. 

Tabela 25 - Indicador G: Pessoas sem ocupação a partir de 18 anos. 

Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  10,04 0,356104 

Afonso Bezerra  11,1 0,433139 

Alto do Rodrigues  12,94 0,56686 

Carnaubais 15,53 0,755087 

Ipanguaçu 11,73 0,478924 

Itajá  5,14 0 

Macau  12,5 0,534883 

Pendências  18,9 1 

Porto do Mangue  13,13 0,593023 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale salientar que nestes municípios a oferta de empregos é reduzida, 

geralmente a população ocupa vagas na agricultura, atividades ceramistas e extração de 

sal marinho, e os salários são relativamente baixos.  

O indicador H está relacionado ao índice de desenvolvimento humano dos 

municípios, que se trata de um índice que leva em consideração a renda, a longevidade e 

a educação da população, numa escala de zero a um. Para este índice, os valores mais 
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próximos a 1são para os municípios com melhores taxas de desenvolvimento humano 

(Tabela 26). 

 

Tabela 26 – Indicador H: IDHM 
Município IDHM 

Açu  0,339 

Afonso Bezerra  0,415 

Alto do Rodrigues  0,328 

Carnaubais 0,411 

Ipanguaçu 0,397 

Itajá  0,376 

Macau  0,335 

Pendências  0,369 

Porto do Mangue  0,41 
   Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 2013 - UNDP, IPEA e Fundação João Pinheiro. 

 

Analisando os dados do IDHM percebe-se que os valores são bem baixos, 

com todos os municípios abaixo da média, sendo Afonso Bezerra o município com 

maior índice de desenvolvimento humano (0,415) que mesmo assim, ainda é bastante 

reduzido. O mais baixo valor de IDHM pertence a Alto do Rodrigues (0,328). 

A razão de dependência é a medida pela razão entre o número de pessoas 

com menos de 14 anos e de 65 anos ou mais de idade (população dependente) e o 

número de pessoas com idade de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa). Com 

esta medida é possível estimar o número de pessoas que dependem da renda da 

população economicamente ativa bem como do governo, seja por meio de programas 

sociais ou aposentadorias e fundos de pensão (Tabela 27). 

Tabela 27 - Indicador I: Razão de dependência 
Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  48,07 0,159548 

Afonso Bezerra  58,05 1 

Alto do Rodrigues  46,09 0 

Carnaubais 50,6 0,363416 

Ipanguaçu 52,83 0,54311 

Itajá  49,14 0,245769 

Macau  46,71 0,049959 

Pendências  49,86 0,303787 

Porto do Mangue  53,62 0,606768 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como visto na tabela 27, é possível perceber que a razão de dependência 

nos municípios é alta, em alguns casos, como em Afonso Bezerra (58,05%), Carnaubais 

(50,6%), Ipanguaçu (52,83%) e Porto do Mangue (53,62%), mais da metade da 

população depende da população economicamente ativa. Outra característica que se 

pode deduzir a partir desse dado é em relação à pirâmide etária da população destes 
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municípios que possuem mais crianças e idosos. O município com menor razão de 

dependência é Alto do Rodrigues com um percentual de 46,09%, que não deixa de ser 

relativamente alto. 

O indicador J, considerou pessoas vulneráveis a pobreza aquelas em que a 

renda domiciliar per capita fosse igual ou inferior a R$ 255,00 reais mensais, em reais 

de agosto de 2010, equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data.  

Tabela 28 - Indicador J: Pessoas vulneráveis à pobreza 
Município Dado bruto % Vulnerabilidade 

Açu  52,23 0,344743 

Afonso Bezerra  67,61 0,881942 

Alto do Rodrigues  42,36 0 

Carnaubais 67,07 0,86308 

Ipanguaçu 64,43 0,770869 

Itajá  57,53 0,529863 

Macau  42,91 0,01921 

Pendências  54,38 0,419839 

Porto do Mangue  70,99 1 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como mostrado na tabela 28, os municípios do Baixo-Açu apresentam boa 

parte de sua população vivendo com menos de meio salário mínimo no mês. Apenas os 

municípios de Macau e Alto do Rodrigues têm menos da metade da sua população 

sobrevivendo com ½ salário mínimo, e mesmo assim, com valores bem elevados, 

42,36% e 42,91% da população. O município com mais pessoas vulneráveis a pobreza é 

Porto do Mangue, com 70,99% de seus habitantes com renda per capta menor a R$ 

255,00 reais mensal. 

O indicador K corresponde à renda média per capta que é a razão entre o 

somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos (Tabela 29). 

Tabela 29 - Indicador K : Renda per capta. 

Município Dado bruto R$ Vulnerabilidade 

Açu  432,38 0,124418 

Afonso Bezerra  261,3 0,980956 

Alto do Rodrigues  447,67 0,04782 

Carnaubais 300,27 0,785865 

Ipanguaçu 273,8 0,918324 

Itajá  306 0,757088 

Macau  457,22 0 

Pendências  412,01 0,226407 

Porto do Mangue  257,49 1 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

  

A renda per capta dos municípios fica muito abaixo do salário mínimo, não 
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atingindo R$ 500,00 por mês. O Município com maior renda per capta é Macau, com 

R$ 457,22 reais ao mês, e o menor é Porto do Mangue com R$257,49 reais ao mês, 

pouco mais que o limite considerado para classificar as pessoas vulneráveis a pobreza 

que é R$ 255,00 reais/ mês. 

O indicador L faz referência ao Produto Interno Bruto per capta, que é o 

somatório de todos os bens e serviços finais produzidos no município em um 

determinado período, neste caso no ano de 2015, dividido pela quantidade de habitantes 

de cada município. Assim, quanto maior o PIB, mais desenvolvido economicamente o 

município seria teoricamente. 

Tabela 30 - Indicador L:  PIB per capta 
Município Dado bruto R$ Vulnerabilidade 

Açu  15.307,96 0,659797 

Afonso Bezerra  6.685,12 1,000000 

Alto do Rodrigues  32.027,80 0,000000 

Carnaubais 13.780,53 0,720051 

Ipanguaçu 8.015,94 0,947518 

Itajá  8.709,86 0,920350 

Macau  25.300,87 0,265473 

Pendências  19.011,24 0,513619 

Porto do Mangue  20.958,91 0,436822 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Comparando os dados da tabela 30 com a tabela 29 é possível perceber a 

discrepância entre o PIB per capta e a renda per capta, pois o município de Porto do 

Mangue, por exemplo, possui o terceiro maior PIB per capta, com R$ 

20.958,91/habitante, mas apresenta a pior renda per capta dos nove municípios. 

O melhor PIB per capta pertence a Alto do Rodrigues, um dos motivos para 

isso é a extração de petróleo no município que gera royalties e, consequentemente, 

aumentando a arrecadação. O mesmo vale para Pendências. Já em Macau e Porto do 

Mangue, a produção de sal marinho e camarão são responsáveis pelo PIB mais elevado, 

se comparado com outros municípios da região. 

A subcategoria Características da população considerou alguns fatores que 

diminuíssem a capacidade motora dos indivíduos, assim, crianças de 0 a 10 anos de 

idade, bem como idosos, pessoas a partir de 65 anos de idade, possuem mais limitações 

de mobilidade do que adultos jovens. Também foram consideradas pessoas com algum 

tipo de deficiência, excluindo aquelas que possuem dificuldades leves de visão (Tabela 

31). 
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Tabela 31 - Indicadores M, N,O: Crianças, idosos e deficientes 
Município Crianças 

% 

Vul. Idosos 

% 

Vul. Deficientes 

% 

Vul. 

