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SOUZA, J. A. Eventos de precipitações extremas e suas repercussões na 

paisagem da Bacia Hidrográfica do rio Potengi-RN. 2020. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal 

 

 

RESUMO 

 

A precipitação é a variável climática mais importante quando se pretende 
compreender a dinâmica da estrutura superficial da paisagem e as 
consequências nas diversas atividades humanas. Os eventos capazes de 
provocar maiores alterações no sistema são os extremos, definidos por valores 
atipicamente elevados ou baixos considerando um intervalo de observações. A 
Bacia Hidrográfica do rio Potengi, área de estudo, está localizada no Rio Grande 
do Norte e abrange 18 municípios, incluindo a capital do estado.  A metodologia 
é pautada em procedimentos e técnicas quantitativas, como nos métodos de 
krigagem (espacialização) e Gumbel (tempo de retorno), além da análise 
qualitativa, na definição das unidades de paisagem. Os resultados demonstram 
que há uma significativa variação espaço-temporal da chuva nos diferentes 
compartimentos. Com relação aos eventos máximos, foi possível verificar que 
fenômenos climatológicos de precipitação com alta magnitude são frequentes 
em um curto intervalo de tempo. Por fim, foram definidas unidades de paisagem 
(Barlavento da Borborema, Piemonte Semiárido, Piemonte Agreste do Potengi e 
Tabuleiros Costeiros Semiúmidos), usando como elemento principal de 
delimitação a precipitação. 
 

Palavras-chave: Precipitação. Variação espaço-temporal. Eventos extremos. 
Unidades de Paisagem. Bacia hidrográfica. 
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ABSTRACT 

 

Precipitation is the most important climatic variable when it is intended to 
understand the dynamics of the surface structure of the landscape and the 
consequences for different human activities. The events capable of causing 
major changes in the system are the extremes, defined by atypically high or low 
values considering an interval of observations. The Potengi River Basin, the study 
area, is located in Rio Grande do Norte and covers 18 municipalities, including 
the state capital. The methodology is based on quantitative procedures and 
techniques, such as kriging (spatialization) and Gumbel (return time) methods, in 
addition to qualitative analysis, in the definition of landscape units. The results 
show that there is a significant spatio-temporal variation in rainfall in the different 
compartments. Regarding the maximum events, it was possible to verify that 
climatological phenomena of precipitation with high magnitude are frequent in a 
short period of time. Finally, landscape units were defined (Barlavento da 
Borborema, Piemonte Semiárido, Piemonte Agreste do Potengi e Tabuleiros 
Costeiros Semiúmidos), using precipitation as the main limiting element. 
 
Keywords: Precipitation. Spatio-temporal variation. Extreme events. Landscape 
units. Hydrographic basin. 
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1. INTRODUÇÃO 

As características espaciais, temporais e de intensidade da precipitação 

constituem a base para compreensão da relação entre a dinâmica hidrológica, o 

reafeiçoamento da paisagem e as interações com a sociedade (BERTONI e 

TUCCI, 2001; MOTA e ZIPSER, 2002; FRANCHITO et al., 2009 e PEREIRA et 

al., 2013). Tal importância deve-se às consequências que esta, em baixa ou 

elevada quantidade, pode desencadear na estrutura superficial da paisagem, 

provocando alterações no ambiente físico e nos arranjos espaciais, interferindo 

assim na execução de atividades agrícolas, industriais, turísticas, bem como no 

uso racional da água no alto, médio e baixo curso da bacia hidrográfica. 

Diversos estudos em bacias hidrográficas, como os de Kelting (2009), 

Ferreira et al. (2012); Loureiro e Fernandes (2013); Chierice e Landim (2014); 

Ramos et al. (2014); Silva (2017); Souza (2017), versam sobre a variação 

pluviométrica e os impactos que estas provocam na paisagem. Estudos como os 

de Lima et al. (2005); Lopo et al. (2010); Sobrinho et al. (2011) e Lucena et al. 

(2018) retrataram a variação temporal da precipitação em municípios do estado 

do Rio Grande do Norte, onde está localizada a BHRP.  

Por ser uma variável considerada tanto na climatologia como na 

meteorologia, a precipitação envolve os geógrafos numa discussão - sobre seu 

uso e aplicação – que se deve iniciar, essencialmente, pelo entendimento das 

definições de “tempo” e “clima”. Para Barros e Zavattini (2009), “o tempo é uma 

combinação passageira, efêmera, de curta duração dos elementos climáticos 

(radiação, pressão, temperatura e umidade) de um determinado lugar”, ou seja, 

é uma combinação que existe num dado momento, porém no instante seguinte 

pode ser outra, diferente da anterior. Assim como o “tempo”, o “clima” também 

resulta desses elementos, mas, neste caso, trata-se da combinação de 

tendências dominantes e duradouras dos elementos mais gerais da atmosfera 

sobre um determinado lugar (PÉDELABORDE, 1970).  

Além do interesse por uma noção mais ampla na escala do tempo, cabe 

também aos geógrafos, estudos sobre eventos de curta duração, como as 

precipitações extremas, pois, são as que possuem maior potencial de gerar 

impactos significativos em relação às atividades humanas (MARENGO, 2009).  
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Segundo o IPCC (2012), os eventos extremos são geralmente definidos 

por valores atipicamente elevados ou baixos considerando um intervalo de 

observações. No caso das precipitações, incluem eventos de chuvas intensas 

(eventos máximos) e os períodos de secas prolongadas (eventos mínimos).  

As áreas atingidas por eventos máximos, podem sofrer com fenômenos 

altamente destrutivos, como as enchentes, inundações, alagamentos, erosão do 

solo, rompimento de barragens, assoreamento de reservatórios hídricos, 

deslizamentos de massas, entre outros que, ocasionam impactos 

socioeconômicos significativos na sociedade (FUTREL et al., 2005; 

MENDONÇA, 2006; MARENGO, 2010). Tais impactos são potencializados 

principalmente, quando associados à falta de infraestrutura que as cidades 

oferecem e às condições sociais e econômicas da população mais carente, que 

dificulta ações preventivas relacionadas ao enfrentamento de problemas 

hidrológicos na bacia.  

Desta forma, a identificação dos eventos máximos de precipitação ajuda 

na tomada de decisões quanto à implantação de infraestrutura propiciando uma 

maior eficiência na gestão dos recursos hídricos, ou na prevenção dos possíveis 

danos que essas chuvas podem causar (CUNHA et al., 2013; SANTOS, 2012).  

Com relação aos eventos mínimos, ou seja, longos períodos de estiagem, 

espera-se consequências como a salinização dos solos, desertificação de terras 

agrícolas, diminuição da produtividade do gado e de colheitas, como também o 

decréscimo em seus recursos hídricos. A baixa quantidade de precipitação pode 

também induzir a construções nas planícies de inundação, pois segundo Tucci 

e Bertoni (2003), o longo período de estiagem faz com que a população local 

esqueça que aquela área é inapropriada para ocupação, correndo o risco de nos 

períodos fortes chuvas essas construções colapsar. 

Como visto anteriormente, precipitações intensas podem causar prejuízos 

tanto de ordem financeira como social, a falta dela também. Logo, Bastos et al. 

(1998) afirmam que uma econômica decisão é tratar de prever futuras 

ocorrências desses eventos extremos, através de técnicas estatísticas. 

Uma dessas técnicas é o “tempo de retorno” ou “período de retorno”, o 

qual é compreendido como a estimativa da frequência com que um evento de 

certa magnitude pode ocorrer, ser igualada ou até mesmo ser superada (PINTO 
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et al., 1976). Segundo Furtado (2017), métodos como os de Fuller, Vem Te 

Chow, Gumbel, Kimball entre outros, permitem determinar, com diferentes graus 

de acurácia, estes períodos, visando melhorar o planejamento de diversas 

atividades humanas. 

Embora a Agricultura seja a principal área técnica beneficiária, 

praticamente todas as atividades humanas dependem das informações 

climatológicas, do setor produtivo à saúde pública, das atividades esportivas ao 

lazer (INMET, 2018).  

Para que tais informações possam ser aplicadas nos diversos setores da 

sociedade, torna-se necessário o entendimento da dinâmica espacial e temporal 

da precipitação, que são condicionadas por características da área como a 

latitude, altitude, relevo, vegetação, continentalidade e maritimidade (VIANELLO 

et al., 1991; MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2007).  

           Tal entendimento se dá por meio de sua representação no mapa, sendo 

assim, as técnicas de espacialização, por meio dos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs), viabilizam a análise da forma como as precipitações se 

distribuem no espaço, assim como a associação com diversos fatores do 

ambiente (ARAI, 2010).   

Assim, estudos do comportamento das chuvas tanto relacionados a sua 

espacialização como previsão, a partir do conhecimento integrado dos 

elementos bióticos e abióticos em uma bacia hidrográfica, fornecem informações 

importantes para a gestão adequada dos recursos hídricos por parte dos 

governos e da sociedade, além de que constitui uma ferramenta para se pensar 

novas formas de apropriação da paisagem na bacia. 

Segundo Amorim et al. (2018), para se compreender os compartimentos 

de paisagem do Rio Grande do Norte é preciso pensar na sobreposição de 

informações geológicas, climatológicas e geomorfológicas como também na 

sociedade que ocupa essas unidades por meio das práticas econômicas, sociais 

e culturais. Assim, a paisagem é compreendida enquanto unidade que 

caracteriza particularidades de “fatos geográficos” (SAUER, 1969). 

Nesta perspectiva, o presente trabalho é desenvolvido calcado na 

abordagem sistêmica, a qual oferecer o suporte necessário para o entendimento 

da interação dos elementos naturais e antrópicos na Bacia Hidrográfica do rio 
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Potengi (BHRP), possibilitando uma melhor representação e compreensão da 

dinâmica da paisagem, com vistas a subsidiar a gestão do território.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar o comportamento dos valores médios e extremos da precipitação 

pluvial e suas repercussões na paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi-

RN, a fim de obter compartimentos climáticos que subsidiem o planejamento 

ambiental. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

➢ Identificar e classificar os anos-padrão de precipitação da BHRP. 

➢ Espacializar os volumes médios anuais de precipitação na BHRP; 

➢ Identificar os tempos de retorno de precipitações máximas em 24h nos 

intervalos: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 e 1000 anos, através do método de 

Gumbel. 

➢ Discutir como os eventos máximos de precipitação desencadeiam 

alterações nos compartimentos da paisagem, a fim de auxiliar no uso e 

gestão do território. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

A Bacia Hidrográfica do Potengi (Figura 1) possui uma área de 4.113 km², 

abrangendo parte das mesorregiões Central, Agreste e Leste do Estado do Rio 

Grande do Norte, entre as coordenadas geográficas 5°42’ e 6°12’ de latitude Sul 

e 35°11’ e 36°23’ de longitude Oeste (WAKE, 2003).  

Tem sua nascente na Serra de Santana, no município de Cerro Corá. Se 

estende de oeste para leste com 135 km e de norte a sul 50 km, o que torna a 

bacia com características longitudinais. Limita-se ao sul com a bacia do Rio Jacu 

e ao norte com a bacia do Rio Ceará Mirim, desaguando no Oceano Atlântico 

em Natal, formando o maior estuário do Estado. Grande parte da rede 

hidrográfica apresenta-se de forma efêmera e intermitente durante a maior parte 

do ano, com exceção do baixo curso, onde há canais perenes devido às 

influências das ações das marés e pelo maior volume de chuva (MEDEIROS, 

2009). 

Figura 1 Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi  

 

Fonte: Elaboração própria, (2020). 
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3.2  ASPECTOS GEOLÓGICOS 

A geologia é analisada no contexto da sua interação com os eventos 

extremos de precipitação na região da bacia. Segundo Beavis (2000), de uma 

forma geral, a litologia determinaria a intensidade da erosão na paisagem e a 

estrutura geológica, sua localização e orientação. Em seu estudo, o autor 

destaca que existe uma relação entre a orientação das fraturas e falhas 

geológicas e a orientação das voçorocas, ou seja, sugere que as estruturas 

presentes no substrato rochoso possuem forte influência tanto no 

desenvolvimento como na orientação das ravinas e voçorocas, onde o solo é 

resultante de intemperismo in situ.  

A geologia da área de estudo (Figura 2) é dividida em duas partes. A 

porção centro-ocidental, é caracterizada, integralmente, por rochas cristalinas 

relacionadas ao Pré-Cambriano (SEMARH, 1999). 

  

Figura 2  Unidades Litoestatigráficas da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi 
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São rochas geralmente formadas em áreas de baixa altitude, com alta 

resistência à erosão e ao intemperismo. Destacam-se as unidades: Caicó 

ortognaisse, Grupo Seridó, Jucurutu. 

