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Asa Branca 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira - 1947 

Quando olhei a terra ardendo 

Com a fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, uai 

Por que tamanha judiação? 

Eu perguntei a Deus do céu, uai 

Por que tamanha judiação? 

Que braseiro, que fornaia' 

Nenhum pé de plantação 

Por falta d'água, perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por farta d'água, perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce' eu disse, adeus, Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Entonce eu disse, adeus, Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Hoje longe muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar, ir pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar, ir pro meu sertão 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro, não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu, meu coração 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu, meu coração 

 

 

 

 

 

 

Asa Branca é um dos maiores símbolos, em sua forma musical, do Nordeste brasileiro. 

Através do baião e instrumentos tradicionais do cancioneiro nordestino, Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira retrataram a resistência e resiliência do povo sertanejo à seca. 
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On top of the world 

(No topo do mundo) 

Imagine Dragons - 2012 

 

I've had the highest mountains 

(Eu tive as montanhas mais altas 

I've had the deepest rivers 

(Eu tive os mais profundos rios) 

You can have it all but life keeps moving 

(Você pode ter tudo, mas a vida continua) 

 

I take it in but don't look down 

(Eu assimilo, mas não olho para baixo) 

 

'Cause I'm on top of the world, 'ay 

(Porque eu estou no topo do mundo, ei) 

I'm on top of the world, 'ay 

(Eu estou no topo do mundo, ei) 

Waiting on this for a while now 

(Esperando isso há um tempo agora) 

Paying my dues to the dirt 

(Pagando minhas dívidas com a lama) 

 

I've been waiting to smile, 'ay 

(Eu estive esperando para sorrir, ei) 

Been holding it in for a while, 'ay 

(Guardei por dentro por um tempo, ei) 

Take you with me if I can 

(Levo você comigo se eu puder) 

Been dreaming with this since a child 

(Tenho sonhado com isso desde criança) 

I'm on top of the world 

(Eu estou no topo do mundo) 
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RESUMO 

Difícil de precisar sua temporalidade e com efeitos desastrosos, a seca enquanto fenômeno 

histórico-natural e de alta complexidade, tem afligido secularmente a população da Região 

Nordeste do Brasil, a qual tem 70% de seus municípios situados no semiárido, e que no caso 

do Estado do Rio Grande do Norte, ultrapassa os 90%, não só produzindo conflitos 

socioespaciais e socioeconômicos, como político-institucionais. Dessa forma, e para análise de 

caso, foi escolhida a região do Seridó potiguar, a qual desempenha importante papel regional 

no RN e foi historicamente beneficiada pelas políticas hidráulicas e ações de convivência com 

o semiárido. Assim, sob o fato de a seca, em pleno século XXI, continuar tomando proporções 

de desastre e causando prejuízos generalizados à economia, a presente pesquisa tem por 

objetivo oferecer um panorama geral da vulnerabilidade da região do Seridó ao fenômeno da 

seca, a partir de sete municípios-chave, Bodó, Caicó, Currais Novos, Ipueira, Jardim de 

Piranhas, Jucurutu e Parelhas, para os quais foi aplicado o Índice de Vulnerabilidade à Seca 

(IVS), composto pelos subíndices de Exposição, Susceptibilidade e Capacidade Adaptativa a 

partir de variáveis de ordem socioeconômica e físico-ambiental. Com base nisso, e a partir da 

caracterização histórico-política, físico-ambiental e socioeconômica da região em questão, essa 

pesquisa foi estruturada em uma abordagem geográfica sistêmica, evolvendo os conceitos de 

natural hazard, risco e vulnerabilidade, em que, para esta última, foi apresentada sua aplicação 

metodológica à seca no Seridó potiguar. Pelos resultados obtidos, os municípios encontram-se 

em faixa de baixa a moderada vulnerabilidade a seca, alguns mais ou menos que outros, uma 

vez que apesar da diversidade de variáveis utilizadas, as médias obtidas nos subíndices se 

compensavam, a alta Capacidade Adaptativa por vezes compensava os altos valores de 

exposição, assim como uma baixa Exposição era compensada por alta Sensibilidade. Neste 

cenário, o IVS nos municípios foi influenciado por diversos aspectos e fatores, mas que dentro 

os quais, destacam-se a assistência social, economia mista, infraestrutura hidráulica e meios 

convivência com o semiárido. 

Palavras-chave: Seca; Vulnerabilidade; Semiárido; Seridó Potiguar. 
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ABSTRACT 

Difficult to pinpoint its temporality and with disastrous effects, drought as a historical-natural 

phenomenon of high complexity, has afflicted secularly the population of the Northeast Region 

of Brazil, which has 70% of its municipalities located in the semi-arid region, and in the case 

of the State of Rio Grande do Norte, exceeds 90%, not only producing socio-spatial and socio-

economic conflicts, as well as political-institutional ones. In this way, and for case analysis, the 

Seridó region was chosen, which plays an important regional role in RN and has historically 

benefited from hydraulic policies and actions for living with the semi-arid. Thus, under the fact 

that drought, in the middle of the 21st century, continues to take on disaster proportions and 

causes widespread damage to the economy, the present research aims to offer an overview of 

the vulnerability of the Seridó region to the drought phenomenon, starting from seven key 

municipalities, Bodó, Caicó, Currais Novos, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jucurutu and Parelhas, 

for which the Drought Vulnerability Index (IVS) was applied, composed of the sub-indices of 

Exposure, Susceptibility and Coping Capacity based on socioeconomic and physical-

environmental variables. Based on this, and from the historical-political, physical-

environmental and socioeconomic characterization of the region in question, this research was 

structured in a systemic geographic approach, evolving the concepts of natural hazard, risk and 

vulnerability, in which, for the latter, its methodological application was presented to the 

drought in the Seridó Potiguar. And by the results obtained, the municipalities are in a moderate 

range of vulnerability to drought, some more or less than others, since despite the diversity of 

variables used, the averages obtained in the sub-indices compensated each other, the high 

coping capacity sometimes compensated the high exposure values, just as a low exposure was 

compensated by high sensitivity. In this scenario, the SVI in the municipalities was influenced 

by several aspects and factors, but within which social assistance, mixed economy, hydraulic 

infrastructure, and means of living with the semi-arid region stand out.. 