Açu  17,84 0,367032 6,98 0,421188 19,86 0,386759 

Afonso Bezerra  19,42 0,714285 9,22 1 18,08 0,262717 

Alto do Rodrigues  18,37 0,483516 6,32 0,250645 20,04 0,399303 

Carnaubais 18,52 0,516483 7,64 0,591731 18,13 0,266202 

Ipanguaçu 20,72 1 6,49 0,294573 14,31 0 

Itajá  16,17 0 5,35 0 19,14 0,336585 

Macau  16,93 0,167032 7,86 0,648578 28,66 1 

Pendências  17,62 0,318681 8,21 0,739018 26,19 0,827874 

Porto do Mangue  20,56 0,964835 5,86 0,131782 18,05 0,260627 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O percentual de crianças de 0 a 10 anos de idade e idosos a partir de 65 anos 

é relativamente baixo nos municípios, sendo Ipanguaçu o município com maior 

quantidade de crianças (20,72% da população) e Itajá o município com menos crianças 

(16,17% da população). Em relação à quantidade de idosos mais uma vez Itajá 

apresenta menor número, pois apenas 5,35% da sua população é composta por idosos; 

com 9,22% Afonso Bezerra é o município com maior população de idosos dos nove 

municípios.  

Estes dois indicadores são intrigantes, uma vez que quanto maior o número 

de crianças e idosos, maior o número de dependentes da população economicamente 

ativa, todavia, devido a programas sociais como Bolsa Família, o número maior de 

crianças pode ser um indicativo de renda, mesmo que pequeno. Outra característica de 

pequenos municípios é que muitas famílias sobrevivem com a renda da aposentadoria 

dos mais velhos, assim, por um lado a idade pode ser um fator de vulnerabilidade, mas 

também pode amenizar alguns aspectos de vulnerabilidade ligados a capacidade 

econômica. Porém, pensando em uma esfera maior que a dos indivíduos, quanto mais 

pessoas dependentes de programas sociais e fundos de previdência, maior será a pressão 

sobre as contas do governo, diminuindo os recursos destinados a outros setores.  

Em relação a pessoas com deficiência, os municípios apresentaram valores 

relativamente baixos, sendo Ipanguaçu o município com menos pessoas com algum tipo 

de limitação física ou intelectual (14,31%). Já o município de Macau apresentou o 

maior número de pessoas com deficiência (28,66%), em sua maioria, pessoas com 

algum tipo de dano na visão. Uma explicação plausível para isso é a quantidade de 

pessoas que trabalham ou moram perto das salinas, pois o albedo nestas áreas é maior e 

a falta de equipamentos de proteção torna as pessoas mais vulneráveis a problemas na 
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visão. 

A partir do cálculo da suscetibilidade que considerou todos os indicadores 

acima com o mesmo peso foi possível mensurar e espacializar a suscetibilidade dos 

municípios do Baixo-Açu como evidenciado na figura 45. 

Como pode ser observado na figura a seguir, o município de Alto do 

Rodrigues apresentou suscetibilidade muito baixa, pois os indicadores relativos à 

capacidade econômica apresentaram valores melhores, como por exemplo, menor razão 

de dependência, menos pessoas vulneráveis a pobreza, segunda melhor renda per capta 

e melhor PIB per capta dos municípios. 

Figura 45 - Grau suscetibilidade dos municípios do Baixo-açu a inundações. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 
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Com suscetibilidade baixa ficaram os municípios de Açu e Macau. Em 

todos os indicadores Açu apresentou-se na média, diferentemente de Macau que obteve 

a melhor renda per capta e a segunda melhor razão de dependência, número de pessoas 

vulneráveis a pobreza e PIB per capta; porém apresentou maior quantidade de 

deficientes, e ficou em penúltimo lugar nos indicadores C (pessoas em domicílios 

semissólidos ou frágeis), F (índice de GINI) e H (IDHM). 

Com média suscetibilidade ficaram os municípios de Itajá e Porto do 

Mangue. Itajá apresentou poucos moradores sem ocupação, bem como menor 

quantidade de crianças e idosos, porém ainda conta com casas sem energia elétrica e 

sem banheiro.  

Em relação às condições de habitação e urbanização Porto do Mangue 

apresentou os melhores indicadores, todavia, conta com muitas pessoas vulneráveis a 

pobreza, como também uma má distribuição de renda. 

Carnaubais e Pendências apresentaram suscetibilidade alta. Carnaubais 

apresentou indicadores razoáveis em relação às condições de habitação e ficou com o 

segundo melhor IDHM dos municípios do Baixo-Açu, entretanto, ficou na média para 

os demais indicadores e ficou com o penúltimo pior índice de pessoas desocupas a partir 

de 18 anos de idade. 

Pendências apresentou os piores indicadores em relação à urbanização, bem 

como da quantidade de pessoas desocupadas e do índice de GINI, e ficou em penúltimo 

lugar  em relação a quantidade de crianças e pessoas com deficiência. 

Ipanguaçu e Afonso Bezerra ficaram com suscetibilidade muito alta. Afonso 

Bezerra obteve o melhor IDHM dos municípios que compõem o Baixo-Açu e o segundo 

melhor índice de GINI, todavia, vale lembrar que apesar de ser melhor, ainda assim, 

apresenta um valor bem modesto. Porém, em relação à urbanização, razão de 

dependência, PIB per capta e quantidade de idosos, Afonso Bezerra teve os piores 

valores.  

Mesmo apresentando menor quantidade de deficientes e o melhor índice de 

GINI, Ipanguaçu mostrou os piores valores para condições de habitação, quantidade de 

crianças e o penúltimo PIB per capta. 

Para compor a vulnerabilidade social, serão analisados a seguir os 

indicadores referentes à capacidade de enfrentamento dos municípios do Baixo-Açu em 

relação ao risco de inundações. 
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6.3. Capacidade de Enfrentamento 

 

A Capacidade de Enfrentamento levou em consideração dados referentes à 

governança dos municípios, bem como sua preparação para respostas rápidas aos 

desastres e a disponibilidade de serviços médicos caso haja o desastre. 

Assim, primeira subcategoria chamada de Governo e autoridades, buscou 

analisar a transparência dos municípios como mecanismo de controle da corrupção e 

desvio de verbas, bem como a porcentagem de receitas oriundas de fontes externas a 

arrecadação do município, entrando aí empréstimos e repasses do governo federal. 

Para avaliar o grau de transparência dos municípios foram levados em 

consideração os dados do Ministério Público Federal que atribui uma nota de 0 a 10 aos 

municípios segundo diversos critérios. Assim, conforme a tabela a baixo, O município 

de Açu apresentou melhor nota para o indicador com 9,3 pontos; já o município de 

Afonso Bezerra obteve resultado igual à zero, sendo considerado o pior. 

 

Tabela 32 - Indicador A: Transparência do município 

Município Nota Vulnerabilidade 

Açu  9,3 0,07 

Afonso Bezerra  0 1 

Alto do Rodrigues  6,5 0,35 

Carnaubais 0,2 0,98 

Ipanguaçu 6,1 0,39 

Itajá  7,6 0,24 

Macau  4,8 0,52 

Pendências  3,6 0,64 

Porto do Mangue  3,9 0,61 
   Fonte: Elaborado pela autora. 
 

As receitas oriundas de fontes externas a arrecadação do município são 

aquelas procedentes de projetos federais e estaduais. Por um lado, a consignação de 

mais recursos para o município é algo satisfatório, entretanto é perigosa essa relação de 

dependência do município a recursos de outras esferas, pois os cortes nos repasses 

podem comprometer significativamente as contas públicas das prefeituras. 

 

 

 

 

 

 



180  

Tabela 33 - Indicador B: Receitas oriundas de fontes externas a arrecadação do 
município. 