A região oriental é recoberta por depósitos neogênicos, compreendendo 

desde a formação Barreiras do Mioceno até as coberturas eólicas ativas e 

aluviões modernos, destacando-se as extensas áreas dos rios Potengi e Jundiaí 

(SANTOS, 2010). Essa região é formada principalmente por rochas 

sedimentares terciário-quaternárias do Grupo Barreiras, que são rochas mais 

suscetíveis aos processos intempéricos, onde ocorre a perda e o transporte 

desses sedimentos por diferentes agentes (água, gelo, vento, gravidade) até sua 

sedimentação em depressões da crosta terrestre, denominadas bacias 

sedimentares. 

 

3.3 GEOMORFOLOGIA 

O relevo é um fator que pode influenciar na elevação do volume de 

precipitação e, ao mesmo tempo, interagir com os eventos de chuva aumentando 

ou retardando o escoamento superficial, seja devido a declividade, comprimento 

ou da forma das encostas (GUERRA, 1994).  

Segundo Guerra (1994), a declividade das encostas tem influência sobre 

o processo de erosão do solo devido ao efeito que provoca nas taxas de 

infiltração e na velocidade do escoamento superficial. Quanto maior a 

declividade mais rápido é o escoamento superficial e menor a capacidade de 

infiltração. O comprimento da encosta embora seja um fator difícil de ser 

avaliado, também interfere na erosão pois a perda de solo por unidade de área 

geralmente aumenta substancialmente à medida que aumenta o tamanho da 

encosta (VIERO, 2004). Já a forma das encostas possui um efeito significativo 

na erosão, uma vez que determina o caminho a ser percorrido pela água 

(SUMMERFIELD, 1990). 

Essa dinâmica é a responsável pelo reafeiçoamento da paisagem e, por 

sua vez, repercute nas atividades humanas especialmente no que tange ao uso 

dos recursos hídricos. Por isso, a importância de conhecer o comportamento 

altimétrico da bacia (Figura 3) e do canal do rio principal (Figura 4).  
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Figura 3 - Mapa hipsométrico da Bacia Hidrográfica do rio Potengi 

 
Fonte: TODODATA-INPE. 

 

Figura 4 Perfil longitudinal do curso do rio Potengi (nascente-foz) 

 

Fonte: Google Earth Pro 

 

Segundo Christofoleti (1981), o perfil longitudinal de um rio mostra a sua 

declividade, ou gradiente, sendo a representação visual da relação entre a 

altimetria e o comprimento de determinado curso de água, para as diversas 

localidades situadas entre a nascente e a foz. Para muitos rios, a curva 

representativa dessa relação tem a forma parabólica e o perfil típico é côncavo 

para o céu, com declividades maiores em direção da nascente e com valores 

cada vez mais suaves em direção de jusante, como é o caso da BHRP. 
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No contexto morfoestrutural regional, a bacia abrange três domínios 

geomorfológicos (Figura 5): Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja e 

Tabuleiros Costeiros (RADAMBRASIL, folha Jaguaribe/Natal 1981).  

 

Figura 5 Unidades Geomorfológicas Da Bacia Do Rio Potengi 

 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

3.3.1 Planalto da Borborema  

No alto curso da bacia, onde localiza-se a nascente do rio Potengi, está o 

Planalto da Borborema, unidade morfoestrutural que na área de estudo atinge 

cerca de 722. Nesta região ocorrem relevos convexos e aguçados, ou seja, 

apresentam uma topografia íngreme, que favorece um maior escoamento, 

desencadeando eventos conhecidos como “fast-paced” (AMORIM, 2015). 

 

3.3.2 Depressão Sertaneja  

No médio curso da bacia, predominam formas menos movimentadas, 

destacando-se formas mais aplainadas ou suavemente ondulada, com 

interflúvios convexos de altimetria média abaixo de 150 m, pertencentes ao 
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domínio da Depressão Sertaneja, pontuadas por massas rochosas de ocorrência 

isolada ao longo de lineamentos estruturais, que afloram em função da erosão 

diferencial, mais conhecidas como inselbergues (GOUDIE, 2004).  

Nessa faixa da bacia, o relevo mais aplainado associado a precipitações 

médias anuais que variam em torno de 500 a 600 mm (SOUZA, 2017), 

favorecerá um escoamento superficial mais lento e possivelmente uma maior 

taxa de infiltração. 

 

3.3.3 Tabuleiro Costeiro  

Os tabuleiros costeiros são classificados como uma forma topográfica que 

se assemelha a um planalto, apresentando um topo plano com vegetação típica. 

Estão presentes na área costeira de Natal. Em algumas dessas áreas eles 

comportam-se como falésias semi-plana, com altura em torno de 90 m que 

geralmente terminam abruptamente em barreiras às margens do estuário e em 

falésias nas praias (MEDEIROS et al., 2007). 

Desaguando junto à cidade de Natal, o Rio Potengi forma uma planície 

flúvio-marinha que, para montante, transforma-se em planície fluvial, e é 

envolvida por relevos tabulares dos Tabuleiros Costeiros, predominantes na 

porção sul da bacia. É nessa região de topografia praticamente plana, que 

ocorrem os maiores volumes de precipitação da bacia (SOUZA, 2017).  

 

3.4 SOLOS 

O solo, elemento vital para a sobrevivência humana, é entendido como o 

resultado da relação antagônica entre intemperismo e denudação ao longo do 

tempo. No processo de degradação dos solos, os eventos de precipitação 

assumem um papel bastante expressivo (erosão hídrica). Segundo Lepsch 

(2002) esta corresponde à remoção e transporte dos horizontes superiores do 

solo pela água da chuva, que são agravados pela topografia do terreno e em 

razão da cobertura vegetal, onde quanto maior a declividade maior a velocidade 

de arraste dos sedimentos, e quanto menor a cobertura vegetal mais 

desprotegido ficará o solo, ficando mais susceptível à erosão. 
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Segundo Neto et al. (2008) a erosão é observada em quase toda 

superfície terrestre, mas tem maior intensidade em áreas de clima tropical, onde 

se registram índices pluviométricos elevados e muitas vezes concentrados em 

certas épocas do ano.  

Entretanto, um dos fatores a ser analisado quando se estima a 

vulnerabilidade erosiva dos solos, é o tipo do solo, a depender das condições de 

estrutura, textura e organismos vivos nele presentes (NETO et al., 2008). 

Dessa forma, as unidades de mapeamento, que constituem o mapa 

pedológico (E:1:5.000.000), foram baseadas no documento “O novo mapa de 

solos do Brasil: Legenda atualizada”, desenvolvido pela EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) SOLOS (2011). O mapa apresenta as 

seguintes classes de solos para a área de estudo: NEOSSOLOS LITÓLICOS, 

LUVISSOLOS CROMICOS, LATOSSOLO AMARELO Distrófico, PLANOSSOLO 

NÁTRICO, GLEISSOLOS, NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS e ARGISSOLOS 

VERMELHO-AMARELOS Distróficos (Figura 6). 

 

Figura 6 Mapa pedológico da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi 

 



23 
 
 

 

Grande parte do comportamento dos solos é determinada por sua textura. 

Solos argilosos são mais agregados, enquanto que os de textura grossa 

apresentam macroporos. Solos arenosos são mais permeáveis e com melhor 

infiltração, sendo este tipo de solo o que está menos sujeito a erosão.  

No que diz respeito à matéria orgânica, sua incorporação ao solo é 

bastante eficaz na redução da erosão. Há o favorecimento no desenvolvimento 

de micro-organismos do solo e uma melhor penetração das raízes, o que integra 

as partículas do solo não permitindo o desagregamento das mesmas.  

 

3.5 CLIMA 

Utilizando-se de sistemas de classificação tradicional (tabela 1), o clima 

na metade leste da bacia do Potengi, tomando como base a classificação de 

Köppen (1928), pode ser descrito como do tipo As´, caracterizado por um clima 

tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa se adiantando para o 

outono; na porção centro-oeste, predomina o tipo BSh´- clima muito quente e 

semiárido, com estação chuvosa que se adianta para o outono; e, no extremo 

oeste, o tipo BSw´h´ - clima muito quente e semiárido, com estação chuvosa que 

se atrasa para o outono (SEMARH, 2009).  

 

Tabela 1 Referencial para classificação das diferenciações climáticas no Rio 

Grande do Norte 

Subdomínios 

Climáticos 
Variedades Climáticas Tipo 

Úmido Até 3 meses secos 

Tropical do Nordeste 

Oriental 

Semiúmido De 4 a 5 meses secos 

Semiárido 
Brando de 6 meses secos 

Mediano de 7 a 8 meses secos 

Semiárido 

Brando de 6 meses secos 
Tropical de Zona 

Equatorial 
Mediano de 7 a 8 meses secos 

Forte de 9 a 10 meses secos 

Diniz e Pereira (2015), adaptado de Nímer (1977). 
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Figura 7 Mapa climático da BHRP baseado na classificação das diferenciações 

climáticas no Rio Grande do Norte (tabela 1). 

 

Fonte: elaboração própria (2020), adaptado de Diniz e Pereira (2015). 

 

De um modo geral, as chuvas médias anuais decrescem do litoral em 

direção ao interior, com valores que variam de 1.600 mm a 500 mm, gerando um 

gradiente de aproximadamente 1100 m para uma bacia de perfil longitudinal 

(SOUZA, 2017). Esses totais são distribuídos ao longo do ano, caracterizando 

as precipitações mensais e sazonais das diferentes regiões da bacia. 

A variação espaço-temporal da precipitação na área de estudo decorre 

dentre outros fatores de altitude, continentalidade, maritimidade, da atuação 

isolada e/ou combinada de sistemas sinóticos em diferentes níveis de escala: 

grande escala (100-500 km), mesoescala (1-100 km) e microescala (<1 km) 

(ORLANSKI, 1975).  

Segundo Molion e Bernardo (2002), dentre os mecanismos de grande 

escala, destaca-se a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), cujo 

posicionamento está relacionado às condições do Dipolo do Atlântico, o El Niño-

Oscilação Sul (ENOS) e os Distúrbios ondulatórios de Leste (DOL). Dentre os 

Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), pode-se encontrar os Complexos 
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Convectivos de Mesoescala (CCM) como os principais produtores das 

precipitações, além das Linhas de Instabilidade (LI). Em uma escala mais 

reduzida, observa-se a atuação das brisas marítimas, decorrentes da variação 

barométrica diária entre continente-oceano e as circulações orográficas, 

formando pequenas células convectivas de atuação localizada.  

Segundo Molion e Bernardo (2002), no NEB os sistemas de escala global, 

são responsáveis por cerca de 30% a 80% da precipitação observada, sendo os 

mecanismos de meso e microescalas responsáveis pelo restante.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Teoria Sistêmica, paisagem e bacia hidrográfica 

Em uma época onde os pressupostos teórico-metodológicos eram 

basicamente, pautados em “dividir para conhecer”, ou seja, buscava-se 

conhecer algo através de suas partes, a exploração e expropriação da natureza 

foi facilitada. Porém, tal pensamento cartesiano não conseguia explicar a 

realidade como um todo. Foi então que apareceu uma nova abordagem 

integradora como alternativa ou complemento ao pensamento cartesiano, 

buscando uma compreensão maior dos fenômenos de ordem física, biológica ou 

social, baseados em princípios pressupostos a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) 

(LIMBERGER, 2006; CORRÊA, 2013). 

A TGS foi proposta pelo biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy, em 

caráter inaugural, em discussões realizadas num seminário de Filosofia em 

Chicago (EUA), onde ganhou ênfase nas discussões acerca da forma holística 

de se ver o mundo, até que foi lançada oficialmente na década de 1950 

(BERTALANFFY, 1975).  

No tocante aos frutos da TGS no âmbito da Geografia, realça-se a Teoria 

Geossistêmica. Formulada pelo cientista soviético Viktor Borisovich Sochava 

(1905 – 1978), a partir da criação do conceito de geossistema, foi disseminada 

no mundo ocidental por Bertrand (1972) e aplicada por Tricart (1977) e 

Christofoletti (1999). A concepção geossistêmica trouxe relevantes avanços na 

Geografia Física, possibilitando uma satisfatória análise das relações mútuas e 

integradas entre os aspectos naturais e sociais da paisagem. 

Paisagem que foi definida por Beroutchavilli e Bertrand (1978) como 

produto proveniente da inter-relação entre os elementos internos e externos do 

planeta, sendo resultado de processos ocorridos ao longo da história geológica, 

dinâmica climática, elementos biológicos e a intensidade das ações antrópicas, 

modificando constantemente uma porção do espaço, devido as entradas e 

saídas de energia e matéria. 