Keywords: Drought; Vulnerability; Semi-arid; Seridó Potiguar. 
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1 INTRODUÇÃO 

A compreensão dos fenômenos naturais além de requererem a ótica sobre estes como 

um sistema de fenômenos ordenáveis e cognoscíveis, precisa que o espaço e o tempo surjam 

como categorias de análise para que se substitua a dimensão metafísica da pesquisa por uma 

legitimidade epistemológica através da validade de um método. 

E embora questões envolvendo o objeto de estudo da ciência geográfica tenham por 

décadas fomentado a criação de conceitos e categorias de análise na Geografia, noções de 

espaço e tempo sempre se fizeram presentes para a compreensão da relação e distribuição dos 

fenômenos sociais e naturais em uma troca mútuas de influências.  

Entretanto, até a primeira metade do século XX, a Geografia aprofundou a dualidade 

entre seus campos (Humano e Físico) e atrofiou gradativamente a relação entre ambos. Quadro 

este que veio a mudar na década de 1950, período em que segundo Gregory (1992), houve 

expansão nos números de universidade, geógrafos, além do surgimento de novos modelos, 

métodos e paradigmas que instigaram a criação de novas linhas de pesquisa na geografia tais 

quais como o estudo dos hazards1, que são eventos não tão raros que ocorrem na interface da 

sociedade-natureza, em que há danos e prejuízos materiais (MARANDOLA E HOGAN, 2004). 

Da década de 1950 em diante os hazards passaram a se consolidar como uma categoria 

de análise e investigação científica na Geografia, concentrando-se em abordagens mais 

integradoras e holísticas entre as dimensões físico-ambiental e a dimensão socioeconômica, fato 

este que proporcionou o desenvolvimento de trabalhos posteriores sobre tempestades, furacões 

e secas (MARANDOLA E HOGAN, 2019). 

E a seca enquanto fenômeno natural, histórico e comum nas áreas áridas e semiáridas 

do mundo, ocorre de maneira gradual tanto no espaço quanto no tempo. Difícil de precisar seu 

início e término, a seca acumula efeitos adversos por um longo período, e embora seja 

responsável por tantos desastres, é o mais complexo e menos compreendido fenômeno dentro 

dos hazards naturais (HAGMAN, 1984).   

Complexidade esta que está associada ao próprio entendimento do fenômeno, que pode 

ser compreendido incialmente como o resultado da interação entre os aspectos geológicos, 

pedológicos, geomorfológicos e climáticos de uma região com influências diretas ou indiretas 

sobre a estrutura socioeconômica humana. E para compreender como estes aspectos resultam 

na gênese do fenômeno em questão em uma dada porção do espaço, se faz necessário a 

 
1 A tradução do Livro The Nature of Physical Geography (A Natureza da Geografia Física) de K.J. Gregory pela 
Editora Bertrand Brasil em 1992 converteu “hazard” em “acaso” ou “azares”. 
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convergência de pesquisas e métodos holísticos do espectro geográfico, que através de variáveis 

específicas, construam sistematicamente conexões interativas dentro de uma totalidade. 

Em termos conceituais, a seca pode ser entendida na Meteorologia como um período 

mensurável em que há déficit nas precipitações, seja um mês, um ano ou mais. Na Hidrologia, 

está relacionada a baixa reserva hídrica das águas superficiais ou subterrâneas em consequência 

de períodos de escassez pluviométrica. Nas esferas sociais e econômica associa-se a baixa oferta 

e escassa disponibilidade de água para manutenção do bem-estar socioeconômico. Dessa forma 

a seca pode ser definida como um evento em que há deficiência na oferta de água em função de 

características meteorológicas, hidrológicas e socioeconômicas singulares de uma região 

(WILHITE, 1996). 

Conforme destaca Rosendo (2014), existe uma sequência lógica de compreensão da seca 

expressa nestas quatro conceituações. A seca climática surge com fator inicial e desencadeia 

gradativamente o fenômeno de escassez hidrológica, na qual há redução de disponibilidade de 

água em reservatórios e corpos hídricos. Como resultado, há a seca socioeconômica, que é o 

desabastecimento hídrico e o comprometimento das atividades econômicas humanas, 

principalmente as agropecuárias. 

Neste sentido, adota-se a esta pesquisa a proposição de Silva (2002), que a seca seja 

entendida como um fenômeno natural de escassez pluviométrica imprecisa no espaço e no 

tempo, que por meio da redução gradativa de disponibilidade hídrica, resulta em impactos 

negativos na estrutura socioeconômica de grupos populacionais vulneráveis. 

No Brasil, fenômenos de seca e estiagem ocorrem esporádica ou sazonalmente em todas 

as regiões do país, mas é no semiárido que a seca ocorre com mais frequência e intensidade. 

Com precipitação pluviométrica na média de 750 mm por ano, o semiárido apresenta grande 

variabilidade climática e uma distribuição pluviométrica irregular no espaço e no tempo, além 

de altas temperaturas que estão relacionadas à sua localização, uma vez que a região se localiza 

em latitude próximas do Equador, entre 5° e 10°S, o que lhe confere temperaturas médias de 

25° C, mínimas acima de 15° C e máximas que podem atingir os 40° C.  