Município Valor em % Vulnerabilidade 

Açu  84 0,875912 

Afonso Bezerra  0 0 

Alto do Rodrigues  0 0 

Carnaubais 0 0 

Ipanguaçu 95,3 0,993743 

Itajá  95,9 1 

Macau  90,9 0,947862 

Pendências  89,6 0,934306 

Porto do Mangue  95,7 0,997914 
   Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Conforme a tabela 33, praticamente todos os municípios apresentam elevada 

dependência de receitas extra sua arrecadação, sendo o município de Itajá é o que mais 

depende de fontes externa de sua arrecadação, com 95,6% da sua receita. Chama-se 

atenção para o s municípios de Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues e Carnaubais que 

apresentaram receitas externa igual à zero, entretanto, não sabemos afirmar se este dado 

é real ou houve alguma inconsistência. 

 A subcategoria preparação para desastres contou com os indicadores C 

(Unidade de corpo de bombeiros), D (Defesa Civil), E (Mapeamento das áreas de risco 

de inundações ou enchentes), F (Programa habitacional para realocação da população de 

baixa renda em áreas de risco) G (Fiscalização de ocupação em áreas susceptíveis as 

cheias ou inundações), H (Plano de contingência), I (Projetos de engenharia 

relacionados ao evento), J (Sistema de alerta antecipado de desastres) e K (Cadastro de 

risco). Assim, foi atribuído o valor 0 (sim) aos municípios que possuíam tais 

indicadores e 1 (não) para quando o município não detinham, como mostra a tabela a 

seguir: 

Tabela 34 - Indicadores da subcategoria Preparação para Desastres. 

Município C D E F G H I J K 

Açu  1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Afonso Bezerra  1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Alto do Rodrigues  1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Carnaubais 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Ipanguaçu 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

Itajá  1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Macau  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pendências  1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Porto do Mangue  1 0 0 0 1 1 1 1 1 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como pode ser visto na tabela 34, nenhum dos municípios conta com a 

presença de corpo de bombeiros, caso seja necessário algum resgate serão acionadas as 
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unidades de Natal ou Mossoró. Vale lembrar que apenas os municípios de Natal, 

Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante possuem 

unidades de Corpo de Bombeiros em todo o estado. 

Segundo os dados do Munic (2013), os municípios de Açu, Alto do 

Rodrigues, Carnaubais, Ipanguaçu, Pendências e Porto do Mangue contam com Defesa 

Civil, já Itajá, Macau e Afonso Bezerra não possuíam equipe de Defesa Civil até o ano 

de 2013, conforme dados do IBGE. 

Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Pendências e Porto do Mangue possuem 

mapeamento de áreas de risco e inundações, ainda que com escala pequena. Entretanto, 

Açu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Itajá e Macau até 2013 ainda não tinham mapeado 

suas áreas de inundação ou enchentes. 

 Apenas Pendências e Porto do Mangue afirmaram ter um programa 

habitacional para realocação da população de baixa renda em áreas de risco; o 

município de Itajá foi o único a realizar fiscalização de ocupação em áreas susceptíveis 

as cheias ou inundações e Ipanguaçu e Pendências os únicos a possuírem planos de 

contingência. Nenhum dos municípios conta com obras de engenharia mitigadoras das 

inundações nem sistema de alerta antecipado de desastres.  Apenas Ipanguaçu e 

Pendências contavam com cadastro de risco segundo dados do Munic (2013). 

Para a subcategoria Serviços médicos foi avaliado se o município contava 

com quantidade de médicos e leitos hospitalares disponíveis em caso de desastres. Para 

tanto, foi contabilizada a porcentagem de médicos e leitos hospitalares para cada 1.000 

habitantes (Tabela 35). 

 

Tabela 35 - Indicadores L, M: Indicadores da subcategoria Serviços médicos. 

Município Médicos 

% 

Vul. Leitos 

Hospitalares% 

Vul. 

Açu  2,3 0 1,8 0,28 

Afonso Bezerra  1,7 0,4 2,5 0 

Alto do Rodrigues  1,1 0,8 1,7 0,32 

Carnaubais 0,9 0,9333 0 1 

Ipanguaçu 1,2 0,7333 2,2 0,12 

Itajá  1,5 0,5333 0 1 

Macau  2,1 0,1333 2 0,2 

Pendências  1,7 0,4 0,8 0,68 

Porto do Mangue  0,8 1 1 0,6 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A quantidade de médicos e leitos hospitalares disponíveis ainda é muito 

baixa para todos os municípios, todavia, Açu é município que mais conta com médicos, 
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mas não necessariamente possui a maior quantidade de leitos, que pertence a Afonso 

Bezerra. Porto do Mangue é o município com menos médicos disponíveis; Itajá e 

Carnaubais não contam com leitos hospitalares disponíveis.  

Após a realização do cálculo da capacidade de enfrentamento, que 

considerou todos os indicadores acima com o mesmo peso, foi possível quantificar e 

mapear o grau da capacidade de enfrentamento dos municípios do Baixo-Açu como 

evidenciado na figura 46.  

Como observado na figura abaixo nota-se que os municípios de Ipanguaçu e 

Pendências apresentam capacidade de enfrentamento muito alta, pois conta com Defesa 

Civil, mapeamento de áreas de risco, plano de contingência e cadastro de risco. Além 

disso, o município de Pendências ainda possui um programa habitacional para 

realocação da população de baixa renda em áreas de risco. 

Açu e Porto do Mangue apareceram com alta capacidade de enfrentamento. 

Açu apresentou nota alta no indicador ligado à transparência das contas públicas, além 

disso, possui Defesa Civil e é o município com maior disponibilidade de médicos. Já o 

município de Porto do Mangue além de possuir Defesa Civil, apresentou também 

mapeamento das áreas de risco de inundações ou enchentes, programa habitacional para 

realocação da população de baixa renda em áreas de risco, plano de contingência e 

Cadastro de risco.  
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Figura 46 - Capacidade de enfrentamento dos municípios do Baixo-açu a inundações. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

 

Com capacidade de enfrentamento média ficaram os municípios de Afonso 

Bezerra e Alto do Rodrigues. Segundo dados do IBGE (2015), ambos os municípios não 

tinhas receitas externas a sua arreacadação, além do mais, o município de Afonso 
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Bezerra conta com mapeamento das áreas de risco de inundações ou enchentes e possui 

maior quantidade de leitos hospitalares disponíveis. Já Alto do Rodrigues possui Defesa 

Civil, e obteve a segunda maior nota no ranking da transparência do Ministério Público 

Federal. 

Com baixa capacidade de enfrentamento as inundações estão os municípios 

de Macau e Itajá. Macau não tinha, até 2013, nenhum dos indicadores da subcategoria 

preparação para desastres, mas ficou em segundo lugar na quantidade de médicos 

disponíveis para cada 1.000 habitantes. Itajá ainda afirmou realizar fiscalização de 

ocupação em áreas susceptíveis as cheias ou inundações. 

Carnaubais foi o município que apresentou capacidade de enfrentamento 

muito baixa, pois o único indicador positivo que apresentou foi à presença de Defesa 

Civil no município, nos demais indicadores obteve valores baixos ou simplesmente não 

os tinha. 

Finalizando o cálculo da capacidade de enfrentamento a inundações, serão 

avaliados a seguir os indicadores referentes à capacidade de adaptação dos municípios 

do Baixo-Açu em relação ao risco de inundações. 

 

6.4. Capacidade de Adaptação 

  

 Para determinar a capacidade de adaptação, ou seja, a competência de 

cada município de se reestruturar após um desastre com medidas em longo prazo, foram 

considerados os dados de educação, equidade de gênero, Legislação ambiental e 

proteção dos ecossistemas e financiamento. 