A geografia, principalmente a geografia física utilizou-se da abordagem 

sistêmica com ênfase na paisagem, por considerá-los uma abordagem com foco 
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na inter-relação e interpendência entre os componentes que formam um sistema, 

visto como uma totalidade integrada. 

Os sistemas podem ser classificados de acordo com vários critérios. O 

critério funcional, um dos mais importantes para a análise geográfica, proposto 

por Forster Rapoport e Trucco, classifica-os em isolados e não isolados. Os 

isolados são aqueles onde não ocorrem trocas de energia nem de matéria com 

outros sistemas, como no “ciclo de erosão”. Já os não-isolados podem ser 

divididos em fechados e abertos: nos fechados ocorre troca apenas de energia, 

e nos abertos existe troca de energia e de matéria (CHRISTOFOLETTI, 1999), 

como no caso do estudo em questão. 

Os sistemas naturais, como o sistema climático estudado, por sua origem 

interativa com o meio, são considerados abertos por apresentarem uma 

interação dinâmica das partes que compõem um todo complexo, onde a 

precipitação se configura como a principal fonte de transporte de matéria e, 

juntamente com a radiação solar, fornecem energia para um sistema hidrográfico 

(ZAVOIANU,1985; CORRÊA, 2013). Ou seja, cujo input se dá pela ação 

climática: recebimento de calor do sol e água das chuvas, resultando, após a 

dinâmica dos componentes e trocas de energia, em sedimentos e solutos como 

output.  

Essa troca de energia e matéria pode ser mais bem observada numa 

bacia hidrográfica, que segundo Barrella (2001), é definida como um conjunto de 

terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do 

relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam 

superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação 

de nascentes e do lençol freático. Já para Yassuda (1993) é o palco unitário de 

interação das águas com o meio físico, o meio biótico e o meio social, econômico 

e cultural, se enquadrando como um dos principais entes sistêmicos, onde se 

realizam os balanços de entrada proveniente da chuva e saída de água através 

do exutório (PORTO e PORTO, 2008). 

A bacia hidrográfica é considerada como uma unidade de estudo e gestão 

ambiental (BRASIL, 1997). Segundo Martins e Freitas (2014), são unidades de 

estudo adotadas para análises da paisagem. Consideradas como unidades 

naturais, as bacias hidrográficas permitem, por meio da diferenciação de 
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paisagens, entrelaçar os fatores físicos e químicos, bem como os agentes 

naturais presentes na sua dinâmica com a ação do homem. 

Tendo em vista que são unidades que englobam todos os fenômenos 

possíveis, espaciais, temporais, naturais, sociais, territoriais e econômicos, cada 

vez mais a bacia hidrográfica vem sendo utilizada como unidade de gestão da 

paisagem, na área de planejamento ambiental (PORTO E PORTO, 2008). 

Em escala regional, podemos entender a bacia como uma das unidades 

mais apropriadas para estudos climáticos, pois são nelas que acontecem 

fenômenos como inundações, secas, cheias, queimadas, escorregamentos, 

deslizamento de encostas (SOUZA, 2003) além de que é sobre este território 

que se desenvolvem as atividades humanas (urbanas, industriais agrícolas ou 

de preservação). Desta forma, os estudos devem ser definidos levando em 

consideração as interações entre as variáveis físicas, sociais e territoriais, a fim 

de se avaliar a área de forma integrada. 

 

4.2 Dinâmica espacial e temporal da precipitação 

Como visto anteriormente, o clima é um fator condicionante na 

configuração da paisagem.  Santos (2012) destaca que é ele quem regula o 

processo de entrada e saída de energia dentro de uma bacia hidrográfica 

atuando como controlador dos processos e da dinâmica do sistema, ao fornecer 

calor e umidade.  

Segundo Molion e Carvalho (1987) o clima de uma região é determinado 

por fatores climáticos, que atuam na escala global, regional e local. Dentre esses 

fatores, destaca-se a precipitação, que nada mais é do que o resultado final da 

condensação do vapor d’água, que ao atingir determinadas dimensões rompem 

a tensão de suporte e caem em direção ao solo em forma de chuva (OMETTO, 

1981). Sua forma e quantidade é influenciada por outros fatores climáticos como 

vento, temperatura e pressão atmosférica (VALVERDE e MARENGO, 2014).  

Além das características relacionadas à forma e quantidade, Sigrist et al. 

(2011) destacam que a precipitação é um fenômeno muito complexo que varia 

no espaço e no tempo. Logo, estudos relacionados à precipitação muitas vezes 
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podem se tornar uma tarefa difícil de realizar, sobretudo devido as propriedades 

genéticas desses fenômenos. 

Na região tropical, a variação espaço-temporal da precipitação está 

relacionada à atuação de fenômenos meteorológicos de diferentes escalas de 

tempo, que modulados por mecanismos oceano-atmosfera de escala interanual, 

sazonal e intrasazonal determinam a quantidade pluviométrica de determinadas 

regiões equatoriais (MOURA e VITORINO, 2002). No Nordeste Brasileiro (NEB), 

os principais mecanismos atuantes são os Vórtices Ciclônicos em Ar Superior, 

Distúrbios Ondulatórios de Leste, Zona de Convergência Intertropical, Sistemas 

Convectivos de Mesoescala, Sistemas Frontais e as Brisas (ANDREOLI e 

KAYANO, 2007).  A seguir são descritos os principais sistemas sinóticos que 

condicionam o clima na área de estudo. 

 

• Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) 
 

A Zona de Convergência Intertropical é uma banda de nuvens convectivas 

que se estende em uma faixa ao longo da região equatorial e configura-se como 

um divisor entre as circulações atmosféricas celulares que se localizam nas 

proximidades do equador (células de Hadley do Norte e do Sul) (MELO et al., 

2009).  

O encontro dos ventos alísios de Nordeste provenientes do hemisfério 

norte, com os alísios de sudeste do hemisfério sul, provoca nesta zona a 

ascendência das massas de ar, normalmente úmidas, formadoras de grandes 

nuvens convectivas, que segundo Varejão-Silva (2005), são geradoras de 

precipitação abundante, provocando fortes aguaceiros, acompanhados de 

relâmpagos e trovões.  

Segundo Ferreira e Mello (2005) a ZCIT entre os meses de agosto e 

outubro tem uma posição de aproximadamente 14º N e migra sazonalmente de 

sua posição mais ao norte para posições mais ao sul, aproximadamente de 2º a 

4º S entre fevereiro a abril, quando atuam na porção norte do nordeste brasileiro. 

Esse deslocamento está relacionado aos padrões da Temperatura da Superfície 

do Mar (TSM) sobre essa bacia do oceano Atlântico Tropical, e por isso, a TSM 

é um dos fatores determinantes na sua posição e intensidade (UVO, 1989). 
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Notadamente, a ZCIT é o principal sistema meteorológico responsável 

pelas precipitações no semiárido do Nordeste brasileiro, tornando o 

entendimento desse sistema juntamente com os que influenciam e atuam em 

conjunto com ele, de fundamental importância para compreensão da 

sazonalidade climática dessa região (UVO, 1989; XAVIER et al., 2000; 

FERREIRA e MELLO, 2005; AMORIM, 2015).  

 

• Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) 
 

Os VCANs são um conjunto de nuvens que, observado por imagens de 

satélite, têm a aparência de um círculo girando no sentido horário, com chuvas 

concentradas na periferia. No centro, o movimento de subsidência (ar de cima 

para baixo), aumenta a pressão, inibindo a formação de nuvens (FERREIRA e 

MELLO, 2005). Ainda segundo os autores, os VCANs que atuam na região 

Nordeste do Brasil formam-se no oceano Atlântico, geralmente entre os meses 

de novembro e março, e sua trajetória normalmente é de leste para oeste, 

atuando com maior frequência na região, entre os meses de janeiro e fevereiro. 

 

• El Niño-Oscilação Sul (ENOS). 
 

A compreensão da dinâmica espacial e temporal da precipitação no NEB 

está diretamente relacionada ao entendimento da atuação dos fenômenos El 

Niño Oscilação Sul – ENOS, em suas fases quentes e frias; a fase fria também 

é conhecida com La Niña (AMORIM, 2015).  

Essa variação entre períodos secos e chuvosos é intensificada quando os 

períodos de El Niño acontecem conjuntamente com anomalias positivas no 

dipolo do Atlântico, favorecendo anos com baixas precipitações no NEB, já 

quando a atuação é conjunta do La Niña, com valores negativos do dipolo 

negativo do Atlântico, promove anos com elevadas precipitações na região 

(FERREIRA e MELLO, 2005). 

• Dipolo do atlântico 
 

Segundo Hastenrath e Heller (1977), o Dipolo do Atlântico é o fenômeno 

oceano/atmosférico identificado como uma mudança anômala na temperatura 
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da superfície do mar (TSM) no Oceano Atlântico (Norte e Sul). Quando as águas 

do Atlântico Norte estão mais quentes que as do Atlântico Sul, os movimentos 

descendentes transportam o ar frio e seco dos altos níveis da atmosfera sobre a 

região Nordeste, inibindo a formação de nuvem e consequentemente a 

precipitação, podendo causar secas (Fase Positiva do Dipolo). Entretanto, 

quando as águas do Atlântico Norte estão mais frias que as do Atlântico Sul, 

existe um aumento nos movimentos ascendentes de ar quente sobre a região do 

nordeste brasileiro, intensificando a formação de nuvens e aumentando os 

índices pluviométricos (Fase Negativa do Dipolo) (NOBREGA et al., 2016). 

 

• Linhas de Instabilidade (LI) 
 

As Linhas de Instabilidade (LI) são formadas por bandas de nuvens 

geradoras de chuva, normalmente do tipo cumulus, organizadas em forma de 

linha (FERREIRA e MELLO, 2005). Elas apresentam dimensões que facilitam a 

visualização em imagens de satélite e radar (COHEN et al. 1995). Assim como 

os outros mecanismos, as LI são de fundamental importância para o 

entendimento das precipitações no NEB. Segundo Nimer (1989), a formação das 

LI que atingem o NEB está relacionada ao contato das frentes frias com a zona 

tropical continental, com deslocamento no sentido E e SE, provocando chuvas 

tropicais tipo monçônico. 

 

• Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) 
 

 Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) são sistemas que 

atuam em conjunto com a ZCIT, provocando chuvas intensas no Nordeste 

brasileiro. Podem ser identificados em imagens de satélite por seu aspecto 

circular e com um crescimento explosivo num intervalo de tempo de 6 a 12 horas. 

São formados por conjuntos de cumulo-nimbus cobertos por densa camada de 

cirrus devido às condições locais favoráveis (temperatura associada à umidade, 

relevo, pressão, etc) e geralmente provocam fortes chuvas, isoladas e de curta 

duração (DIAS et al., 2009). 
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• Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) 
 

Os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL) são sistemas meteorológicos 

de escala sinótica definidos pela Administração Nacional Oceânica e 

Atmosférica (NOAA), como sendo um dos mais importantes no que se diz 

respeito ao regime de precipitação em muitas regiões tropicais do globo (CHOU, 

1990).  

São ondas que se formam no campo de pressão atmosférica, na faixa 

tropical do globo terrestre, na área de influência dos ventos alísios, e se 

deslocam de leste para oeste, ou seja, desde a costa da África até o litoral leste 

do Brasil. Ele provoca chuvas principalmente na Zona da Mata que se estende 

desde o Recôncavo Baiano até o litoral do Rio Grande do Norte, atuando 

principalmente entre os meses de maio a agosto (FERREIRA e MELLO, 2005).  

 

• Brisas marítimas e terrestres. 
 

 Independente da época do ano, a chuva durante o dia na região da foz da 

bacia pode ser influenciada pela brisa marítima, enquanto à noite, pela 

convergência (encontro) entre a brisa terrestre com os ventos alísios de sudeste 

(KOUSKY, 1980). 

A brisa marítima ocorre durante o dia, devido a superfície terrestre se 

aquecer mais rapidamente do que o oceano, a circulação próxima à superfície 

se dirige do oceano para o continente. Já à noite, o sentido da circulação se 

inverte, dando origem à brisa terrestre, onde o ar próximo da superfície sopra do 

continente para o oceano. Segundo Reboita et al. (2012), o transporte de 

umidade pela brisa marítima para o continente pode fornecer umidade para 

outros sistemas, por exemplo, no caso local modular um complexo convectivo 

de mesoescala. 

 

 

• Circulação orográfica 
 

A variação no relevo é fator que condiciona o aumento da precipitação da 

porção ocidental da Bacia, onde a altitude chega a 700 m. Tal condição provoca 

chuvas orográficas, que ocorrem quando uma parcela de ar dotada de certo teor 
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de umidade adevecta paralelamente à superfície até encontrar a escarpa da 

Serra de Santana.  