Do ponto de vista físico-ambiental, o semiárido além de estar associado fortemente ao 

bioma da caatinga, é uma região rica em biodiversidade, endemismos e heterogênea em alguns 

pontos específicos do ponto de vista geológico e geomorfológico, com algumas morfologias 

que lhe são características, como os ditos cerrotes, serras e lajedos, muitos deles integrantes do 

Planalto da Borborema ou da Depressão Sertaneja. 

Com base na Portaria Interministerial N° 89, de 16 de março de 2005 da nova 

delimitação do semiárido, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 
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através das Resoluções do Conselho Deliberativo de nº 107, de 27/07/2017 e de nº 115, de 

23/11/2017 realizou uma nova delimitação do semiárido tomando por base três critérios 

técnicos: “I. Precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm; II. Índice de 

Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50; e III. Percentual diário de déficit hídrico igual 

ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano”. 

De acordo com a Resolução SUDENE de nº 107, de 27/07/2017, o semiárido além do 

Norte de Minas Gerais, compreende todos os nove Estados do Nordeste e mais de 70% de seus 

municípios (1262) distribuídos pelos Estados do Maranhão (2), Piauí (214), Ceará (180), Rio 

Grande do Norte (147), Paraíba (223), Pernambuco (145), Alagoas (51), Sergipe (32), Bahia 

(256) e Minas Gerais (86) em uma extensão aproximada de 969.589,4 km2 (BRASIL, 2017).  

O Rio Grande do Norte que é uma das unidades federativas brasileiras localizadas na 

região Nordeste do Brasil, possui 90,6% do seu território dentro das delimitações do semiárido 

(BRASIL, 2017), o que representa 147 dos 167 municípios potiguares. Essa realidade não só 

produz conflitos socioespaciais e socioeconômicos como assume caráter político-institucional, 

uma vez que a gestão hídrica assume lugar de destaque na política pública destes municípios. 

De história e cultura singulares das demais porções do estado, o Seridó é uma das regiões 

mais afligidas pelas secas no Rio Grande do Norte. Criada através da regionalização do Brasil 

em microrregiões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1970, a região 

do Seridó está localizada no centro-sul do RN na divisa com o estado da Paraíba e é composta 

por vinte e três municípios em uma área aproximada de 9 374 063 km², que está totalmente 

inserida dentro das delimitações do semiárido brasileiro (BRASIL, 2017). 

Nesta região, a escassez hídrica e a vulnerabilidade socioeconômica da população, 

associadas a ausência de políticas públicas eficazes em longos períodos de seca tem resultado 

na migração populacional e no declínio econômico da agropecuária, constituindo-se em 

verdadeiros desastres econômicos (com a perda da safra e mortandade de animais), sociais (com 

o aumento do desemprego, fome e migração) e ambientais (com a mortandade de animais 

silvestres, desertificação e desmatamento). 

Entretanto, mesmo passados exatos 100 anos desde a criação do Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas (DNOCS) que atua historicamente na implementação das políticas 

hídráulicas de “combate” a seca, e 34 anos desde a seca de 1980, que de acordo com dados da 

SUDENE entre 1979/1984, levou a morte 3,5 milhões de pessoas no Nordeste por fome e 

enfermidades derivadas da desnutrição. No ano de 2017 outra seca veio tomar proporções de 

desastre, quando o ápice de sete anos de chuvas ínfimas resultou no Rio Grande do Norte em 
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153 municípios em situação de emergência, das quais 5 entraram em colapso hídrico e outros 

28 em sistema de rodízio de acordo com dados do G1 (2018) e conforme a Figura 01.  

Vale salientar que entre 1984 e 2017 de fato houve grandes políticas hídricas, ações de 

convivência com o semiárido e uma redução significativa da pobreza e da migração 

populacional da região. Entretanto, cabe o questionamento de: “qual o motivo de o fenômeno, 

em pleno século XXI, continuar tomando proporções de desastre natural, causando prejuízos 

generalizados à economia?” (BURITI E BARBOSA, 2018). 

Embora este fato possa ser explicado parcialmente pela famigerada Indústria da Seca 

que se estende por séculos. É preciso identificar as deficiências no sistema de gerenciamento 

hídrico, assim como as fragilidades das estruturas socioeconômicas dos municípios do 

semiárido em consonância com suas características físico-ambientais e as múltiplas interações 

destes aspectos, para que possam ser oferecidos Quadros gerais de exposição, Susceptibilidade 

e Capacidade Adaptativa a seca. 

Diante disso e visando oferecer um panorama parcial da vulnerabilidade socioambiental 

da região do Seridó, foram selecionados para análise seis municípios-chave: Jardim de Piranhas, 

Jucurutu, Caicó, Bodó, Ipueira, Currais Novos e Parelhas (Figura 01). Além de possuírem 

recorrência de desastre a seca e variabilidade no que concerne aos aspectos socioeconômicos e 

físico-ambientais, a seleção destes municípios ocorreu diante de três critérios que são basilares 

para a identificação do índice de vulnerabilidade, são eles: (I) Produto Interno Bruto (PIB); (II) 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); e (III) acesso ao recurso hídrico (água). 

Figura 01: Notícias de Jornais sobra seca no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

(A) (B) 
Fonte: G1 em 8/09/2015; Tribuna do Norte em 7/09/2019. 
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Figura 02: Mapa de Localização. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em função do exposto, os levantamentos e análises desta pesquisa terão como base um 

recorte temporal de 33 anos (1984-2017), mas correlacionado a aspectos historiográficos, 

conturbações políticas e transformações socioeconômicas dos últimos 500 anos a nível regional 

e nacional. Tal recorte não só permite analisar a variabilidade pluviométrica deste período com 

base em dados da variável climática de precipitação, como se justifica por ser um intervalo de 

tempo entre as secas de 1984 e 2017, no qual foram implementadas fortes políticas hidráulicas, 

dentre as quais merecem destaque a construção de Barragens, Adutoras, Cisternas e a 

Transposição do Rio São Francisco, obras estas que foram projetadas e viabilizadas através do 

Departamento Nacional de Obras conta a Seca (DNOCS) e da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), autarquias federais que passaram a ser gerenciados 

pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), criado em 1999.  