A primeira subcategoria está relacionada à educação, na qual foi averiguada 

a taxa de analfabetismo em pessoas a partir de 15 anos de idade. Subtende-se que 

pessoas mais bem informadas tem melhor compreensão dos perigos que as cercam, bem 

como o analfabetismo pode comprometer ações simples como a leitura e compreensão 

de cartilhas educativas para redução de riscos, como também de placas de avisos de 

emergências. 

 Tabela 36 - Indicador A: Taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos de idade 

Município Valor % Vulnerabilidade 

Açu  22,50% 0,305084 

Afonso Bezerra  30,70% 1 

Alto do Rodrigues  19,30% 0,033898 

Carnaubais 25,60% 0,567796 

Ipanguaçu 27,70% 0,745762 
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Itajá  26,30% 0,627118 

Macau  18,90% 0 

Pendências  23% 0,347457 

Porto do Mangue  27,70% 0,745762 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os municípios apresentaram valores de analfabetismo relativamente altos, 

chegando a 30,7% da população acima de 15 anos de idade analfabeta no município de 

Afonso Bezerra. O município que apresentou menor taxa de analfabetismo foi Macau 

com 18,9%. Vale salientar que os municípios de Macau e Ipanguaçu contam com 

Institutos Federais (IFRN), e o município de Açu possui um campi da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) que poderiam desenvolver projetos para 

diminuição do analfabetismo na região, bem como, promover pesquisas voltada pra 

redução de riscos. 

Em relação à equidade de gênero, foi investigada a proporção de mulheres 

que são mães chefes de família, sem educação fundamental e com filhos menores de 

idade (indicador B), e se o município conta com instituições responsáveis pela 

formulação, coordenação e implementação de políticas para as mulheres (indicador C). 

Para este ultimo indicador foi atribuído valor igual 0 para os municípios que tinhas 

alguma política pública voltada para as mulheres e 1 para os não tinham. 

Tabela 37 - Indicadores B, C: Indicadores da subcategoria Equidade de gênero.  
Município Indicador B 

% 

Vul. Indicador C 

Açu  17,91 0,387008 1 

Afonso Bezerra  18,78 0,466605 1 

Alto do Rodrigues  13,68 0 1 

Carnaubais 18,66 0,455626 0 

Ipanguaçu 18,72 0,461116 1 

Itajá  15,82 0,195791 0 

Macau  15,78 0,192131 1 

Pendências  24,61 1 1 

Porto do Mangue  17,82 0,378774 1 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É relativamente alto o número de mulheres mães, chefes de famílias e sem o 

ensino fundamental, isso pode refletir no futuro das crianças de maneira negativa, uma 

vez que pode afetar diretamente no capital cultural delas dependendo também do 

ambiente em que estão inseridas. Conforme visto na tabela 37, Pendências é o 

munícipio com mais mulheres nesta situação, 24,61%, o município de Alto do 

Rodrigues, com 13,68% apresentou a menor quantidade de mulheres nesta condição. 

Apenas os municípios de Carnaubais e Itajá detinham instituição responsável pela 
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formulação, coordenação e implementação de políticas voltadas para as mulheres. 

Com relação à subcategoria Legislação ambiental e proteção ecossistêmica, 

foi avaliado se os municípios possuíam algum mecanismo legal de proteção ao meio 

ambiente, assim, o indicador D refere-se à existência, ou não, de uma legislação voltada 

para o zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico-econômico; o indicador E 

investiga se o município conta com legislação sobre unidade de conservação; o 

indicador F menciona se há o Cadastro Ambiental Rural; o indicador G cita se o 

município realiza licenciamento ambiental e o indicador H procura saber se o município 

faz parte de comitê de bacia hidrográfica. Dessa maneira, foi imposto o valor 0 (sim) 

aos municípios que possuíam tais indicadores e 1 (não) para quando o município não 

detinham, como mostra a tabela 38: 

 

Tabela 38 - Indicadores da subcategoria Legislação ambiental/ Proteção ecossistêmica. 

Município D E F G H 

Açu  1 1 0 1 0 

Afonso Bezerra  1 1 1 1 0 

Alto do Rodrigues  1 1 1 1 0 

Carnaubais 1 1 1 1 0 

Ipanguaçu 1 1 1 1 1 

Itajá  1 0 1 1 0 

Macau  0 0 1 1 0 

Pendências  1 1 0 1 0 

Porto do Mangue  1 0 1 1 0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir das informações contidas na tabela 38, percebe-se que nenhum 

município realiza licenciamento ambiental. Apenas o município de Ipanguaçu não faz 

parte de comitê de bacia hidrográfica e o município de Macau é o único que possui 

legislação voltada para o zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico-econômico. 

Os municípios de Itajá, Macau e Porto do Mangue possuem legislação voltada para 

unidades de conservação. E os municípios de Açu e Pendências realizaram Cadastro 

Ambiental Rural. 

Com relação à subcategoria Financiamento, foi analisada a expectativa de 

vida ao nascer e se o município cobra taxa de incêndio e sinistro. Quanto maior a 

expectativa de vida melhor seria a qualidade de vida da população que faz com que as 

pessoas vivam mais, porém pensando em medidas em longo prazo, quanto maior a 

expectativa de vida, maior será a demanda de recursos para saúde, fundos de pensão e 

aposentadorias, sendo assim, é preciso ficar atento quanto este dado.  

Para o indicador I (taxa de incêndio e sinistro) foi conferido o valor 0 (sim) 
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aos municípios que cobrava esta taxa e 1 (não) aqueles que não cobravam a taxa, como 

mostra a tabela 39: 

 

Tabela 39 - Indicadores I, J: Indicadores da subcategoria Financiamento. 

Município Taxa de 

incêndio e 

sinistro 

Expectativa 

de vida 

(anos) 

Vul. 

Açu  1 72,69 0,05556 

Afonso Bezerra  1 67,76 1 

Alto do Rodrigues  1 72,98 0 

Carnaubais 1 69,25 0,71389 

Ipanguaçu 1 69,63 0,64167 

Itajá  1 71,11 0,35833 

Macau  1 72,49 0,09444 

Pendências  1 70,17 0,53889 

Porto do Mangue  1 68,89 0,78333 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nenhum município cobra uma taxa para incêndios e sinistros, que poderia 

ser uma boa fonte de reserva para ser aplicada na diminuição da vulnerabilidade bem 

como no enfrentamento de episódios de inundações. Em relação a expectativa de vida 

Alto do Rodrigues é o município que apresenta melhor expectativa de vida ao nascer 

(72,49 anos), e Afonso Bezerra a mais baixa expectativa de vida (67,7, anos). De modo 

geral, para os padrões brasileiros, a expectativa de vida ao nascer da região encontra-se 

abaixo da média do país que é de 74,68 anos em 2015. 

Depois a efetivação do cálculo da capacidade de adaptação, que considerou 

todos os indicadores acima com o mesmo peso, foi possível medir e elaborar o mapa 

com o grau da capacidade de adaptação dos municípios do Baixo-Açu como 

evidenciado na figura 47.  

Macau foi o único município com muito alta capacidade de adaptação, pois 

apresentou menor taxa de analfabetismo, foi o único a possuir legislação voltada para o 

zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico-econômico; conta com legislação 

sobre unidade de conservação e faz parte de comitê de bacia hidrográfica.  

Com alta capacidade de adaptação encontra-se Itajá, pois possui políticas 

públicas voltada para as mulheres, conta com legislação sobre unidade de conservação e 

faz parte de comitê de bacia hidrográfica. 