Quando isso acontece, o ar tende a continuar seu percurso devido à 

energia cinética que possui, elevando-se conforme a inclinação do terreno. Com 

isso, essa parcela de ar poderá se condensar, o que ocorrerá quando a 

temperatura do ponto de orvalho tornar-se igual ou maior que a temperatura 

dessa própria parcela, formando colunas de nuvens, normalmente situadas 

sobre esses obstáculos.  

 

Por ser um país com dimensões continentais, o Brasil apresenta grandes 

variações espaciais da precipitação. No NEB, os índices decrescem a partir do 

litoral oriental, onde a precipitação anual supera os 1500 mm, enquanto algumas 

áreas do interior não ultrapassam os 400 mm (VIANELLO e ALVES, 2000). De 

acordo com Nimer (1979), essa região apresenta tal distribuição pluviométrica 

devido à dinâmica dos sistemas atmosféricos, os quais constituem um “ponto 

final”, cujas passagens são acompanhadas de instabilidades. 
Com relação às bacias hidrográficas, pode-se perceber uma grande 

amplitude no regime de precipitação. Nas bacias Amazônicas, por exemplo, o 

regime pluvial pode superar os 3.000 mm anuais, em contrapartida, há bacias na 

região Nordeste brasileira onde esse volume não ultrapassa os 400 mm, 

(FRANCHITO et al., 2009).  

Na BHRP, esses volumes variam de 450 mm à 1.700 mm 

aproximadamente, onde os municípios mais próximos do litoral apresentam 

valores médios de precipitação superiores, os quais decrescem à medida que se 

afasta do litoral em direção ao interior (SOUZA, 2017). 

A identificação do comportamento da precipitação é importante para que 

se possa realizar um melhor planejamento da produtividade agrícola e de 

diversos outros setores da economia, além de aplicações na geomorfologia, 

hidrologia, gestão dos recursos hídricos, meteorologia e climatologia, visando 

minimizar os impactos provocados por condições adversas (FRANCHITO et al., 

2009; PEREIRA et al., 2013; PRAKASH et al., 2015).  
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4.3 Espacialização através de SIGs  

A distribuição espacial e quantitativa da precipitação possui as mais 

críticas entradas de modelos que simulam interações entre clima, terra e a 

biosfera (AMORIM, 2008). Os problemas de entrada estão basicamente 

relacionados aos dados disponíveis nos postos pluviométricos, que são 

suscetíveis a uma gama de problemas, que vão desde falhas no processo de 

leitura dos dados pelo observador, a questões de escala de abrangência, tendo 

em vista que os postos não registram precipitações quando estas ocorrem a uma 

maior distância (HOU et al., 2014; ALVES et al., 2017). 

O desenvolvimento dos SIGs (Sistemas de Informação Geográfica) e o 

aprimoramento das técnicas de geoprocessamento têm possibilitado a aplicação 

de técnicas geoestatísticas à modelagem de dados espaciais. Tais técnicas 

permitem transformar dados discretos em contínuos pôr meio de interpolação 

matemática aos dados pontuais, de área e de superfície (LUCAS et al., 2013), 

ou seja, nada mais que a estimativa do valor desta variável em um ponto ou 

instante intermediário àqueles amostrados, para geração de superfícies 

contínuas de dados, permitindo assim, associação com diversos fatores do 

ambiente, possibilitando estudos mais abrangentes (FREITAS et al., 2001; 

DRUCK, 2004). 

O uso de métodos de interpolação como o Spline, Thiessen, Krigagem, 

Cokrigagem, Inverso do quadrado da distância (IQD), entre outros são 

essenciais para a compreensão da espacialização da precipitação na bacia 

hidrográfica (VIOLA et al., 2010). A visualização dos mapas gerados a partir de 

tais interpolações, permite uma avaliação do comportamento espacial da 

precipitação na área de estudo.  

O interpolador krigagem (YAMAMOTO e LANDIM, 2013) escolhido para 

o estudo é baseado numa função contínua, que explica o comportamento de 

uma variável nas distintas direções de um espaço geográfico. Permite associar 

a variabilidade da estimação com base na distância que existe entre um par de 

pontos, pelo uso de um semivariograma, o qual permite verificar o nível de 

similitude que existe entre estes, à medida que se afastam (GALLARDO, 2006).  
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Estudos como os de Marcuzo et al. (2010); Cunha et al. (2013) e Fujita et 

al. (2016) utilizam o método de krigagem para espacialização de precipitações e 

concluem que tal método se apresenta satisfatório.  

 

4.4 Eventos extremos de precipitação  

Além de entender o comportamento da precipitação, uma importante 

decisão é conhecer as ocorrências de chuvas extremas. As chuvas extremas 

são geralmente definidas por valores atipicamente elevados, como os eventos 

de chuvas intensas que podem causar inundações, ou baixos como os períodos 

de seca, que podem afetar a disponibilidade e o volume de água na bacia, 

considerando um intervalo de observações (VALVERDE e MARENGO, 2014; 

IPCC 2012).  

Em termos geomorfológicos, entende-se por eventos máximos aqueles 

cujo volume de chuva em milímetros (mm) é capaz de mobilizar sedimentos em 

uma encosta ou em canais de primeira ordem (AMORIM, 2015), sobretudo os 

superiores a 100 mm/dia, que se tornaram mais frequentes no decorrer do século 

XX (SANCHES, 2016) e merecem uma atenção maior devido ao seu poder de 

destruição e capacidade de mobilizar sedimentos.  

São inúmeros os estudos que relatam um aumento significativo no 

número de ocorrências e intensidade de eventos climáticos extremos em uma 

escala global (GROISMAN et al., 1999; ALEXANDER et al., 2006; TEBALDI et 

al., 2006; MARENGO et al., 2009; MIN et al., 2011; NUNES, 2018). Entretanto, 

a maior parte dos estudos sobre eventos extremos destacam os eventos 

relacionados à precipitação pluviométrica. No NEB, onde está localizada a área 

da bacia, Pezzi e Cavalcanti (2001) e Adreoli e Kayano (2007) identificaram a 

recorrência periódica de eventos de alta precipitação. 

De acordo com Monteiro e Zanella (2017), são muitos os fatores e 

variáveis que levam à identificação de um determinado evento como extremo. 

Em razão disso, a literatura contém diferentes metodologias para determinar um 

evento extremo, como os indicados, por exemplo, em Doswell et al. (1996), 

Brooks e Stensrud (2000), Schumacher e Johnson (2005), Teixeira e Satyamurty 

(2007) e Nunes e Silva (2013). 
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Desta forma, afim de obter um valor padrão para aplicação das 

metodologias, o presente estudo adotou como limiar dos eventos máximos, os 

que possuem valores de precipitação acima de 50 mm, concentradas em 24 

horas como utilizados nos estudos de (TEIXEIRA 2004; CASTELLANO e 

NUNES 2010; LEITE et al., 2011; SOUZA, 2014; AMORIM 2015), por serem 

estudos em áreas que se assemelham à área de estudo. 

 

4.5 Tempo de retorno 

Tempo de retorno é o intervalo médio de tempo, em anos, em que um 

determinado evento pode ser igualado ou superado (PINTO et al., 1976). 

Conhecer o tempo de retorno ou período de retorno dos eventos extremos é de 

grande relevância para trabalhos de conservação do solo, estradas, barragens, 

drenagem, devido às consequências que estes podem causar tanto no ambiente 

físico como nos diversos arranjos espaciais.  

Beijo et al. (2009) destacam a importância do tempo de retorno no 

dimensionamento adequado de projetos hidráulicos, que geralmente são 

concebidos considerando o custo mínimo, associado a um risco admissível de 

falha. Logo, torna-se essencial requerer a previsão de grandezas hidrológicas de 

grande magnitude, como os eventos máximos de precipitações que podem vir a 

ocorrer em certa localidade, a fim de evitar possíveis colapsos dessas estruturas. 

Segundo Villela e Mattos (1975), o período de retorno a ser estipulado 

para uma determinada obra depende de vida útil, do tipo de estrutura, da 

facilidade de reparação e ampliação e dos potenciais prejuízos, considerando 

inclusive o perigo de perda de vida, de uma eventual falha, em que o volume de 

água supere o volume utilizado no dimensionamento, conforme destacado na 

Tabela 2. Caso os prejuízos potenciais sejam elevados, deve‐se adotar um 

período de retorno alto, em caso contrário deve‐se adotar um tempo de retorno 

menor. Por isso, considerando os diversos objetivos, adotou-se na pesquisa os 

tempos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 anos.    
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Tabela 2 Tempo de retorno de eventos de precipitação aplicado à diferentes 

tipos de obras 

Tipos de obras Padrões de ocupação T(anos) 

Microdrenagem 

Residencial 2 

Comercial 5 

Aeroportos 2-5 

Vias densas 5-10 

Macrodrenagem 
Comerciais e residenciais 50-100 

Específicas 500 

Estrutura hidráulica Caracterização T (anos) 

 
Bueiros rodoviários 

Tráfego baixo 5-10 

Tráfego intermediário 10-25 

Tráfego alto 50-100 

Pontes rodoviárias Vias secundárias 10-50 

Vias principais 50-100 

 
 

Drenagem urbana 

Galerias em pequenas 
cidades 

2-25 

Galerias em grandes cidades 25-50 

Canalização de córregos 50-100 

Diques Área rural 2-50 

Área urbana 50-200 

 
Pequenas barragens 

Ausência de risco de perda 
de vidas humana 

50-100 

Risco de perda de vidas 
humanas 

100-1000 

Grandes barragens  10000 

Fonte: Manual de drenagem urbana, Toledo-PR, 2007. 
 

Além da importância para os tipos de obra e estruturas hidráulicas, o 

tempo de retorno está associado a uma questão de ordem social, que é a 

ocupação das áreas de inundação. Esta ocupação é impulsionada, mesmo se 

sabendo dos riscos, devido à falta de conhecimento do histórico das enchentes 

e inundações e pela inexistência de um gerenciamento adequado (TUCCI e 

BERTONI, 2003). 

As planícies de inundação são ambientes atingidos periodicamente por 

pulsos de inundação, e desta forma, tornam-se um lugar inapropriado para a 

ocupação humana através de construções edificadas. Contudo, o que se 

observa no histórico do ordenamento territorial do Brasil é a intensa ocupação 

das margens dos rios e suas respectivas planícies de inundação, devido a 

presença e facilidade de acesso aos recursos hídricos, que são um importante 

agente do ordenamento territorial (ALMEIDA e PEREIRA, 2009). 

A teoria de probabilidades possibilita a estimativa de eventos hidrológicos 

associados a diferentes frequências de ocorrência, com base em modelos 
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matemáticos, os quais são estruturados em parâmetros estimados pela 

inferência estatística (NAGHETTINI e PINTO, 2007).  

Dentre os métodos probabilísticos, a teoria de valores extremos, em 

especial a distribuição de Gumbel (1958), tem sido bastante utilizada em análises 

estatísticas de variáveis ligadas a fenômenos meteorológicos, como a 

precipitação pluviométrica máxima (BORGES e THEBALDI, 2016; COTTA et al., 

2016; SOUZA, 2017). Vários outros autores têm utilizado a metodologia, seja 

para determinar a precipitação máxima provável, o período de recorrência de 

chuvas máximas, ou as curvas intensidade-duração-frequência. Contudo, outros 

métodos como o de Fuller, o de Vem Te Chow, ou de Kimball também são 

utilizados. 
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5. METODOLOGIA  

 

O trabalho é pautado no entendimento dos momentos de histerese do 

sistema, como nos eventos de precipitação extrema, onde o input de energia 

proveniente do deslocamento das moléculas de água é máximo. Nesses casos, 

os elementos estruturadores da paisagem tendem a responder ao estímulo 

produzido pela mudança abrupta em relação às condições médias, também 

conhecidas como steady-state, estado quando os parâmetros entre as trocas de 

energia e matéria do sistema permanecem constantes. 

 O presente estudo utiliza um período máximo de dados correspondentes 

a 57 anos (1963 – 2019), superior aos 30 anos da “normal climatológica”, 

intervalo mínimo para estudos climáticos (OMM, 1989), a fim de se obter um 

maior número de dados e consequentemente, resultados mais condizentes com 

a dinâmica geomorfológica.  

Para atender os diferentes objetivos, os procedimentos metodológicos 

foram divididos em seis etapas: aquisição de informações, tratamento dos 

dados, definição de anos-padrão, espacialização, período de retorno, e análise 

dos resultados. 

 

5.1 Primeira etapa (Aquisição de informações) 

a)  Aquisição dos dados diários de precipitação dos postos pluviométricos, 

distribuídos nos 18 municípios que compõem a BHRP, fornecidos pela Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), referentes a um 

período de 57 anos (1963 a 2019). 