Portanto, partindo das discussões realizadas sobre o entendimento da seca, das 

premissas que o fenômeno mesmo sob forte intervenção institucional ainda continua a tomar 

proporções de desastre natural com prejuízos socioeconômicos, e que as deficiências no sistema 

de gerenciamento da seca com relação à convivência e resposta a ela é uma questão histórica e 

atual do semiárido brasileiro e do Seridó Potiguar, o objetivo central desta pesquisa é discutir 

dentro de uma perspectiva interdisciplinar, holística e multidimensional, a vulnerabilidade 

socioambiental da região do Seridó à seca, por meio da quantificação dos índices de exposição, 

Susceptibilidade e capacidade de lidar ao fenômeno, nos municípios de Bodó, Caicó, Currais 

Novos, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

Neste sentido, a delineação deste objetivo geral tem como pressupostos específicos: (I) 

Discutir a temática dos riscos e vulnerabilidades relacionados à seca na Geografia em caráter 

teórico-metodológico; (II) Identificar as medidas históricas de convivência com a seca para o 

Seridó Potiguar no contexto político-institucional;  (III) Avaliar o índice de vulnerabilidade a 

seca dos municípios selecionados com base na média aritmética dos subíndices de Exposição, 

Susceptibilidade e Capacidade Adaptativa; e (III) Contribuir a partir dos resultados e das lições 

históricas, para a tomada de políticas públicas relacionadas a gestão hídrica, inovação 

tecnológica  a atenuação dos afeitos adversos da seca. 

Com base no que foi discutido, esta pesquisa foi subdividida em 4 fases ou etapas, são 

elas: (I) Levantamento preliminar; (II) Integração e intersecção de variáveis; (III) Diagnóstico 

e (IV) Conclusão. Cada etapa dessa tem por finalidade auxiliar na estruturação, organização e 

nos procedimentos conseguintes a serem desenvolvidos na pesquisa, conforme pode ser 

consultado na Figura 02 abaixo. 
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Figura 03: Estrutura da Dissertação. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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2 DA CONCEPÇÃO DOS HAZARDS A AGNIÇÃO DE SECA NA CIÊNCIA 

GEOGRÁFICA  

2.1 DA ASCENÇÃO DA GEOGRAFIA FÍSICA AOS CONSTRUCTOS SISTÊMICOS 

A Geografia moderna, como se concebe hoje, teve início no século XVIII, período este 

de reinvenção do mundo, no qual o conhecimento normativo, as teorias evolucionistas e a 

relação entre sociedade, natureza e ciência, culminaram em um quadro geral para o trabalho 

científico, legitimando o estatuto moderno à pesquisa social. De acordo com Ribbas e Vitte 

(2009, p. 266): 

“Essa reinvenção abrolha de abissais transformações ocasionadas na dinâmica de 

reprodução (socioespacial) do metabolismo societário do capital e, ao mesmo tempo, 

de uma profunda reconstrução metafísica dos conceitos de substância, de matéria, de 

espaço, de natureza e de causalidade.” 

 

Com influências diretas da filosofia kantiana e superando as proposições newtonianas, 

a Geografia, agora enquanto ciência, passou não só a usar o termo “espaço” como conceito 

estruturador, mas também passou a ser dotada de conceitos transcendentais, fundamentados em 

uma causalidade, que buscavam explicar a natureza e o mundo. Neste contexto, a Geografia 

obriga Kant a rever sua própria metafísica da causalidade a partir do princípio de que “a 

natureza se organiza espacialmente em paisagens, que são o produto de uma representação, 

onde participa a imagina-ação e o entendimento, mediados pela causalidade da causa, ou seja, 

a geografia e a espacialidade do mundo e da natureza” (RIBBAS E VITTE, 2009, p. 272). 

E sob a influência desta filosofia de Kant está um dos fundadores da Geografia Moderna, 

Alexander Von Humboldt, que a partir da observação direta e da descrição em viagens pelo 

mundo, desenvolveu relatos nos quais teve a preocupação de realizar comparações e raciocínios 

gerais e evolutivos. Utilizando a Filosofia da Natureza (romantismo filosófico) para apenas 

observá-la, Humboldt coloca a necessidade de “poetizar as ciências” através da combinação das 

ideias recebidas do materialismo racionalista e do idealismo alemão. De acordo com Gomes 

(1996, p. 156) o discurso apresentado por Humboldt “é racional, lógico, mas também poético e 

emociona, sem que um corte claro que permitisse distingui-los”. 

Outro Geógrafo importante deste período é Karl Ritter, o que abordou em suas obras 

aspectos da Escola Hermenêutica, da Filosofia da Natureza, e do determinismo, o qual também 

aparece junto com a aplicação das matemáticas à Geografia. Assim, Gomes (1996, p. 171) 

aponta uma dificuldade em classificar o pensamento de Ritter, não só pela união do seu 

irracionalismo romântico com a metafísica cartesiana, mas também por discurso, ora tomando 

a “forma de uma hermenêutica da natureza, ora recorre ao estilo científico positivo mais puro”. 
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E influenciados por Kant, Kark Ritter e Humboldt buscam juntos estabelecer as novas 

bases de um saber geográfico organizado e metodologicamente rigoroso, fazendo uso das 

contracorrentes para a elaboração do seu discurso. A geografia passaria então a englobar uma 

reflexão sobre o homem e sobre a natureza, tomada sobre um mesmo patamar de 

inteligibilidade, produzindo um discurso e uma imagem científica do mundo moderno.  