Com média capacidade de adaptação, conforme os dados estão os 

municípios de Alto do Rodrigues e Açu, pois ambos fazem parte de comitê de bacia 

hidrográfica, apresentaram taxas de analfabetismo menores se comparadas com os 
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demais municípios e melhores expectativas de vida ao nascer. 

Figura 47 - Capacidade de adaptação dos municípios do Baixo-açu a inundações. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

 

Os municípios de Porto do Mangue, Carnaubais e Pendências ficaram com 

baixa capacidade de adaptação, principalmente pelo fato de apresentarem maiores taxas 
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de analfabetismo, bem como expectativas de vida ao nascer menores.  

Com muito baixa capacidade de adaptação ficaram os município de 

Ipanguaçu e Afonso Bezerra, pois apresentam os piores indicadores. 

 

6.5. Vulnerabilidade Social 

Com a junção da suscetibilidade, capacidade de enfrentamento e capacidade 

de adaptação foi possível determinar o grau de vulnerabilidade social dos municípios 

que compõem o Baixo-Açu (tabela 40) e, em seguida, elaborar o mapa com a 

espacialização destes dados, como pode ser observado na figura 48.  

Tabela 40 – Valores das categorias de vulnerabilidade social e Índice de vulnerabilidade 

Social. 

Município Suscetibilidade 
Capacidade de 

Enfrentamento 

Capacidade 

de 

adaptação 

Índice de 

Vulnerabilidade 

Social 

Açu  0,364833 0,695089 0,649765 0,56419672 

Afonso 

Bezerra  
0,635187 0,70832 0,946661 0,755755262 

Alto do 

Rodrigues  
0,303061 0,71364 0,70339 0,567629891 

Carnaubais 0,451155 0,823331 0,773731 0,675911593 

Ipanguaçu 0,650562 0,546215 1,000000 0,728188387 

Itajá  0,386707 0,812691 0,593124 0,591532182 

Macau  0,347408 0,814048 0,478658 0,541237648 

Pendências  0,46906 0,502687 0,763635 0,572676122 

Porto do 

Mangue  
0,394862 0,695241 0,765787 0,612443792 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
O município de Macau apresentou muito baixa vulnerabilidade social, pois 

tem muito alta capacidade de adaptação e baixa suscetibilidade, mesmo apresentando 

baixa capacidade de enfrentamento. 

Açu, Pendências e Alto do Rodrigues ficaram com baixa vulnerabilidade 

social. Açu ficou em terceiro lugar tanto na suscetibilidade, quanto na capacidade de 

enfrentamento e como também na capacidade adaptativa. Pendências apresentou alta 

suscetibilidade e baixa capacidade de adaptação, todavia, obteve muito alta capacidade 

de enfrentamento. Alto do Rodrigues ficou com muito baixa suscetibilidade, média 

capacidade de enfrentamento e de adaptação. 

Porto do Mangue e Itajá mostraram-se com média vulnerabilidade social. 

Pois, Itajá ficou com média suscetibilidade, baixa capacidade de enfrentamento, porém 

com alta capacidade de adaptação. Já Porto do Mangue se mostrou com média 

suscetibilidade, alta capacidade de enfrentamento e baixa capacidade de adaptação. 
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Figura 48 – Grau de vulnerabilidade social dos municípios do Baixo-açu a inundações. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

 

Carnaubais foi o único município que teve alta vulnerabilidade social, pois 

apresentou alta suscetibilidade, muito baixa capacidade de enfrentamento e baixa 
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capacidade de adaptação. 

Com muito alta vulnerabilidade social ficaram os municípios de Ipanguaçu 

e Afonso Bezerra. Ambos os municípios obtiveram muito alta suscetibilidade, e muito 

baixa capacidade de adaptação. Ipanguaçu ainda apresentou muito alta capacidade de 

enfrentamento e Afonso Bezerra média capacidade de enfrentamento. 

 

6.6. Vulnerabilidade Socioambiental a inundações dos municípios do Baixo-Açu 

  

Através do cálculo que sobrepõe à exposição e a vulnerabilidade social foi 

possível elaborar o índice de vulnerabilidade socioambiental para os municípios do 

Baixo-Açu (tabela 41). Após o cálculo, houve a confecção do mapa de vulnerabilidade 

socioambiental (figura 49). 

Tabela 41 - Valores da vulnerabilidade social, exposição e Índice de vulnerabilidade 

Social. 

Município 

Índice de 

Vulnerabilidade 

Social 

Exposição 

Índice de 

Vulnerabilidade 

Socioambiental 

Açu  0,56419672 0,890515 0,48198 

Afonso Bezerra  0,755755262 0,263306 0,148556 

Alto do Rodrigues  0,567629891 0,891019 0,505769 

Carnaubais 0,675911593 0,434633 0,248904 

Ipanguaçu 0,728188387 0,028851 0,017066 

Itajá  0,591532182 0,649032 0,397496 

Macau  0,541237648 0,232534 0,157172 

Pendências  0,572676122 0,578377 0,421167 

Porto do Mangue  0,612443792 0,00461 0,003484 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como pode ser visto no mapa, os municípios de Itajá e Afonso Bezerra, 

apresentaram muito baixa vulnerabilidade socioambiental a inundações, pois sua 

exposição foi muito baixa, mesmo Afonso Bezerra apresentando o pior índice de 

vulnerabilidade social.  

Carnaubais apresentou baixa vulnerabilidade social devido sua baixa 

exposição. Já Açu apresentou baixa vulnerabilidade social e baixa exposição, por este 

motivo obteve baixa vulnerabilidade socioambiental. Apenas Pendências conseguiu ter 

média vulnerabilidade a inundações, pois apesar de sua baixa vulnerabilidade social, 

tem média exposição a inundações. 

Com alta vulnerabilidade socioambiental ficaram os municípios de Porto do 

Mangue, que apresentou vulnerabilidade social média e alta exposição; e Ipanguaçu que 
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mostrou muito alta vulnerabilidade social e alta exposição. 

Figura 49 – Grau de vulnerabilidade socioambiental dos municípios do Baixo-açu a 

inundações. 

 
Elaboração: Marysol Medeiros (2018). 

 

Alto do Rodrigues e Macau, apesar de apresentarem baixa vulnerabilidade 
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social exibiram valores muito elevados de exposição, fazendo com que ficassem com 

vulnerabilidade socioambiental muito alta. 

Em campo foi possível perceber o quanto tais municípios possuem 

infraestruturas precárias que tornam os indivíduos mais expostos, além disso, a 

ocupação irregular da planície de inundação aumenta a vulnerabilidade de seus 

habitantes. 

O município de Macau, por exemplo, possui diversas áreas da cidade 

assentada sobre áreas de mangue que estão sujeitas a elevação das marés e do Rio 

Piranhas-Açu. Por estar inserido no delta do Rio Piranhas-Açu, o município possui 

diversos canais como o encontrado na travessa Centenária (figura 50). Segundo relatos 

dos moradores, com o período de chuvas mais intensas e as marés altas, água invade as 

residências encontradas nas topografias mais rebaixadas. Esta situação é agravada com a 

presença de lixo no leito do rio e dos canais. 

Figura 50 - Canal contendo lixo na Travessa Centenária, município de Macau. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, setembro de 2017. 