 

Tabela 3  Localização dos postos pluviométricos 

Posto de Coleta Latitude Longitude Altitude (m) 

São Tomé -5°58’0,01” -36°4’0,03” 170 

Tangará -6°10’59,96” -35°47’0,04” 145 

Rui Barbosa -5°55’0,01” -35°56’43,54” 170 

São Paulo do Potengi -5°54’0,03” -35°46’0,03” 80 

Sítio Novo -6°6’0,01” -35°55’0,01” 190 

Lagoa de Velhos -6°0’0,03” -35°52’0,01” 140 

Barcelona -5°57’0,03” -35°55’0,01” 170 

Serra Caiada -6°6’0,02” -35°42’0,02” 130 



40 
 
 

 

Santa Maria -5°50’0,02” -35°43’0,03” 110 

São Pedro -5°54’0,02” -35°38’0,02” 60 

Senador Elói de 
Sousa 

-6°2’0,00” -35°42’0,03” 120 

Cerro Corá -6°3’0,03” -36°21’0,00” 550 

Riachuelo -5°49’0,03” -35°49’0,02” 130 

Bom Jesus -5°59’0,07” -35°34’0,11” 80 

Ielmo Marinho -5°49’0,01” -35°33’0,01” 60 

Macaíba -5°53’59,84” -35°21’59,95” 40 

São Gonçalo Do 
Amarante 

-5°48’0,03” -35°20’0,01” 12 

Natal -5°50’15,14” -35°12’28,31” 45 
Fonte: EMPARN (2019). 

 

b) Localização de matérias em sites de jornais locais, os quais geralmente 

apresentam informações sobre os possíveis impactos socioambientais 

verificados após eventos extremos na região da bacia hidrográfica.  

 

5.2 Segunda etapa (Tratamento dos dados)  

a) Foi feita uma triagem inicial dos dados diários de precipitação recebidos 

da EMPARN, a fim de avaliá-los e organizá-los em tabelas no software 

Excel™ para realizar os cálculos de média aritmética, mediana e desvio 

padrão. Com os dados tratados, foram elaborados os gráficos, tabelas, e 

figuras, de forma a melhor representar os resultados dos “anos-padrão”, 

“espacialização” e “período de retorno”. 

 

5.3 Terceira etapa (Definição de Anos-Padrão) 

Pelo fato de nos países tropicais, como o Brasil, as precipitações serem 

as grandes tradutoras do ritmo atmosférico habitual e excepcional das variações 

temporais e espaciais do clima, geralmente são empregados os totais anuais de 

precipitação (critério quantitativo) e o regime das chuvas percebidos entre os 

meses e estações da série temporal (critério qualitativo) para identificação e 

definição dos anos-padrão habituais e excepcionais (ZAVATTINI, 1990; 

MONTEIRO, 1971, 1973).  

Segundo Monteiro (1973), anos-padrão são como recortes amostrais 

capazes de refletir o ritmo climático habitual e excepcional de determinada 
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localidade. Esses dados são importantes, pois, em períodos de estiagem e em 

anos de transição do período seco para o período úmido, há uma maior 

possibilidade de se observar uma descarga maior de energia proveniente da 

chuva no sistema e consequentemente, maior transporte de matéria, provocando 

alterações na superfície da paisagem. 

Dessa forma, optou-se por utilizar o método empregado por Xavier e Silva 

(2002) para a identificação de anos-padrão utilizando a medida de separatriz 

estatística dos quantis, em que os dados de um universo amostral são ordenados 

e separados em subconjuntos de dimensões identificas com intervalos definidos 

de acordo com a função de distribuição. Ou seja, os totais anuais de precipitação 

são ordenados de maneira crescente e separados em grupos com quantidades 

iguais de amostras, para a definição dos anos-padrão muito chuvosos, 

chuvosos, normais e secos e muito secos, da seguinte forma: 

 

Tabela 4 Passos da metodologia dos quantis (XAVIER e SILVA, 2002) 

1. Soma-se o total acumulado do ano para cada posto pluviométrico. 

2. Ordena-se os valores de precipitação da série histórica (ordem crescente.  

3. Aplica-se o método dos quantis, para: Q(P) = Q(0,15), Q(0,35), Q(0,50), 

Q(0,65) e Q(0,85): 

𝑄(𝑃) =  𝑌1 + [
𝑃 − 𝑃𝑖

𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖  
] . 𝑌𝑖+1  −  𝑌𝐼 

 

ANOS-PADRÃO VALORES 

Muito seco P <15% 

Seco 15% < P < 35% 

Habitual 35% < P < 65% 

Chuvoso 65% < P < 85% 

Muito chuvoso P > 85% 

 

Fonte: Adaptado de Monteiro (2011). 
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Por fim, ordena em uma tabela os anos da série histórica e os respectivos 

valores da precipitação seguindo a legenda (Muito seco, Seco, Normal, Chuvoso 

e Muito Chuvoso). 

 

5.4 Quarta etapa (espacialização) 

 Esta etapa serve para entender como os volumes de precipitação se 

distribuem espacialmente na região da bacia, de forma a possibilitar a 

compreensão da influência dos fatores climáticos e geográficos nos volumes 

médios precipitados. Segundo Zandonadi e Pascoalino (2012), o conhecimento 

da distribuição espacial pluviométrica constitui-se fator preponderante na tomada 

de medidas de governança referentes à relação disponibilidade - demanda de 

recursos hídricos, principalmente no que tange às esferas locais ou regionais. 

 

a) Após os cálculos estatísticos (preenchimento de falhas nos dados de 

precipitação, cálculo das médias anuais), as informações foram espacializadas 

através do Sistema de Informação Geográfica ArcGis utilizando o método 

Krigagem (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Este processamento permite interpolar 

dados e espacializar as informações de chuva para toda extensão da área de 

estudo (VIOLA et al., 2010). 

 

5.5  Quinta etapa (Período de retorno) 

Os quatro municípios (Natal, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi e Cerro 

Corá) foram escolhidos foram escolhidos por constituírem amostras 

representativas ao longo do baixo, médio e alto curso da bacia. Para calcular o 

período de retorno existem diversos métodos estatísticos, sendo que no 

presente trabalho foi utilizado o Método de Gumbel: 

 

1. Método de Gumbel 

 Também é conhecido como distribuição de eventos extremos ou de 

FicherTippett, é aplicado a eventos extremos, em séries anuais. Segundo 

Righetto (1998), a distribuição de Gumbel tem como objetivo identificar os 
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valores máximos de enchente de um rio, a máxima precipitação, o máximo vento, 

etc.   

Respaldado na sequência de procedimentos para a aplicação de tal 

método, foi feita a organização dos dados mensais, em tabela, para todo o 

período. Neste caso, foram utilizados apenas os dados de 1992 a 2019 (28 

anos), pois os dados anteriores são processados, com o preenchimento das 

falhas pelo método da média dos postos vizinhos, podendo gerar falsos 

resultados. A partir da série histórica foram escolhidos somente os valores 

máximos diários de cada ano, para o cálculo da média aritmética e desvio 

padrão. 

 

𝜷 = 𝟔𝟎,𝟓.
𝑺

𝝅
                        𝜶 = (𝝁 − 𝟎, 𝟓𝟕𝟕. 𝜷) 

𝑷 (𝟏 𝒅𝒊𝒂.𝑻)− 𝜶

𝜷
=  − 𝐥𝐧(𝐥𝐧(

𝟏

𝟏−(
𝟏

𝒕
)
)) , onde: 

 

S = desvio padrão; 
µ = média; 

α e β = parâmetros; 
P = precipitação; 

T = tempo 
 

5.6  Sexta etapa (Unidades de paisagem) 

No Software ArcGis foi feita a delimitação das unidades, com base na 

variação da distribuição da precipitação e em outros critérios geográficos como 

a geomorfologia, a fim de gerar um mapa onde possam ser definidas sub-regiões 

pluviometricamente homogêneas na bacia. A definição dessas regiões permite 

a identificação das prioridades relacionadas ao planejamento de atividades que 

dependem do comportamento das chuvas (MENEZES et al., 2015). 

Por fim, foi realizada uma interpretação dos dados à luz do referencial da 

ciência geográfica, de forma que a variável meteorológica em questão 

(precipitação) seja compreendida no contexto da dinâmica hidrológica da 

paisagem, na perspectiva sistêmica. Busca-se evidenciar quais os impactos e as 

consequências que essas fases produzem na paisagem e na sociedade. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Comportamento espacial e temporal da precipitação na BHRP 

A precipitação, importante variável meteorológica para a BHRP, com um 

regime de chuvas não uniforme interanual e sazonal, que implica em um 

constante estado de histerese no sistema. Os volumes no período de chuvas 

podem causar grandes prejuízos, tanto nas máximas quanto nas mínimas, 

reverberando na dinâmica da economia local, por exemplo. Logo, é importante 

observar a quantidade precipitada e como ela se distribui no espaço e no tempo.  

Com um total de 18 pontos com dados de precipitação, bem distribuídos 

ao longo da bacia (Figura 8 e Tabela 5), foi possível delimitar o comportamento 

médio e sazonal da precipitação nessa região. 

 

Figura 8 Localização dos postos pluviométricos 
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Tabela 5 - Precipitação média anual (1963-2019) 

Posto de Coleta Precipitação Média 
Anual (em mm) 

São Tomé 429,4 

Tangará 458,7 

Rui Barbosa 475,2 

São Paulo do Potengi 496,4 

Sítio Novo 485,3 

Lagoa de Velhos 520,4 

Barcelona 524,8 

Serra Caiada 580,3 

São Pedro 600,9 

Santa Maria 607,2 

Senador Elói de Sousa 613,1 

Cerro Cora 637,7 

Riachuelo 664,2 

Bom Jesus 704,7 

Ielmo Marinho 848,0 

Macaíba 1245,9 

São Gonçalo do 
Amarante 1289,0 

Natal 1604,7 
Fonte: Dados EMPARN, organizados pelo autor. 

 

Os dados demonstram que há uma variação na distribuição espacial da 

precipitação, de aproximadamente 1.175 mm, demostrando que a área de 

estudo está localizada em uma zona de transição, as condições tropicais úmidas 

e semiáridas. No alto curso da bacia, em São Tomé, têm-se os menores volumes 

de precipitação 429,4 mm, Bom Jesus (médio curso) com 704,7 mm e Natal 

(baixo curso) com 1.604,7 mm, onde encontram-se os maiores volumes de 

precipitação (Tabela 5).  

É importante observar que esses volumes de chuva, apresentam variação 

em sua distribuição ao longo do ano, tendo em vista que a representação da 

sazonalidade da precipitação é de grande relevância para a avaliação dos 

impactos do clima em recursos hídricos e agricultura. Segundo Meneghetti e 

Ferreira (2009), a sazonalidade varia em função da localização geográfica e da 

influência de sistemas climáticos. Este comportamento pode ser percebido nos 

gráficos de cada município da BHRP (Figura 9). 
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Figura 9 – Precipitação média mensal (mm) por município da BHRP (1963-2019) 
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Na maior parte dos municípios da BHRP, a estação chuvosa se concentra 

de fevereiro a julho, coincidindo com o período de atuação da ZCIT (fevereiro a 

abril) e dos DOLs (maio a agosto), enquanto que de agosto a janeiro tem-se a 

estação seca. Entretanto, nos municípios de Natal, Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante, o semestre chuvoso vai de março a agosto e o seco de setembro a 

fevereiro.  

Em relação aos valores médios de precipitações relativas aos semestres 

seco e chuvoso, fica evidente a diferença de amplitude das chuvas nesses dois 

períodos do ano. O semestre chuvoso é responsável por quase 90% do total de 

precipitação anual na BHRP, com valores que variam de 308 mm a 1201 mm. 

No período que compreende o semestre seco, as precipitações são 

responsáveis por apenas 10% do volume anual; ocorrendo predominantemente 

na porção litorânea. Raramente ocorrem precipitações, ao longo do período 

seco, nas porções mais afastadas do litoral. 

 

6.1.1 Espacialização  
 

A partir dos valores de precipitações médias anuais, com o auxílio do 

software ArcGIS 10.3, foi feita a espacialização dos dados pluviométricos para a 

região da BHRP, a fim de visualizar graficamente a distribuição da precipitação. 