E a partir da segunda metade do século XIX as primeiras cátedras e sociedades 

geográficas passam a ser formadas, assim como a Geografia Física passa a ser componente 

curricular de outras disciplinas. O próprio Immanuel Kant lecionou um curso de Geografia 

Física por quatro décadas, no qual a “Geografia Física” seria o embasamento empírico de suas 

reflexões filosóficas, pois ela além de lhe comunicar a empiricidade da invenção do mundo, lhe 

outorgava a construção metafísica da “superfície da Terra”. (RIBAS E VITTE, 2009). 

Esse avanço científico se deu sob influências extrínsecas a Geografia, como também 

intrínsecas. Dentre as influências extrínsecas, destacam-se a teoria da evolução das espécies de 

Darwin, que suscitou na concepção de mudança através do tempo do relevo e consequentemente 

na do ciclo de erosão, e a novas explorações e pesquisas ao redor do globo, que forneceram 

através de registros descrições de áreas e regiões antes nunca visitadas. Em relação as 

influências intrínsecas, esta provinha inteiramente do ideal regional. 

No início do século XX a Geografia passou por um processo de ruptura quando a escola 

possibilista Francesa passou a tratar a Geografia Física apenas como um suporte para a 

espacialização dos fenômenos sociais. A limitação e restrição da análise dos aspectos físicos 

terrestres por via regional, mergulhou a Geografia Física em um processo de estagnação, que 

por sua vez a estava fadando ao fim. Como bem destaca Gregory (1992, p. 48), neste início do 

século XX, a influência maior da geografia como um todo provinha do ideal regional, a qual 

“fez com que a pesquisa em geografia física se direcionasse para áreas específicas”. 

 Com o surgimento e a individualização dos sub-ramos da Geografia, como a 

Climatologia, Biogeografia e Geomorfologia, a Geografia física tomou fôlego, entretanto em 

um aspecto distante das questões humanas, “constituindo-se verdadeiramente numa ciência da 

natureza distante do princípio básico da geografia no geral” (MENDONÇA, 1998, p. 34). 

E por ser um campo vasto e complexo, que analisa as condições e processos naturais de 

um dado espaço, a Geografia Física esteve até o início da década de 50, sem um método de 

análise espaço-temporal que permitisse uma análise integradora ente os sistemas ambientais e 

humanos. Segundo Gregory (1992, p. 65), “a impressão emanada por volta de 1950, era a de 

que a Geografia Física se estava tornando um campo de pesquisa disparatado, com poucos 

sintomas de estudos integrativos dos componentes do meio ambiente físico”. 
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Dessa forma, os estudos eram realizados de forma “solta”, a critério de cada autor e 

pesquisador ou a partir de métodos provenientes de outras ciências naturais. Quadro este que 

veio a mudar com o fim da segunda guerra mundial, período este que houve expansão nos 

números de universidade, geógrafos, além do surgimento de novos modelos, métodos e 

paradigmas que instigaram a criação de novas linhas de pesquisa na geografia física 

(GREGORY, 1992). 

Em 1950, o biólogo Ludwig Von Bertalanffy lança a “General System Theory”(Teoria 

Geral dos Sistemas), a qual incorpora as ciências em um proposição sistêmica para que haja 

uma maior compreensão da realidade. Para Vicente e Perez Filho (2013) Bertalanffy propunha, 

com este novo conceito, uma epistéme complexa, buscava uma linguagem científica única, 

capaz de englobar todos os campos do conhecimento. É a partir de então que se viabiliza a 

análise da particularidade dos fenômenos, abandonando a concepção generalista.  

 Quando consideramos a ciência geográfica, a abordagem desenvolvida por Bertalanffy 

viabiliza o progresso da intitulada “Nova Geografia”. Com a introdução desta teoria, foi 

permitida um melhor delineamento das pesquisas, promovendo também uma maior exatidão no 

que se refere aos objetos de estudo desta ciência. Alguns autores, como por exemplo Strahler 

em 1950, aplicou-a em sistemas de drenagem e constatou que se tratava de um sistema aberto, 

ademais, outros estudiosos como Chorley (1962), Culling (1957) e Hack (1962) aplicaram a 

metodologia em suas pesquisas, e corroboraram para o crescimento da Geografia Física. 

Como bem destaca Gregory (1992, p. 237): 

“A revisão da maneira pela qual a perspectiva sistêmica foi adotada em obras didáticas 

de Geografia Física e também em algumas pesquisas é justificável, porque o 

entusiasmo com que a abordagem foi adotada talvez saliente que havia a existência 

da necessidade de abordagem unificadora. A perspectiva sistêmica certamente 

retardou ou talvez mesmo reverteu a tendência para a grande especialização e 

separação dos ramos da Geografia Física, uns dos outros, e da Geografia Humana”. 

E como reverberação da teoria geral dos sistemas, o Ecossistema que já há muito tempo 

era discutido pelos biogeógrafos, biólogos e ecólogos, é conceitualmente encorpado. 

Inicialmente proposto por A. G. Tanseley (1935), o ecossistema incorporava tanto o complexo 

de organismos (biomas) quanto seus respectivos habitats, e com a ascensão das abordagens 

sistêmicas a partir da década de 1960, o ecossistema passou a ser entendido como um: 

“[...] sistema em interação funcional composto de um ou mais organismos vivos e de 

seu efetivo meio ambiente, tanto físico quanto biológico... A descrição de um 

ecossistema pode incluir suas relações espaciais, inventários de seus aspectos físicos, 

seus habitats e nichos ecológicos, seus organismos e suas reservas básicas de matéria 

e energia; a natureza de seu recebimento (ou input) de matéria e energia; e o 

comportamento ou tendência de seu nível de entropia (FOSBERG, 1996, p. 2 apud 

GREGORY, 1992, p. 2019). 
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Além do Ecossistema, houve a proposição teórico-metodológica do Geossistema. Essa 

teoria como se compreende hoje, foi proposta inicialmente no início da década de 1960 na 

extinta União Soviética, por Viktor Borisovich Sochava, que não só deu uma nova roupagem a 

geografia física, como também proporcionou o desenvolvimento de novas metodologias de 

análise. Esse soviético propôs que tal teoria seria “uma forma de estudo de paisagens 

geográficas complexas, definida como uma unidade dinâmica com organização geográfica 

própria e um espaço que permite repartição de todos os componentes de um geossistema” 

(NASCIMENTO & SAMPAIO, 2004/2005 p.169). 