 

A falta de apoio governamental é outro ponto a se chamar atenção, pois as 

pessoas atingidas muitas vezes não conseguem retornar suas rotinas habituais por não 

possuírem recursos necessários para recomeçarem sozinhas. No município de 

Pendências a última inundação ocorrida no ano de 2009, atingiu a cota de 15 metros e, 

conforme relato dos moradores, muitas famílias da zona urbana foram atingidas, mas 

principalmente as que se localizavam na zona rural sofreram mais os impactos das 

inundações do Rio Piranhas-Açu. Aqueles que possuíam botes e canoas conseguiram 

deixar suas casas e procurar refúgio nas áreas mais elevadas da cidade. As perdas 
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econômicas foram incalculáveis, principalmente na produção de milho, banana e 

mamão. Por falta de recursos financeiros, muitas famílias não retornaram para a zona 

rural. 

É de suma importância da presença de Defesa Civil nestes municípios, pois 

promove a articulação entre entidades a fim de diminuir a vulnerabilidade dos 

indivíduos, bem como apresentar respostas rápidas de enfrentamento em situação de 

crises. Um exemplo disso foi relatado por um morador da cidade de Açu, no qual expôs 

que quando os Açudes Mendubim e Pataxó começam a sangrar a população de 

Ipanguaçu já fica em alerta e quando há de fato inundação, a população de Ipanguaçu 

fica abrigada em escolas do município de Açu. 

Dessa maneira, é preciso entender que a vulnerabilidade socioambiental 

engloba inúmeras nuances que muitas vezes não são quantificadas, como a percepção 

dos riscos;  a ajuda de entidades e pessoas que não pertencem ao governo durante o 

desastres,  como igrejas, relações entre vizinhos entre tantas outras características que 

ajudam a diminuir ou a aumentar a vulnerabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os grandes centros urbanos geralmente apresentam números mais 

expressivos de pessoas atingidas diretamente pelas inundações, porém às áreas rurais 

também exibem registros de perdas e prejuízos decorrentes deste fenômeno. Pois, 

apesar de possuir menor concentração populacional, os prejuízos causados por 

fenômenos naturais extremos nas áreas rurais não deixam de ser expressivos, uma vez 

que as inundações podem comprometer drasticamente a economia local reverberando 

suas consequências nas cidades. 

As inundações no Baixo-Açu estão ligadas a fenômenos 

hidrometeorológicos intensos, que ocorrem ao longo da bacia hidrográfica, 

especialmente a montante do Rio Piranhas-Açu. Embora não seja possível conter a 

manifestação dos fenômenos naturais é admissível à diminuição dos efeitos danosos, 

para isso, é necessário conhecer as áreas de maior exposição, bem como os fatores que 

tornam a população mais vulnerável. 

Comparando os dados das estações climatológicas, das estações 

pluviométricas e os documentos da Defesa Civil foi possível concluir também que as 

inundações no Baixo-Açu são provocadas por dias consecutivos de chuvas, mesmo que 

o acumulado em 24 horas seja relativamente baixo. 

Além disso, é importante frisar que as precipitações pluviométricas mais 

intensas que ocorrem no final do período chuvoso são mais perigosas, tendo em vista 

que os solos e os reservatórios já se encontram saturados não sendo mais capazes de 

conter a água.  

Para este estudo foi primordial entender que a vulnerabilidade está atrelada 

a outras esferas maiores além das características intrínsecas de cada indivíduo, sendo 

assim, a vulnerabilidade seria a junção da exposição com a suscetibilidade, à capacidade 

de enfrentamento e a capacidade de adaptação.  

A metodologia desta pesquisa permite a inserção de diversos indicadores em 

escalas distintas, podendo ser aplicada a vários estudos de vulnerabilidade, sejam em 

escala global, regionais ou locais, por meio de obtenção de dados secundários ou 

colhidos em campo.  

A utilização dos dados do LandScan Global pode ser substituída por outras 

metodologias que sejam mais detalhadas para estimar a população exposta a riscos. 

Entre elas, o uso de dados do censo demográfico, estimando o valor da população por 
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setor censitário atingido, ou até mesmo em análises de campo. 

Antes de realizar a modelagem hidrológica para estimação das áreas de 

inundação, foi necessário entender como se comportam as precipitações pluviométricas 

na bacia hidrográficas, assim, foram analisados os dados de três estações pluviométricas 

capazes de caracterizar as chuvas ao longo da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. 

A modelagem mostrou deficiência no tocante à precisão das cotas de inundação 

principalmente para a seção 01, tendo em vista a forte influência das marés nas áreas 

contempladas por esta seção. Assim, seria necessário um estudo das vazões específicas 

para esta área de forte interação fluviomarinha. 

Até a seção 02, na altura do município de Pendências, a modelagem se mostrou 

satisfatória, quando comparados os dados obtidos na modelagem com os relados 

históricos dos moradores em campo. 

Devido à falta de dados altimétricos de entrada mais precisos da calha do rio, 

não foi possível detalhar melhor a batimetria, fazendo com que a acurácia de 

modelagem não fosse maior. 

No caso do Rio Piranhas-Açu, as modelagens hidráulicas mostram que, até 

mesmo as cheias resultantes de vazões para períodos de retorno de baixo tempo de 

recorrência (5 e 10 anos), inundam grandes parcelas de áreas. Tal fato expõe a grande 

vulnerabilidade das regiões inseridas à jusante da Barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves, que atualmente se encontram em risco permanente de inundações, 

sugerindo, assim, a necessidade urgente de utilização de medidas mitigadoras e de 

controle de enchentes nesse local. 

Na maioria dos eventos de inundações, enchentes ou enxurradas no Baixo-

Açu, os afluentes que contribuem a montante da barragem Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves tiveram forte influência para o acometimento de desastres na região, tendo 

em vista que geram efluentes com grandes volumes de água aumentando de forma 

significativa o nível do rio Piranhas-Açu a jusante.  

Conforme o DNOCS (2012) o reservatório Eng. Armando Ribeiro 

Gonçalves apresenta boa capacidade de amortecimento de cheias, entretanto, não 

consegue evitar que o Baixo-Açu seja inundado em anos críticos de precipitações mais 

elevadas, uma vez que sua capacidade de acumulação pode se superada. A consequência 

disso é que o volume que seria destinado ao amortecimento das cheias logo é atingido 

resultando em efluentes bem próximos aos valores dos afluentes que chegam à 

barragem. 
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As soluções para o problema das enchentes podem ser alcançadas por meio 

de planejamentos de curto, médio e longo prazo. No entanto não é tecnicamente nem 

economicamente viável que essas medidas adotadas garantam 100% de proteção, para 

qualquer que seja a vazão escoada, durante a ocorrência de eventos hidrológicos 

extremos de elevados períodos de retorno. Segundo Tucci (2009), “É ingenuidade de o 

homem imaginar que poderá controlar totalmente as inundações; as medidas sempre 

visam minimizar as suas consequências” (TUCCI, 2009, p.53). 

Aliado ao fator ambiental o agravamento das inundações no Baixo-Açu 

ocorrem também devido às práticas inadequadas de ocupação do solo, aonde há o 

desenvolvimento de atividades econômicas e crescimento urbano, mesmo que insipiente 

bem próximo ao leito do rio. 

A retirada da mata ciliar do Rio Piranhas-Açu facilita os processos erosivos 

e a instabilidade de suas margens, que por vários trechos apresentam taludes instáveis, 

como consequência, os sedimentos dispostos nas margens do rio são carreados para o 

leito intensificando o assoreamento do rio e por seguinte o espraiamento do seu leito. 

O regime climático da região não colabora para a manutenção do transporte 

de sedimentos ao longo do rio, tendo em vista a escassez significativa de água em 

alguns trechos, com pontos completamente secos. Entretanto, quando em anos atípicos 

de maiores volumes de precipitação pluviométrica, a vazão do rio aumenta 

significativamente contribuindo ainda mais para o solapamento das margens e o 

assoreamento deste.  