A figura 10 mostra que os setores mais próximos do litoral apresentam valores 

médios de precipitação superiores, os quais vão decrescendo à medida que vai 

se afastando do litoral, sentido leste-oeste, com valores que variam de 429 mm 

no município de São Tomé a 1604 mm em Natal.  
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Figura 10 Espacialização da precipitação média anual da BHRP (1963-2019) 

 

 

Em um transecto da foz para a nascente, o gradiente de diminuição da 

precipitação é revertido com a mudança do relevo, em virtude da influência do 

Planalto da Borborema na elevação das cotas altimétricas (ver Figura 3), 

especialmente nas proximidades da nascente do Rio Potengi, onde observa-se 

um pequeno aumento do valor médio da precipitação anual. Essa condição 

decorre dentre outros fatores, da influência do fator orográfico, que tendem a 

promover uma convecção forçada do ar úmido que advecta em baixos níveis 

atmosféricos, resultando em precipitação localizada na porção de barlavento da 

cimeira. 

 

6.2 Definição e classificação dos Anos-Padrão 

Os Quadros 3 e 4 apresentam respectivamente, os intervalos e a 

classificação dos anos-padrão, com a indicação dos anos definidos como muito 

secos (em laranja), secos (em amarelo) habituais (em verde), chuvosos (em 

azul) e muito chuvosos (cinza) conforme o total anual pluviométrico.   
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Quadro 3 Intervalos definidos pelo método dos quantis para identificação dos 

anos-padrão dos municípios que compõem a Bacia do Rio Potengi. 

Estações 

Total anual de precipitação (mm) 

Muito 

seco 
Seco Habitual Chuvoso 

Muito 

chuvoso 

Rui Barbosa P < 315,9 315,9 a 449,0 449,0 a 571,5 571,5 a 855,1 P > 855,1 

São Tomé P < 267,6 267,6 a 353,1 353,1 a 496,5 496,5 a 729,5 P > 729,5 

Cerro Cora P < 423,1 423,1 a 581,4 581,4 a 728,6 728,6 a 954,4 P > 954,4 

Barcelona P < 350,6 350,6 a 441,1 441,1 a 634,3 634,3 a 946,6 P > 946,6 

Sítio Novo P < 318,1 318,1 a 393,4 393,4 a 571,0 571,0 a 807,7 P > 807,7 

Riachuelo P < 401,6 401,6 a 545,6 545,6 a 898,2 898,2 a 1115,4 P >1115,4 

Lagoa de 

Velhos 

P < 377,1 377,1 a 470,3 470,3 a 608,0 608,0 a 842,1 P > 842,1 

Tangará P < 298,5 298,5 a 427,3 427,3 a 559,3 559,3 a 753,7 P > 753,7 

Santa Maria P < 418,0 418,0 a 541,1 541,1 a 751,0 751,0 a 993,0 P > 993,0 

Serra Caiada P < 355,5 355,5 a 526,1 526,1 a 644,5 644,5 a 948,1 P > 948,1 

São Paulo 

Do Potengi 

P < 293,8 293,8 a 419,0 419,0 a 601,0 601,0 a 813,1 P > 813,1 

São Pedro P < 394,5 394,5 a 514,3 514,3 a 744,5 744,5 a 1040,8 P >1040,8 

Ielmo 

Marinho 

P < 547,5 547,5 a 747,9 747,9 a 998,3 998,3 a 1367,2 P >1367,2 

Senador Elói 

de Sousa 

P < 404,9 404,9 a 562,0 562,0 a 758,5 758,5 a 1207,2 P >1207,2 

Bom Jesus P < 488,5 488,5 a 622,6 622,6 a 853,5 853,5 a 1324,2 P >1324,2 

São Gonçalo 

Do Amarante 

P < 895,2 895,2 a 

1.134,4 

1.134,4 a 1.458,3 1.458,3 a 1.896,7 P >1.896,7 

Macaíba 
P < 868,1 868,1 a 

1.136,8 

1.136,8 a 1.446,5 1.446,5 a 1.739,8 P >1.739,8 

Natal P < 1.061 1.061 a 1.401 1.401 a 1941 1.941 a 2224 P > 2.224 

Fonte: Dados EMPARN, organizados pelo autor. 

Os dados apresentados no Quadro 3 mostram que os totais 

pluviométricos anuais apresentam uma grande variabilidade, a depender da 

estação meteorológica. Enquanto uma precipitação anual de 1.000 mm gera um 

regime pluviométrico considerado “muito chuvoso” para 10 municípios na porção 

média da bacia, este mesmo volume para o município de Natal, é considerado 

um regime “muito seco”. Isto mostra que o uso de um valor médio para a bacia 

irá resultar em erros na análise. 
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Quadro 4 Classificação dos anos-padrão dos municípios da Bacia do Potengi 

Ano 
/ 
Estação 

Rui 
Barbosa 

São 
Tomé 

Cerro 
Corá 

Barcelona 
Sítio 
Novo 

Riachuelo 
Lagoa 

de 
Velhos 

Tangará 
Santa 
Maria 

Serra 
Caiada 

São 
Paulo 

do 
Potengi 

São 
Pedro 

Ielmo 
Marinho 

Senador 
Elói de 
Sousa 

Bom 
Jesus 

São 
Gonçalo 

do 
Amarante 

Macaíba Natal 

1963 481,7 238,9 648,7       660,8 345,8 393,5 413,1 338,9 495,9 232,6 386,9 402,1 317,5 390,8 479,3 1001,8 1001,8 2126,7 

1964 740,6 439,7 1224,3 929,5 702,1 965,2 742,9 766,4 1201 597,1 1063,1 870,7 1021,5 1076,3 1476,1 2060,7 2060,7 2827,1 

1965 447 265 901,5 424,6 437,5 697,6 497 474,7 799 629 590,4 570,8 720,6 829,5 1229,5 1458,3 1458,3 2014,6 

1966 313,1 160,6 557,2 273,5 375,9 459,3 436,3 425,6 503,4 659,5 429,6 320,4 436,4 571,4 586,1 1412,8 1412,8 1990,2 

1967 905,1 588,2 1079 1199,3 671,3 958,4 840 617 969,9 649,4 791,4 1018,4 973,8 765,1 790,4 1349 1349 1941,2 

1968 551,2 498,6 731,5 438,7 541,1 618,3 520,4 457,7 624,4 581,3 606,3 595,8 569,3 584,8 512,3 794,8 794,8 1174,2 

1969 513,8 515,8 609,4 557,8 438,5 541,3 524,4 245,5 614,6 576,8 497,7 664,6 578,1 615,6 688,1 1329,8 1329,8 2067,6 

1970 291,9 271,8 348,8 293,2 288,2 353,1 317,3 189,4 412,9 370,6 316,6 312,7 374,3 448,4 550,5 1239,8 1239,8 1503,6 

1971 437 360,5 698,5 373,7 392,2 704,6 470,1 329,3 542,4 644,5 445,3 568,7 768,6 630,3 717,1 1681,7 1681,7 1837,4 

1972 315,3 352,6 580,8 365,5 426,9 376 432,1 431,8 384,5 503,8 337,2 378,9 450,1 536,9 728,5 1252,1 1252,1 1127,4 

1973 721,9 577,5 638,5 856,7 616,4 936,5 731,1 561,4 806,7 720,1 688,3 783,3 1039 801,2 944,7 1995,5 1995,5 3510,9 

1974 1026,2 1194 1284,9 1053,8 1289,5 1576,1 1255,9 1401,4 1281 1424,5 919,9 1464,7 1948,8 1348,5 1614,1 3555,6 3555,6 2461,6 

1975 448,1 543 729 522,9 496,5 659,1 528,6 459,6 475,9 566,3 279,9 468 849,4 485,6 557,9 1448,8 1448,8 1380,5 

1976 380,7 353 549,7 473,2 510,6 619 469,3 545,1 552,9 424,2 418,3 513,4 770,5 494 626,8 1664,2 1664,2 1635,6 

1977 555,2 483,6 669,2 842,4 590,8 1088,6 783,8 746,1 930,7 918,1 753 967,1 1463,1 889,3 907,7 1764,3 1764,3 1565,8 

1978 468,8 382,9 657,3 668,1 821,3 640,9 676,8 628,2 590,1 540,9 518,8 575,2 783,7 565,2 556,6 1499 1499 1179,5 

1979 271,9 280 420 362,5 316,6 505,1 386 294,3 433,9 479 298,9 452,7 671,1 408,9 411,1 875,3 875,3 842,5 

1980 432,5 433,6 317,1 488,6 379 732,2 473 323,5 538,8 551,5 460,3 508,9 910,8 597,4 730,3 1150,6 1150,6 993,4 

1981 639,3 700,5 832,3 635,4 645,1 903,3 608,6 546,6 607,2 545,4 453,8 598,2 1064,1 648 922,2 1131 1131 1042 

1982 369 171,2 544 576,3 320,4 907,2 479,6 389 527,1 542,1 414,9 522,7 1181,1 575,8 692,2 1320,2 1320,2 1169,9 

1983 256,5 302,4 207,6 266,8 253,6 391 276,8 294,3 285,8 310,1 236,8 200 486,3 371 560 669,6 669,6 622,6 

1984 592,3 501,9 801,7 584,3 534 1126,3 604 571,4 932 693,6 785,9 1082,2 1344 1193,1 1994,8 1670,1 1229 1561,9 

1985 1053,7 1011,8 1335,8 1034,6 937,7 1635,8 967 933,7 1096,8 928,8 883 1124,5 1896,4 1290,3 1994,3 2044,8 1630,6 1940,5 

1986 878,8 703 726,5 935,2 781,9 1385,3 950,4 757,9 1055,2 1134,2 808,9 1006,9 1578,9 1191,4 1504,8 2094,6 1739,1 2082,6 

1987 410,1 299,8 428,1 423 352,1 973,2 432,5 428,5 613,4 522,4 445,8 688,9 1206,2 557,8 674,7 1158,8 1159,3 1095,1 

1988 582,4 425,4 577,6 745,8 540,9 1056,9 694,6 646,9 798,5 797,1 811,4 753,1 1297,4 839,5 820,3 1874 1449,5 1959,7 

1989 519,9 227,4 962,3 666,4 378,9 1057,4 584 513,4 735,7 706,8 524,4 802,9 1253,3 653,9 691,1 1458,1 1318,4 1428,8 

1990 393,7 414,6 434,3 467,7 369 664,2 399,7 369,7 382,1 362,4 265,5 471,6 846,9 404,1 503,5 1015,5 891,2 990,3 

1991 448,1 517,6 671,3 365,1 386,5 481,8 377,2 363,1 426,3 383,2 363,1 603,5 722,6 237,3 91,4 1018,9 803,7 943,5 

1992 590 549,1 658,7 616,8 576 568 635,3 480,6 753,6 644,5 674,9 595,3 1018,5 791,2 938 1283,4 1412,6 1621,8 

1993 215,4 164,7 226,1 278 218,5 422,2 283,5 268,5 357,6 325,7 284,7 222 551,8 371,2 416,6 745,9 600,4 859 

1994 716,5 753 597,2 803,5 653,8 899,5 837 624 936,8 992,9 1000 936,6 1432,4 1139 1285,2 1928 1782,1 2184,3 

1995 574,2 466,2 840,8 627,9 607,8 890,2 665,3 654 796,2 608,1 602,8 645 948,6 669,2 730,3 1101 1133,9 1757,9 

1996 501,2 446 776,8 569,9 506,9 544,7 596,5 672,5 567,3 609,8 486,4 449,1 747,4 613,1 616,5 927,4 1094,4 1587 

1997 462,7 476,8 673,1 426,9 395 716,8 485,4 509 611,1 663,6 290,6 720,4 837,1 767,6 871,6 1063,2 1093 1187,3 

1998 295,6 228,7 274,8 317 249,5 488,8 338,3 252 496,6 438 368,2 497,5 895,7 430,7 423,4 1294,7 1101,9 1641,2 

1999 368,8 379,6 548,5 343,2 275,9 392,8 356 427 357,1 321,4 289,6 389,8 544,9 312,7 304 732,7 685,7 1111,2 

2000 807,9 850,5 784 745,4 745 1107,4 959,7 1244 1027,7 1374,6 704,7 1076,8 1516,8 1347,2 1319,8 2006 1739,5 2239,4 

2001 359 388,5 600,1 364,4 324,3 335,8 492,3 520 501,6 322,4 542,5 429,2 618,2 447,9 573,3 734,8 766,2 1276,5 

2002 459,5 470,1 637 519,5 519,3 647,5 532 436,5 679,1 579,2 569,6 1074,7 979,5 718,9 858,5 1279,9 1433 2026,7 

2003 450,2 341,6 614,7 573,5 494,7 494,1 492,9 487,3 496 495,4 386,2 748,5 805 633,4 771,3 1113,9 1079,2 1523,6 

2004 832 714,4 932,6 1040,5 945,2 763,7 980,3 955,6 985,5 920,5 868,3 1256,7 1338,4 1150,3 1380 1691,3 1758,9 2446,1 