Em 1968, o francês Georges Bertrand, aprimora a teoria geossistêmica, estabelecendo 

uma tipologia espaço-temporal de análise das unidades da paisagem, como bem destaca 

Nascimento & Sampaio (2004/2005, p. 169): 

Numa tentativa de síntese da paisagem, Bertrand estabelece um sistema taxonômico 

para o geossistema, possibilitando sua classificação em função da escala, 

caracterizando-o como uma unidade, um nível taxonômico na categorização da 

paisagem, a saber: a zona, o domínio e a região, como unidades superiores, e o 

geossistema, o geofácies e o geótopo, como unidades inferiores; sendo o geossistema 

proporcionado pela dinâmica entre potencial ecológico, exploração biológica e ação 

antrópica. Isto permite situá-lo na dupla perspectiva do tempo e do espaço, 

fundamentais ao geógrafo. 

Em avaliação sobre o Geossistema, Mendonça (1998) destaca que a análise 

geossistêmica ocorre através do “complexo físico-geográfico” que é se não a conexão da 

natureza com a sociedade humana, onde são englobados os parâmetros econômicos e sociais 

humanos em conjunto com a hidrografia, a geomorfologia, a vegetação e a climatologia, que 

são constituintes do quadro natural de um geossistema. Dessa forma, Mendonça destaca que o 

geossistema pode ser estudado por si só e não pela forma limitada de um simples lugar, sendo 

definido então como:  

 [...] uma expressão dos fenômenos naturais, ou seja, o potencial ecológico de 

determinado espaço no qual há uma exploração biológica, podendo influir fatores 

sociais e econômicos na estrutura e expressão espacial, porém sem haver 

necessariamente, face aos processos dinâmicos, uma homogeneidade interna 

(MENDONÇA,1998, p. 49). 

Outra teoria recorrente a este período, é a da Ecodinâmica dos sistemas ambientais, 

proposta incialmente por Jean Tricart (1977). Com base nesta teoria, Tricart propõe a 

classificação do meio em estáveis, integradas, e fortemente instáveis. a partir da dinamicidade 

dos elementos que compõem o ambiente, isto é, a partir de seus processos morfogenéticos. 

Em avaliação sobre a relação do papel dos estudos integrados entre a ecodinâmica e o 

geossistema, Magalhães, Silva e Zanella (2010, p. 13) destacam que: 
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“[...] Eles [pesquisadores] identificam as principais variáveis geoambientais, 

delimitam os sistemas ambientais e indicam a ecodinâmica desses sistemas, definindo 

capacidades de suporte com base nos critérios de Tricart (1977), que classifica o meio 

em 3 categorias, associando-as “ao comportamento e à vulnerabilidade das condições 

geoambientais em função dos processos degradacionais” (SOUZA E CARVALHO, 

2009, p.15), possibilitando identificar o grau de vulnerabilidade do ambiente e sua 

sustentabilidade futura tendencial e desejada”. 

 

Desta forma, é através da abordagem sistêmica que podemos enfim observar um sistema 

complexo, constituindo-se de um conjunto organizado de elementos, entre os quais há 

interações, troca de energia, matéria e informações (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

E com a visualização sistêmica e indissolúvel das relações sociais e suas imbricações 

com o meio ambiente e vice-versa, a complexidade deste sistema socioambiental passa a ser 

passível de investigação científica, no qual, através de métodos e análises científicas, fornecerão 

Quadros gerais das múltiplas variáveis que compõe esse sistema e como elas se interrelacionam, 

providenciando explicações e mecanismos de prevenção. 

E um dos campos de análise científica, bastante utilizado pelas geociências que ganhou 

desenvolvimento nas últimas décadas a partir, principalmente, da emergência ambiental 

mundial, são os hazards, eventos singulares de aspecto majoritariamente socioambiental, 

conforme será discutido mais à frente. 
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2.2 A EMERGÊNCIA DOS NATURAL HAZARDS NA GEOGRAFIA 

O hazard, segundo White (2004) apud Marandola e Hogan (2004) é um evento não 

natural que ocorre na interface da sociedade-natureza, em que há danos e prejuízos a partir de 

um evento, constantemente extremo, porém não tão raro, que rompe com um ciclo natural de 

ocorrência de fenômenos naturais, tais quais como terremotos e/ou furacões. E para se 

compreendê-lo inicialmente é necessário entender tanto o que é risco como o que é perigo. 

O risco é inerente ao processo social, ou seja, é um constructo eminente da percepção 

humana a uma situação adversa e/ou de perigo, pois como bem destaca Castro et al. (2005, p. 

27) “a existência de um risco só se constitui quando há a valorização de algum bem, material 

ou imaterial, pois não há risco sem a noção de que se pode perder alguma coisa”. 

Dessa forma, o risco segundo Esteves (2011, p. 64) pode ser entendido como “uma 

situação de perigo ou possibilidade de perigo”, seja ela conhecida ou não, ou o risco pode 

designar de acordo com Veyret (2007, p. 25) um “perigo em potencial quando sua percepção 

indica uma situação percebida como perigosa na qual se está ou cujos efeitos podem ser 

sentidos”. De qualquer forma e para efeito de síntese, o risco, “refere-se, portanto, à 

probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e não-

determinados, e à maneira como estes processos afetam (direta ou indiretamente) a vida 

humana” (CASTRO et al., 2005, p. 12). 