É extremamente difícil a manutenção da mata nativa as margens do rio, não 

só devido às condições de variabilidade climática da região, mas principalmente pelo 

desmatamento excessivo que é complexo de fiscalizar, uma vez que todo o leito do rio é 

ocupado por mais de 3 mil titulares de terra em ambas as margens.  

Deve-se atentar para o risco de contaminação das águas e das várzeas do rio, 

pois 95% dos agricultores da região utilizam agrotóxicos em suas lavouras, que em sua 

maioria são grandes monoculturas de mamão, manga e banana; além disso, são lançados 

efluentes domésticos diretamente no rio em alguns pontos. Salienta-se o cuidado que 

deve-se ter com o esgotamento sanitário das cidades no vale do Açu, uma vez que todo 

o vale está disposto em um substrato geológico formado por calcários altamente 

porosos, no qual se encontram dois importantes reservatórios hídricos do estado: o 

aquífero Jandaíra e o aquífero Açu, que podem ser contaminados. 

O vale do Açu é ocupado em sua maior parte por propriedades agrícolas e 



198  

pecuárias, que já exercem forte pressão sobre o meio ambiente, aliado a estes, 

encontram-se também indústrias ceramistas que retiram toneladas de argila do rio, lenha 

da vegetação local para o cozimento das peças de barro e lançam constantemente 

poluentes no ar através da fumaça que sai de suas fornalhas. Há ainda os centros 

urbanos das cidades dispostas ao longo do rio com seus povoados que retira do rio a 

água utilizada em suas atividades diárias. 

Outro fator que se deve chamar atenção é que após a inauguração da 

barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves o número de inundações no Baixo-Açu 

aumentaram, mas não se pode afirmar se o reservatório tem relação direta com as 

inundações, ou se elas aumentaram devido a um aumento de chuvas inesperadas para a 

região decorrente de mudanças climáticas ou ainda, se simplesmente houve uma maior 

ocupação das áreas de planície de inundação como o passar dos anos. 

As inundações no Baixo-Açu são sazonais e trazem consigo inúmeros 

prejuízos, a pesar das perdas humanas serem baixas as perdas econômicas chegam ser 

incalculáveis para a região, com reflexos no PIB não só dos municípios atingidos como 

também do estado. 

Ainda há pouca bibliografia e estudos relacionados às inundações em rios 

do semiárido nordestino o que dificulta o planejamento do território e criação de planos 

e contingência de desastres. Uma saída seria a promoção de parcerias entre as Defesas 

Civis municipais e as universidades, gerando a troca de informações e, quem sabe, a 

capacitação de agentes multiplicadores da conscientização de redução de riscos nas 

comunidades. 

Por fim, a justificativa para a adesão da escala a nível municipal é que este 

trabalho se trata de uma análise regional, sendo assim, um escala de detalhe tornaria o 

estudo demasiadamente extenso. Todavia, pode ser uma sugestão pra análises futuras. 
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ANEXO 01 – Tabela com a relação dos 71 postos pluviométricos selecionados ao 

longo da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu 

 

 