2005 488,7 307,6 401,7 384 396,2 414,7 377 389 538,8 451,2 483,9 674,3 744,6 469,2 728,4 1358 1279,4 2026,6 

2006 596,5 295,1 773 486 463,8 519,9 426,5 305,4 575,8 335,7 344,2 486 688,6 447,1 561,7 1020,5 885,6 1582,6 

2007 499,3 388,8 461,4 546 789,7 462,8 581,4 537,5 593,9 584 528,3 641,1 756,8 567 823,8 1107,8 1080,3 1754,4 

2008 902,8 659,7 1061,3 909,6 1011 946,8 968,6 777,4 978,3 816,6 944,6 1061,9 1000,4 860,2 1166,8 1887,4 1728,3 2475,6 

2009 981,1 1007 1401,2 1071,7 1045,5 941,9 929,1 721 754,6 893,9 857,1 1031,6 985,6 793,5 1043,8 1601,2 1893,7 2340,5 

2010 316,7 326,8 431,2 316,7 312,6 185,6 315,1 269 249,1 351,3 247,2 381,2 392,2 304,9 349,7 673,6 863,7 1192,4 

2011 1069,4 834 1099,1 982,2 888 741,7 869,2 783 1140,5 890,4 1040,3 947,7 898,4 760,6 1045,9 1674 1576,3 2184,4 

2012 149,7 74 113,9 252,6 206 195,8  160,7 248,5 1033,4 381,6 142 353,3 537,2 106,4 295,8 976,6 790,8 1242 

2013 484,6 176 424 534,9 362 522,2  196,5 367,2 482,2 700,9 599,8 681,5 901 354,3 665,7 1388,6 1474,3 1879,1 

2014 342,5 425,2  537,2 396,8 341 460,5  408,6  281,5 550,9 322,4 488,1 613,8 752,1 449,1  536,9 1086,3 992,7 1753,8 

2015 424,5 430,1  420,3 445,5 492,5 534,5  503,6  368 606 454,7  573 639,6 782,7 523,9  544,1 1173,2 1127,9 1408,3 

2016 268,6 426,5  484,4 526,6 497,5 300,4  468,2  389,9 234 451,8  380,6 408,4 599,6 443,5  498,6 833,4 952,4 1162,7 

2017 405,2 266,8 502,5 330,5 326 480,6   383,9 276,3 541,5 328,7  495,1 421,9 561,8 411,9  1632,1 1338,8 870,4 1629,6 

2018 621,3 485,3 794,5 497,7 478 628,3   535,9 456,3 631,5 490,1  632,1 338,6 866 573,8  599,1 1160,6 1150,5 1802,6 

Fonte: Dados EMPARN, organizados pelo autor. 
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O quadro 4, da classificação dos anos-padrão, mostra, verticalmente, a 

sucessão das precipitações no decorrer dos anos em cada uma das estações 

pluviométricas utilizadas. Analisando horizontalmente o quadro 4, é possível 

perceber o padrão espacial da condição da pluviosidade nas estações 

analisadas, como é o caso da condição de baixa pluviosidade nos anos de 1979, 

1983, 1993, 2010 e 2012 em todas as estações; de pluviosidade habitual em 

1969, 2002 e 2007; de elevada pluviosidade nos anos de 1973, 1974, 1985, 

1986, 2000, 2004, 2008 e 2009, em grande parte das estações. 

A definição de Anos-Padrão para a BHRP é importante, pois, em períodos 

prolongados de seca, um evento máximo pode causar maior histerese no 

sistema. Ao mesmo tempo, pode-se perceber que a precipitação é um elemento 

com grande variabilidade interanual. 

 

6.3 Período de retorno 
 

Com base nas séries históricas de dados de precipitação das estações 

meteorológicas de Natal, Cerro Corá e São Paulo Do Potengi e Ielmo Marinho, 

foram aplicados filtros para identificação das precipitações máximas diárias de 

cada ano, entre os anos de 1992 e 2019. Esses quatro postos pluviométricos 

foram escolhidos por constituírem amostras representativas do alto, médio e 

baixo curso da bacia.  

No posto localizado no município de Cerro Corá, distante 129,5 km do mar 

e a uma altitude de 565 m, foram identificados 23 eventos com valores de 

precipitação diária acima de 50 mm, sendo 9 deles com valores superiores a 100 

mm. O posto localizado no município de São Paulo do Potengi, distante 65,3 km 

do mar, registrou 18 eventos de precipitação com valores acima de 50 mm. 

Desse total, 3 eventos superaram os 100 mm. Para o município de Ielmo 

Marinho, distante 40 km do mar, foram identificados 21 eventos com valores de 

precipitação diária acima de 50 mm, sendo 7 deles com valores superiores a 100 

mm. Para o posto localizado na cidade de Natal, distante a 2,3 km do mar, ao 

longo do período analisado, foram identificados 28 eventos de precipitação 

máxima, ou seja, valores diários acima de 50 mm, o que representa a quantidade 
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de pelo menos 1 evento desse por ano. Desse total, 19 eventos tiveram valores 

acima de 100 mm e 3 eventos com valores superiores a 200 mm.  

A Tabela 6 apresenta todos os dados de eventos de precipitação máxima 

anual para o período descrito. 

 

Tabela 6 Eventos diários de precipitação máxima  

 

 

 

 

Com base nos valores máximos de cada ano, foi calculada a média, o 

desvio padrão e os parâmetros ᵅ e ᵝ, e os resultados obtidos foram utilizados no 

método de gumbel, para calcular as precipitações nos períodos estimados (2, 5, 

10, 25, 50, 100, 500 e 1000 anos). 

Ano  Precipitação 
máxima 
diária (mm) - 
Cerro Corá  

Precipitação 
máxima diária 
(mm) – SP 
Potengi  

Precipitação 
máxima diária 
(mm) – Ielmo 
Marinho 

Precipitação 
máxima diária 
(mm) – Natal  

1992 103,0 56,5 42,9 94,2 

1993 88,0 30,4 59,0 70,0 

1994 45,0 71,0 64,2 87,4 

1995 110,0 60,0 35,1 103,8 

1996 74,0 40,0 48,0 79,0 

1997 156,0 156,0 141,5 122,2 

1998 30,0 36,0 116,2 253,2 

1999 98,0 45,0 75,4 122,6 

2000 63,0 61,0 89,3 184,8 

2001 64,0 89,0 43,5 153,1 

2002 64,0 75,0 54,9 117,5 

2003 48,0 26,8 40,8 82,6 

2004 72,0 58,5 97,4 152,0 

2005 45,0 105,6 58,0 163,5 

2006 108,0 41,8 58,2 128,9 

2007 119,0 79,9 70,5 118,4 

2008 86,0 106,0 110,1 216,8 

2009 100,0 62,0 50,4 115,5 

2010 106,0 23,5 45,0 69,0 

2011 142,0 75,0 103,0 115,6 

2012 27,0 36,0 185,0 92,7 

2013 91,0 77,0 143,0 125,6 

2014 62,0 65,0 156,0 222,0 

2015 50,0 66,2 72,0 69,9 

2016 78,0 47,2 71,0 92,6 

2017 93,0 86,0 78,0 116,1 

2018 81,0 81,0 72,0 94,6 

2019 114,8 43,5 46,0 100,9 
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Tabela 7 Tempos de retorno para eventos máximos de precipitação (mm) 

Período de retorno (ano) / 
Município 

 
2  5  10  25  50  100  500  1000  

Cerro Corá 
 

78 106 125 148 165 183 223 240 

São Paulo do Potengi 
 

57 82 100 120 136 151 187 203 

Ielmo Marinho 
  

64 99 121 150 172 193 242 263 

Natal 108 150 178 213 239 265 324 350 

 

Pode-se observar que houve uma correlação entre os totais 

pluviométricos medidos (Tabela 6) e aqueles verificados de acordo com o 

período de retorno determinado pelo método de Gumbel (Tabela 7). Tornando 

os resultados obtidos satisfatórios, ao mesmo tempo em que demonstra o grande 

potencial de aplicação do presente estudo na gestão do território.  

No intervalo de retorno de 10 anos, todos os postos apresentam valores 

de precipitação acima de 100 mm em 24h, sendo que em Natal esse valor é de 

178 mm, demonstrando que a capital potiguar está sujeita a eventos 

pluviométricos que podem desencadear inúmeros transtornos ao ambiente 

urbano.  

Quando a paisagem é vista como um elemento da modificação social, com 

construções e diferentes tipos de transformações no meio físico, um tempo de 

retorno de 10 a 20 anos pode parecer longo, porém é necessário considerar que 

os prejuízos gerados e os riscos de perdas humanas justificam a necessidade 

de adotar medidas que permitam adequar o uso do solo à essa dinâmica natural 

(SOUZA, 2017). 
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6.4 Unidades climáticas e transformações na paisagem 
 

De forma a agrupar a diversidade de nuances ambientais, a Bacia 

Hidrográfica do Rio Potengi foi dividida em quatro unidades de paisagem, usando 

a precipitação como elemento principal de delimitação. Em segundo plano, foram 

considerados os elementos geográficos naturais: relevo, solos e vegetação, 

ancorado na caracterização das particularidades de fatos geográficos, no qual a 

paisagem é o produto visível de uma dinâmica (AMORIM et al., 2018). 

Apresentando uma área total de 4.113 km², a Bacia do Rio Potengi foi 

dividida em quatro unidades de paisagem: Tabuleiros Costeiros Semiúmidos 

(com 468 km², 11,4%), Piemonte Agreste do Potengi (com 1.175 km², 28,5%), 

Piemonte Semiárido (com 2.154 km², 52,4%), Barlavento da Borborema (com 

316 km², 7,7%) (Figura 11). 

 

Figura 11 - Unidades de paisagem da Bacia Hidrográfica do rio Potengi 
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6.4.1 Barlavento da Borborema 
 

Definida pela cota altimétrica de 400 m, esta unidade compõe o extremo 

oeste da BHRP, representando 7,7% da área total da bacia. Está situada no 

Planalto da Borborema (Figura 12), unidade em que prevalece a litologia Pré-

Cambriana do Complexo Cristalino, com um capeamento sedimentar formado 

por arenito no topo. Possui solos do tipo Neossolo Quartzarênico e Luvissolo 

Crômico Órtico (EMBRAPA, 1999). A vegetação é de Caatinga (arbustivo-

herbáceas) (DINIZ, 2017). As precipitações médias anuais que variam de 530 

mm a 637,7 mm devido à elevação das cotas topográficas que chegam a 722 m 

de altitude.  

 

Figura 12 – Precipitação orográfica na região de barlavento do Planalto da 

Borborema 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 



57 
 
 

 

Nessa unidade encontra-se a nascente do rio Potengi, que mais à frente 

perpassa o açude Elóy de Souza, que é utilizado para o consumo animal e o 

plantio de capim para alimentação de bovinos e caprinos.  

 

Figura 13 – Açude Elóy de Souza na área urbana do município de Cerro Corá. 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

Essa unidade pode ser dividida em duas subunidades: áreas com 

cobertura sedimentar e encostas de litologia cristalina. Onde há o capeamento 

sedimentar a superfície é plana, solos profundos e arenosos, sendo que a 

vegetação original já foi completamente removida. Nas áreas com encostas 

cristalinas o relevo é dissecado, com solos rasos e cobertura vegetal formada 

por Caatinga arbórea. Atualmente essa área tem sido utilizada para instalação 

de aerogeradores (Figura 14).  
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Figura 14 – Aerogeradores instalados no município de Cerro Corá/RN 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

De forma geral, nas porções elevadas de uma bacia hidrográfica há maior 

erosão e transporte de sedimentos, devido principalmente à acentuada 

declividade dessas áreas, aliadas aos solos frágeis (KRAMER e MEYER, 1969). 

Righetto (2013) constatou que nas regiões de cabeceira, onde está situada a 

unidade, houve uma maior produção de sedimentos em comparação ao restante 

da bacia.  

 Com relação aos eventos extremos, o cálculo do tempo de retorno mostra 

que no intervalo de 5 anos, esta unidade pode apresentar valores de precipitação 

acima de 100 mm em 24h. Logo, é uma região que está sujeita a eventos 

pluviométricos que podem desencadear inúmeras transformações na paisagem, 

num curto intervalo de tempo. 

 Um desses eventos de 100 mm, que ocorreu no dia vinte e dois de 

fevereiro de 2018, no município de Cerro Corá, foi responsável por um grande 

volume d’agua que bloqueou uma passagem seca usada para a movimentação 

de veículos (Figura 15), como também desencadeou diversos outros prejuízos 

(Figura 16).  
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Figura 15 Ônibus tentando atravessar um riacho após um evento de chuva no 

município de Cerro Corá. 