E diferentemente de épocas pré-modernas, onde os riscos enfrentados derivavam 

primariamente da natureza, a modernidade segundo Giddens (1991) a partir do 

desenvolvimento das instituições sociais e da aproximação do local com o global, criou um 

novo ambiente de risco, onde as 

Ameaças ecológicas são o resultado de conhecimento socialmente organizado, 

mediado pelo impacto do industrialismo sobre o meio ambiente material. São parte 

do que chamarei de um novo perfil de risco introduzido pelo advento da modernidade. 

Chamo de perfil de risco um elenco específico de ameaças ou perigos característicos 

da vida social moderna (GIDDENS, 1991, p. 99). 

Como destaca Bernardes e Ferreira (2010, p. 29) o risco hoje “está mais relacionado 

com acidentes ou com os abusos humanos”, como é o caso dos incidentes tecnológicos no 

último século, a título de Hiroshima e Nagasaki (Japão, 1945), Chernobyl (Ucrânia, 1986) e 

Deepwater Horizon (Golfo do México, 2010). Além disso, o que se verifica, é o aumento da 

devastação relativa aos natural hazards, que pode ser explicado “tanto em função das mudanças 

ambientais empreendidas pelo homem, quanto pela crescente concentração de populações cada 

vez mais vulneráveis nas cidades” (ALMEIDA, 2012). 
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Dessa forma, ainda segundo Giddens (1991) “é preciso olhar mais detalhadamente ao 

perfil de risco específico à modernidade”, o qual pode ser entendido segundo categorias de risco 

que possuem “aspecto ameaçador” ao mundo globalizado, conforme a Tabela abaixo:  

Quadro 01: Categorias de Risco da Modernidade. 

CATEGORIA DE RISCO DESCRIÇÃO 

 

Globalização do Risco 

São riscos capazes de afetar milhões. Podem ser em intensidade, 

como por exemplo uma a guerra nuclear, ou podem ser através 

de eventos que afetem a vida de um grande contigente 

populacional, como uma divisão mundial do trabalho. 

Risco do Meio Ambiente Criado Está relacionado a infusão de conhecimento humano no meio 

ambiente material, ou seja, as transformações da Natureza.  

Riscos Ambientais Institucionalizados Afetam as possibilidades de vida de milhões de pessoas, como 

por exemplo o mercado financeiro de investimentos. 

Consciência do Risco como Risco Os riscos não podem ser mais convertidos em "certezas" ou 

explicados pelo conhecimento religioso ou mágico. 

Consciência Distribuída do Risco Os perigos são coletivamente conhecidos e disseminados pela 

população. 

Consciência das Limitações da Perícia 
Nenhum perito pode ser inteiramente preciso em termos de 

conhecimento das consequências do risco, ou seja, o sistema 

pericial possui falhas. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Giddens (1991) e Costa et al. (2005). 

A exposição a estes riscos torna as populações contemporâneas, sujeitas ao perigo, o 

qual, segundo Smith (2000) apud Almeida (2012), é “uma ameaça potencial para as pessoas e 

seus bens, enquanto risco é a probabilidade da ocorrência de um perigo e de gerar perdas”, 

sendo assim o perigo, um componente do risco, uma vez que ele, 

[...] não inclui obrigatoriamente a quantificação e/ou qualificação de prejuízos para a 

sociedade. A análise de risco, por sua vez, necessariamente compreende a 

identificação de perigos e pressupõe uma quantificação e/ou qualificação dos seus 

efeitos para a coletividade em termos de prejuízos materiais e imateriais (CASTRO et 

al., 2005, p. 17). 

Segundo Giddens (1991), a diferença entre os termos risco e perigo está na consciência 

ou na inconsciência do quão o indivíduo ou os indivíduos estão se arriscando, pois o que risco 

pressupõe é o perigo e não a tomada de consciência deste, pois: 

Qualquer um que assume um "risco calculado" está consciente da ameaça ou ameaças 

que uma linha de ação específica pode pôr em jogo. Mas é certamente possível 

assumir ações ou estar sujeito a situações que são inerentemente arriscadas sem que 

os indivíduos envolvidos estejam conscientes do quanto estão se arriscando 

(GIDDENS, 1991, p. 36).  

E tanto o risco quanto o perigo, como já colocado antes, estão contidos nos estudos dos 

hazards, e mais precisamente nos do natural harzards, que é o grande foco dos geógrafos, os 

quais, através de sua formação pluridisciplinar e pela visão de interface sobre os fenômenos 

perigosos e os recursos vulneráveis, administrando abordagens espaciais e ferramentas 
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cartográficas fez com que se percebesse e desenvolve-se dentro da ciência geográfica, estudos 

sistêmicos relacionados aos riscos e vulnerabilidades. 

Entretanto, os estudos dos natural hazards nem sempre se conFiguraram como 

investigações científicas pela Geografia Física, isto porque ela até a metade do século XX se 

desenvolveu a par dos aspectos humanos, com escopo teórico-metodológico baseado nos 

aspectos físicos-naturais, conforme destaca Gregory (1992, p. 66) quando diz que “a ênfase 

prevalecente ao longo desse século foi sobre a evolução e classificação do meio ambiente”, e 

[...]apesar das frequentes alusões feitas às relações homem-ambiente pelos geógrafos, 

eles em larga medida optaram por ignorar os sinais indicadores que eram evidentes 

desde a metade do século dezenove, e a Geografia Física foi praticamente trabalhada 

de forma isolada, sem considerar a ação humana (GREGORY, 1992, p.182). 