FID Shape * EST_ID EST_TP EST_NM ORG_SG_RES ORG_SG_OPE UFD_SG MUN_NM RIO_NM Prec_mm

0 Point 636040 Pluviométrica SOSSEGO SUDENE SUDENE PB CUITÉ  536,1

1 Point 636018 Pluviométrica PARELHAS EMPARN EMPARN RN PARELHAS  567,026

2 Point 636014 Pluviométrica ZANGARELHAS SUDENE SUDENE RN JARDIM DO SERIDÓ  598,027

3 Point 636038 Pluviométrica PICUI DNOCS DNOCS PB PICUÍ  339,1

4 Point 636007 Pluviométrica AÇUDE GARGALHEIRAS EMPARN EMPARN RN ACARI  488,05

5 Point 636025 Pluviométrica CURRAIS NOVOS EMPARN EMPARN RN CURRAIS NOVOS  461,056

6 Point 636010 Pluviométrica SÃO VICENTE (LUIZA) EMPARN EMPARN RN SÃO VICENTE  560,772

7 Point 636012 Pluviométrica LAGOA NOVA EMPARN EMPARN RN LAGOA NOVA  541,941

8 Point 636026 Pluviométrica CERRO CORÁ EMPARN EMPARN RN CERRO CORÁ  648,7

9 Point 536018 Pluviométrica SANTANA DO MATOS EMPARN EMPARN RN SANTANA DOS MATOS  707,039

10 Point 536009 Pluviométrica LAJES (ITARETAMA) EMPARN EMPARN RN LAJES  462,1

11 Point 536024 Pluviométrica ANGICOS EMPARN EMPARN RN ANGICOS  535,701

12 Point 536019 Pluviométrica PEDRO AVELINO EMPARN EMPARN RN PEDRO AVELINO  483,7

13 Point 536003 Pluviométrica MONSENHOR HONÓRIO EMPARN EMPARN RN PENDÊNCIAS  548,005

14 Point 536007 Pluviométrica MACAU INMET INMET RN MACAU  507,2

15 Point 537033 Pluviométrica MOSSORÓ (JERÔNIMO ROSADO) INMET INMET RN MOSSORÓ  787,9

16 Point 437012 Pluviométrica AREIA BRANCA EMPARN EMPARN RN AREIA BRANCA  546,5

17 Point 536029 Pluviométrica AÇUDE MENDUBIM EMPARN EMPARN RN AÇU  673,767

18 Point 536023 Pluviométrica AÇUDE PATAXÓ EMPARN EMPARN RN IPANGUAÇU  601,761

19 Point 637002 Pluviométrica JOÃO DIAS EMPARN EMPARN RN JOÃO DIAS  932,22

20 Point 637000 Pluviométrica PATÚ EMPARN EMPARN RN PATÚ  879,68

21 Point 637022 Pluviométrica BELÉM DO BREJO DO CRUZ DNOCS DNOCS PB BELÉM DO BREJO DO CRUZ  755,211

22 Point 637017 Pluviométrica SÃO FERNANDO EMPARN EMPARN RN SÃO FERNANDO  697,952

23 Point 537027 Pluviométrica PARAÚ EMPARN EMPARN RN PARAÚ  593,767

24 Point 637011 Pluviométrica JUCURUTU EMPARN EMPARN RN JUCURUTU  784,033

25 Point 536025 Pluviométrica BARÃO DE SERRA BRANCA EMPARN EMPARN RN JUCURUTU  769,58

26 Point 636006 Pluviométrica FLORANIA (FLORES) INMET INMET RN FLORANIA  873,5

27 Point 638047 Pluviométrica ENGENHEIRO AVIDOS DNOCS DNOCS PB CAJAZEIRAS  853,82

28 Point 638039 Pluviométrica LUÍS GOMES EMPARN EMPARN RN LUÍS GOMES  913,63

29 Point 638048 Pluviométrica NAZAREZINHO DNOCS DNOCS PB NAZAREZINHO  958,48

30 Point 638036 Pluviométrica SOUSA DNOCS DNOCS PB SOUSA  881,981

31 Point 638037 Pluviométrica ALEXANDRIA EMPARN EMPARN RN ALEXANDRIA  793,454

32 Point 637037 Pluviométrica SÃO MAMEDE AESA AESA PB SÃO MAMEDE  678,47

33 Point 637016 Pluviométrica PALMA EMPARN EMPARN RN CAICÓ  634,394

34 Point 636027 Pluviométrica OURO BRANCO (MANAIRAMA) EMPARN EMPARN RN OURO BRANCO  555,341

35 Point 736010 Pluviométrica SALGADINHO DNOCS DNOCS PB SALGADINHO  436,94

36 Point 636001 Pluviométrica AÇUDE CRUZETA EMPARN EMPARN RN CRUZETA  513,467

37 Point 636003 Pluviométrica CRUZETA INMET INMET RN CRUZETA  704,7

38 Point 636024 Pluviométrica EQUADOR EMPARN EMPARN RN EQUADOR  398,027

39 Point 736008 Pluviométrica SOLEDADE DNOCS DNOCS PB SOLEDADE  391,2

40 Point 737006 Pluviométrica PIANCÓ ANA CPRM PB PIANCÓ  869,218

41 Point 737016 Pluviométrica JURU SUDENE SUDENE PB JURU  803,615

42 Point 737011 Pluviométrica OLHO D'ÁGUA DNOCS DNOCS PB OLHO D'ÁGUA  1152,656

43 Point 737021 Pluviométrica CATINGUEIRA DNOCS DNOCS PB CATINGUEIRA  931,724

44 Point 737022 Pluviométrica ÁGUA BRANCA AESA AESA PB ÁGUA BRANCA  741,753

45 Point 737017 Pluviométrica IMACULADA DNOCS DNOCS PB IMACULADA  673,975

46 Point 737015 Pluviométrica MÃE D'ÁGUA DE DENTRO DNOCS DNOCS PB MÃE D'ÁGUA  802,443

47 Point 737002 Pluviométrica TEIXEIRA DNOCS DNOCS PB TEIXEIRA  606,7

48 Point 737009 Pluviométrica PATOS DNOCS DNOCS PB PATOS  517,853

49 Point 637024 Pluviométrica CAJAZEIRINHAS SUDENE SUDENE PB POMBAL  989,75

50 Point 637031 Pluviométrica MALTA DNOCS DNOCS PB MALTA  848,916

51 Point 637032 Pluviométrica POMBAL DNOCS DNOCS PB POMBAL  905,705

52 Point 637014 Pluviométrica SÃO JOÃO DO SABUGI - EMATER EMPARN EMPARN RN SÃO JOÃO DO SABUGI  631,93

53 Point 637013 Pluviométrica SERRA NEGRA DO NORTE EMPARN EMPARN RN SERRA NEGRA DO NORTE  724,382

54 Point 3741250 Fluviométrica SÃO BENTO ANA ANA PB SÃO BENTO RIO PIRANHAS-AÇU 811,65

55 Point 637010 Pluviométrica AÇUDE LAGOINHA ANA CPRM RN JARDIM DE PIRANHAS  690,61

56 Point 637004 Pluviométrica CAICÓ EMPARN EMPARN RN CAICÓ  807,922

57 Point 637019 Pluviométrica JARDIM DE PIRANHAS EMPARN EMPARN RN JARDIM DE PIRANHAS  749,276

58 Point 738024 Pluviométrica ARAPUÃ DNOCS DNOCS PB SÃO JOSÉ DE PIRANHAS  822,878

59 Point 738022 Pluviométrica BONITO DE SANTA FÉ DNOCS DNOCS PB BONITO DE SANTA FÉ  896,561

60 Point 738023 Pluviométrica BOM JESUS DNOCS DNOCS PB CONCEIÇÃO  941,034

61 Point 738009 Pluviométrica FAZENDA TIMBAUBA AESA AESA PB AGUIAR  834,63

62 Point 738010 Pluviométrica SERRA GRANDE DNOCS DNOCS PB SERRA GRANDE  762,7

63 Point 738025 Pluviométrica AGUIAR DNOCS DNOCS PB AGUIAR  887,482

64 Point 738017 Pluviométrica ITAPORANGA DNOCS DNOCS PB ITAPORANGA  911,442

65 Point 3624100 Fluviométrica RNQA_CE-7349-I-3_AÇUDE GOMES COGERH COGERH CE MAURITI RIO SALGADO 770,4

66 Point 738020 Pluviométrica CONCEIÇÃO DNOCS DNOCS PB CONCEIÇÃO  872,089

67 Point 738015 Pluviométrica MANAIRA DNOCS DNOCS PB MANAIRA  684,927

68 Point 738035 Pluviométrica TRIUNFO INMET INMET PE TRIUNFO  1409,8

69 Point 738014 Pluviométrica NOVA OLINDA DNOCS DNOCS PB NOVA OLINDA  922,827

70 Point 738013 Pluviométrica PRINCESA ISABEL DNOCS DNOCS PB PRINCESA ISABEL  831,571

71 Point 638034 Pluviométrica SÃO GONÇALO INMET INMET PB SOUSA  995,5  
Fonte: eladorado apartir de dados da ANA no Portal WidroWeb. 
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ANEXO 02 – Quadro com Critérios de avaliação do Ministério Público Federal 

usado no Ranking da Transparência 
Q 1  O ente possui informações sobre 

Transparência na internet? 

Q 2  O site contém ferramenta de pesquisa de 

conteúdo que permita o acesso à 

informação? 

Q 3  Há informações sobre a receita nos últimos 
6 meses, incluindo natureza, valor de 

previsão e valor arrecadado? 

Q 4  As despesas apresentam dados dos últimos 6 
meses contendo: 

 a. Valor do empenho 

 b. Valor da liquidação 

 c. Favorecido 

 d. Valor do pagamento 

Q 5 O site apresenta dados nos últimos 6 meses 

contendo: 

 a. Íntegra dos editais de licitação 

 b. Resultado dos editais de licitação 
(vencedor é suficiente) 

 c. Contratos na íntegra 

Q 6 O ente divulga as seguintes informações 

concernentes a procedimentos licitatórios 
com dados dos últimos 6 meses? 

 a. Modalidade 

 b. Data 

 c. Valor 

 d. Número/Ano de edital 

 e. Objeto 

Q 7.  O site apresenta: 

 a. A prestração de contas (Relatório de 

Gestão) do ano anterior 

 b. Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RRO) dos últimos 6 meses 

 c. Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos 
últimos 6 meses 

 d. Relatório estatístico contendo a 

quantidade de pedidos de informação 

recebidos, atendidos e indeferidos, bem 
como informações genéricas sobre os 

solicitantes 

Q8  O site possibilita a gravação de relatórios 

em diversos formatos eletrônicos, abertos 
não proprietários, tais como planilhas e 

texto (CSV), de modo a facilitar a análise 

das informações? 

Q9 Possibilidade de entrega de um pedido de 

acesso de forma presencial: 

 a. Existe indicação precisa no site de 

funcionamento de um SIC físico 

 b. Há indicação do órgão 
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 c. Há indicação de endereço 

 d. Há indicação de telefone 

 e. Há indicação dos horários de 

funcionamento 

Q10 Há possibilidade de envio de pedidos de 
informação de forma eletrônica (E-SIC)? 

Q11 Apresenta possibilidade de 

acompanhamento posterior da solicitação? 

Q12 A solicitação por meio do e-SIC é feita de 
forma fácil e simples sem a exigência de 

pelo menos um dos seguintes itens de 

identificação do requerente que dificultem 
ou impossibilitem o acesso à informação, 

tais como: envio de documentos, assinatura 

reconhecida, declaração de 
responsabilidade, maioridade? 

Q13 No site está disponibilizado o registro das 

competências e estrutura organizacional do 

ente? 

Q14 O Portal disponibiliza endereços e telefones 

das respectivas unidades e horários de 

atendimento ao público? 

Q15 Há divulgação de remuneração 
individualizada por nome do agente 

público? 

Q16 Há divulgação de diárias e passagens por 

nome de favorecido e constando, data, 
destino, cargo e motivo de viagem? 

Fonte: eladorado apartir de dados do MPF (2016). 
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APENDICE 01: Mapa do Atlas de Vulnerabilidade a Indundações da ANA (2012) 

 

 
Fonte: ANA, 2012 

 