 

Fonte: (Souza, 2018) 

Figura 16 - Erosão em estrada após evento de chuva, Cerro Corá-RN 

 

Fonte: (Djaildo, 2020) 
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6.4.2 Piemonte Semiárido  
 

É a maior unidade de paisagem, compreendendo mais da metade da 

bacia, 52,4% da área total.  Apresenta precipitações médias anuais abaixo de 

600 mm, está localizada na parte central da BHRP, abrangendo a Depressão 

Sertaneja e o piemonte da Borborema, com altitudes que variam de 100 a 400 

m. A porção mais dissecada é constituída por interflúvios suavemente ondulados 

a tabulares, pontua por inselbergues. Predominam associações de Neossolos 

Litólicos com Planossolos e Luvissolos Crômicos. A drenagem apresenta um 

padrão dendrítico, fortemente influenciado pelas estruturas geológicas do trend 

regional. Pela classificação de Köppen, o clima predominante da unidade é o tipo 

BS´h, com precipitações médias anuais que variam de 600 a 429 mm. 

 

Figura 17 - Contato entre pediplano e o piemonte do Planalto da Borborema, 

ambos na unidade Semiárido. 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 
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Com o aumento do distanciamento do litoral, diminui o efeito do sistema 

de Brisas marítimas e Ondas de Leste, tornando a paisagem mais seca. Os 

dados da espacialização (Figura 10) apontam para uma influência desses 

sistemas na bacia, de até 70 km distante do litoral, resultados parecidos aos 

apresentados por Diniz e Oliveira (2018), os quais apontam para efeitos da 

maritimidade entre 80 km e 100 km de distância do oceano, na mesma região. 

 

Figura 18 Vegetação característica de região semiárida 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

No que tange ao transporte de sedimentos pelo rio, Righetto (2013), notou 

que houve uma menor produção e transporte de sedimentos nessa área, em 

comparação com as porções mais ao leste e no extremo oeste da bacia. Para o 

autor, o fato de se tratar de uma região com alto nível de intermitência dos cursos 

hídricos (Figura 19), pouca declividade, com influência da zona climática 

semiárida rigorosa, com pouco escoamento superficial e com alguma proteção 
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por cobertura vegetal, mesmo que pouco densa, tem sido fundamental para esse 

resultado. 

Por outro lado, por conta das alterações altimétricas que se manifestam 

na transição entre o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja, a região 

da unidade em questão, é entrecortada por trechos de rio nos quais prevalece a 

deposição de sedimentos (RIGHETTO, 2013). 

 

Figura 19 - Características do leito do rio Potengi no período seco 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

Quanto aos eventos máximos de precipitação, considerando o posto 

pluviométrico de São Paulo do Potengi, representativo da unidade em questão, 

tem-se valores de precipitação com tempos de retorno de 57 mm em dois anos, 

82 mm em 5 anos e 100 mm em 10 anos, 193 mm em 100 anos e 263 mm em 

1.000 anos. Esses volumes provocam inúmeras consequências na paisagem da 

região (Figuras 20 e 21). 
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Figura 20 e 21 -  Chuva provoca enchente dos riachos no centro de São 
Paulo do Potengi/RN 

 

 

Fonte: (Silva, 2015) 

 

É nessa unidade que se localiza o maior reservatório hídrico da Bacia, 

Açude Campo Grande, mais conhecido como Barragem de São Paulo do Potengi 
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(Figuras 22 e 23), com capacidade para armazenar 34 milhões de m³ (BRASIL, 

2010). 

 

Figuras 22 e 23 -  Área urbana à jusante da barragem de São Paulo do Potengi 

e espelho d’água a montante.  

 
Fonte: acervo pessoal (2019) 

Figura 24 e 25 -  Ravina e vegetação na barragem de São Paulo do Potengi 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 
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Uma possível solução para mitigar os riscos desses eventos é a 

fiscalização periódica, a fim de evitar, por exemplo, o aparecimento de ravinas e 

vegetação nas paredes da barragem (Figuras 24 e 25).  

 

6.4.3 Piemonte Agreste do Potengi 
 

Situada entre o Piemonte Semiárido e Tabuleiro Costeiro semiúmido, é 

uma unidade marcada por ser uma zona de transição (Figura 26).  Possui uma 

diversidade de solos: Luvissolos Crômicos, Neossolos Litólicos, Planossolos e 

Latossolos associados aos Neossolos Quartzarênicos. O clima é o mesmo 

Tropical do Nordeste Oriental, subtipo semiárido brando (seis meses secos), com 

precipitações médias anuais que variam de 600 mm a 900 mm. É uma paisagem 

marcada pelas pastagens voltadas à criação de gado e a plantação de mandioca 

(AMORIM et al., 2018). 

 

Figura 26 - Características da unidade Agreste  

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 



66 
 
 

 

Quanto à produção de sedimentos, para Righetto (2013), o Piemonte 

Agreste do Potengi possui características semelhantes a unidade do Piemonte 

Semiárido, com baixas taxas de produção e alta deposição de sedimentos 

(Figura 27). Entretanto, por apresentar índices pluviométricos maiores em 

comparação a unidade do semiárido, as taxas de deposição e transporte são um 

pouco superiores. 

 

Figura 27 Leito do rio Potengi no período seco 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

Os eventos máximos de precipitação, considerando o posto pluviométrico 

de São Pedro do Potengi, representativo da unidade em questão, têm valores de 

precipitação com tempos de retorno de 64 mm em dois anos, 99 mm em 5 anos 

e 121 mm em 10 anos, 193 mm em 100 anos e 263 mm em 1.000 anos. Eventos 

desse porte causam transtornos à população local (Figuras 28 e 29). 
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Figura 28 - Fortes chuvas interditam a passagem molhada que liga a cidade de 

São Pedro/RN ao povoado de Pedra Branca 

 

Fonte: (Alves, 2019). 

 

Figura 29 - Cheia do rio Jundiaí no município de Senador Elói de Sousa/RN 

 

Fonte: (Melo, 2011). 
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6.4.4 Tabuleiros Costeiros Semiúmidos 
 

Definida por apresentar precipitações médias anuais acima de 1.000 mm, 

está unidade é estruturada por geologia da Formação Barreiras, com alguns 

afloramentos cristalinos pontuais. Os solos variam entre os Latossolos vermelho-

amarelos na parte mais oeste até Argissolos Vermelho-amarelos nas áreas mais 

úmidas ao sul, onde ocorre Floresta estacional Semidecidual, vegetações 

antropizadas ou em regeneração, áreas ocupadas por agricultura, pastagem e 

mangues onde ocorrem os Gleissolos e Organossolos. Nas áreas de dunas e 

paleodunas ocorrem Neossolos Quartzarênicos (Sudene, 1971). Nos vales, 

onde ocorrem os Neossolos Flúvicos, a cultura canavieira removeu quase 

totalmente a vegetação ciliar. 

Pela classificação climática de Köppen, o clima da região, onde se localiza 

o estuário, predomina o clima quente e úmido do tipo As’, com precipitações 

médias anuais acima de 1200 mm, concentradas entre os meses de março e 

agosto (SOUZA, 2017), com influência das brisas marítimas e ondas de leste.  

 

Figura 30 – Área ocupada por pastagem para gados 
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Fonte: acervo pessoal (2019) 

Cabe destacar que nessa unidade há uma intensa exploração mineral, 

com o uso de dragas para retirada de areia do leito do Rio Potengi (Figuras 31 e 

32), que é utilizada na construção civil. As atividades de extração mineral são de 

grande importância para o desenvolvimento social, mas são responsáveis por 

impactos muitas vezes irreversíveis sobre o meio ambiente (BRANDT, 1998).   

 

Figura 31 e 32 -  Extração de areia no município de São Gonçalo/RN 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

Segundo Nobre Filho (2012), os impactos adversos são de pequena 

magnitude e de média duração, porém, é uma atividade de relevante importância 

socioeconômica, pela geração de emprego e renda. Nobre Filho (2012), destaca 

que as reservas de areia no leito dos rios se renovam ao final de cada ano 

hídrico, a partir do aporte de sedimentos trazidos pelas águas. De acordo com 

Bruijnzeel (1990) e Carvalho (1994), 70% a 90% de todo o sedimento 

transportado pelos cursos d’água ocorrem no período de chuvas, principalmente 

durante as fortes precipitações.  

Segundo Righetto (2013), destaca-se nessa área o maior grau de 

interferência antrópica na cobertura do solo, na bacia, alterando as formas e 

dinâmicas naturais, edificando uma paisagem completamente diferente do 

natural.  
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É importante ressaltar que os elementos do meio natural ainda existem, 

geologia, dinâmica climática, revelo, hidrografia. Contudo, esses agora passam 

a ser influenciados pela dinâmica social, o solo passa a ser um Tecnossolo onde 

em grande parte, não se consegue mais reconhecer suas características 

originais (PUSKÁS e FARSANG, 2009).  

 

Figura 33 e 34 -  Margens da foz do rio Potengi desaguando no Oceano 

Atlântico 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

Os eventos máximos de precipitação do município de Natal apresentam 

valores de precipitação com tempos de retorno de 108 mm em dois anos, 150 

mm em 5 anos e 178 mm em 10 anos, 213 mm em 25 anos, 265 mm em 100 

anos e 350 mm em 1.000 anos. 

A retificação de canais e a terraplenagem do relevo para dar lugar a casas 

e avenidas, compondo um mosaico de novas estruturas, modificam a dinâmica 

do escoamento superficial da água da chuva. Muitas vezes a impermeabilização 

em conjunto com eventos máximos de precipitação, resultam em alagamentos 

(figura 35) e enchentes (figura 36), trazendo transtornos à população, o que 

exige um nível maior de intervenção na infraestrutura da cidade. 
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Figura 35 – Ponto de alagamento no município de Natal/RN  

 

Fonte: (Soares, 2012). 

 

Figura 36 – Área alagada no centro de Macaíba com a enchente do rio Jundiaí.  

 

Fonte: (Araújo, 2008). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A amplitude na variação espacial da precipitação na Bacia do Rio Potengi 

é de 1.175 mm, com média anual na unidade Tabuleiro Chuvoso 1.604 mm, 

posto Natal, e média anual na unidade Semiárido de 429 mm, posto de São 

Tomé. Verifica-se que até cerca de 40 km de distância do litoral, os efeitos dos 

sistemas de brisas marítimas e Ondas de Leste são evidentes para existência 

de maiores volumes de precipitação. Esses sistemas ainda conseguem produzir 

uma elevação no volume chuvoso na unidade de paisagem Agreste, por volta de 

70 km distante do litoral. Vale ressaltar que a diminuição na precipitação não tem 

relação com variações no relevo, sendo resultado da continentalidade e 

mudança de circulação atmosférica em altos e médios níveis. Um leve aumento 

na precipitação acontece na porção mais sudoeste da bacia, unidade Brejo de 

altitude, em função do efeito orográfico produzido pela elevação no relevo, onde 

o posto de Cerro Corá apresenta precipitação média anual de 637,7 mm.  

Cerca de 90% do período chuvoso da bacia é compreendido entre os 

meses de janeiro a agosto, com o primeiro quadrimestre tendo atuação do 

Vórtice Ciclone de Altos Níveis e a Zona de Convergência Intertropical e o 

segundo devido ao sistema de Brisas marítimas intensificadas pelas Ondas de 

Leste, predominantemente na unidade Tabuleiro chuvoso.  

Com base no método de anos-padrão foi possível constatar que enquanto 

uma precipitação anual de 1.000 mm gera um regime pluviométrico considerado 

muito chuvoso na unidade Semiárido, pode ser classificado como muito seco na 

unidade Tabuleiro chuvoso. Mostrando que o emprego de um valor médio para 

a bacia pode levar a erros de análise, comprovando a importância desse método. 

Quanto aos eventos máximos de precipitação, constatou-se que no 

período de 28 anos, o posto de Natal apresentou pelo menos 1 evento por ano 

(Tabuleiro Chuvoso), Cerro Corá com 22 anos de eventos máximos (Brejo de 

altitude), Ielmo Marinho 21 anos com eventos máximos (Agreste) e São Paulo 

do Potengi com 18 anos de eventos máximos (Semiárido). Quanto ao tempo de 

retorno dos eventos máximos, no intervalo de 10 anos, todos os quatro 

municípios apresentam valores de precipitação acima de 100 mm em 24h; 
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demonstrando a importância de visualizar os fenômenos na paisagem de forma 

dinâmica, com a identificação dos valores que superam a normalidade.  

Por fim, ressalta-se que a significativa variação espaço-temporal da 

precipitação nos diferentes compartimentos da bacia, aliada aos fenômenos 

climatológicos de precipitação com alta magnitude produzem unidades de 

paisagens com dinâmicas distintas, as quais precisam ser consideradas na 

gestão do território. 
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