E a partir da década de 1920, mais precisamente de 1927, é que são realizados os 

primeiros estudos sobre os hazards no âmbito da ciência Geográfica, quando os Estados Unidos, 

enfrentando problemas de gestão relacionados a inundações, solicitaram ao U.S. Corps of 

Enginners (Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos) as possíveis soluções para este 

problema. É nesse contexto que os geógrafos passam “a participar de forma mais efetiva destas 

pesquisas e da investigação acerca da natureza do problema que se apresentava” 

(MARANDOLA E HOGAN, 2004). 

A partir de então, as pesquisas relacionadas a gestão do território por meio da interface 

sociedade/natureza, tornaram os geógrafos imprescindíveis, uma vez que a partir da integração 

entre os elementos físicos e sociais, as linhas de investigação destes profissionais passaram a 

incidir “diretamente nos impactos e embates decorrentes da ação antrópica sobre um 

determinado ambiente” (MARANDOLA & HOGAN, 2004, p. 97). 

A partir da década de 1950 com o fim da segunda guerra mundial e o crescimento de 

abordagens mais holísticas, a Geografia Física buscou uma integridade maior com a Geografia 

Humana. Segundo Gregory (1992, p. 181),  

Essa proposição prevalecia entre alguns geógrafos por  três razões: em primeiro lugar, 

por não estarem ainda devidamente conscientes do ressurgimento do interesse pela 

atividade humana; em segundo lugar, pelo enfoque dado pela Geografia Física sobre 

a magnitude do impacto humano; e, em terceiro lugar, pelas pesquisas sobre os acaso 

ambientais, que estavam facilitando laços mais estreitos entre a Geografia Física e a 

Geografia Humana [...]. 

Dessa forma, as pesquisas relacionadas a gestão do território por meio da interface 

sociedade/natureza, tornaram os geógrafos imprescindíveis, uma vez que a partir da integração 

entre os elementos físicos e sociais, as linhas de investigação destes profissionais passaram a 

incidir “diretamente nos impactos e embates decorrentes da ação antrópica sobre um 

determinado ambiente” (MARANDOLA & HOGAN, 2004, p. 97). 
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Os estudos sobre os hazards em meados da década de 50 passaram a se consolidar como 

uma categoria de análise e investigação científica, tais estudos começaram na América do Norte 

com Gilbert White e seu grupo de estudos, quando relacionaram a ocupação antrópica das 

planícies de inundação com a ocorrência de desastres nestas regiões, fato este que proporcionou 

o desenvolvimento de trabalhos2 posteriores sobre outros Natural Harzards, como tempestades, 

furacões e secas (Quadro 05) (GREGORY, 1992, p. 205). 

Os grandes responsáveis por esse avanço foram Gilbert Fowler White, Ian Burton e 

Robert Kates em The Environment as Hazard (1978) (O meio ambiente como perigo) quando 

sugerem que o potencial catastrófico mundial está aumentando porque o “ambiente natural se 

está tornando mais sujeito a acasos3 de várias e complexas maneiras” (GREGORY, 1992, p. 

206).  Em avaliação sobre o livro, Hogan e Marandola (2004, p. 29) destacam que: 

The environment as hazard [o meio ambiente em perigo] traz um importante panorama 

da orientação dos geógrafos até aquele ano, deixando clara a preocupação com as 

implicações das dinâmicas naturais na geração de incertezas e danos às populações, 

sem perder de vista, no entanto, que os danos são causados pela forma de ocupação 

do território e pela não consideração dos impactos e riscos que tal uso ou o próprio 

local podem gerar a si mesmas (tradução nossa). 

Quadro 02: Lista de Publicações sobre os Natural Hazards entre 1950 e 1980. 

AUTOR (ES) PUBLICAÇÃO ANO 

White, G.F. Changes in Urban Occupance of Flood Plains in the United 

States. 

1958 

Kates, R.W. Hazard and Choice Perception in Flood Plain Management. 1962 

Burton, I., Kates, R.W. e R.E.Snead The Human Ecology of Coastal Flood Hazard in Megalopolis. 1968 

Hewitt K. e Burton I. The Hazardouness of a Place: a Regional Ecology of 

Damaging Events. 

1971 

White, G.F. Natural Hazards: Local, National, Global. 1974 

White, G.F. Assessment of research on natural hazards. 1975 

White, G.F. Natural Hazard Management in Coastal Areas. 1976 

White, G.F., Burton I. e Kates R. The Environment as Hazard. 1978 

Kates, R.W. Risk Assessment of Environmental Hazard. 1978 

Whittow, J.B Disasters: the Anatomy of Environmental Hazards. 1980 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gregory (1992). 

A partir da década de 1980, as investigações científicas a respeito dos hazards, até então 

marcadas pela análise-mitigação das ameaças naturais, passaram a transpor este aspecto, ou 

seja, os hazards passaram a ser estudados sob uma ótica mais complexa, concentrando-se em 

 
2 Destacam-se os trabalhos de Hewitt e Burton com The Hazardouness of a Place: a Regional Ecology of Damaging 

Events (1971). Whittow, J.B. com Disasters: the Anatomy of Environmental Hazards (1980), e Perry com 

Environmental Hazards in the British Isles (1981). 
3 A tradução do Livro The Nature of Physical Geography (A Natureza da Geografia Física) de K.J. Gregory pela 

Editora Bertrand Brasil em 1992 converteu “hazard” em “acaso” ou “azares”. 
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abordagens mais integradoras e holísticas entre as dimensões físico-ambiental e a dimensão 

socioeconômica, uma vez que até a aquela década, 

[...] a Geografia Física não respondeu satisfatoriamente com a realização de pesquisas 

sobre os principais problemas mundiais, tais como o aumento de CO2 na atmosfera, a 

incidência de chuvas ácidas, a destruição da floresta Amazônica, as implicações da 

erosão dos solos do mundo ou o campo geral da poluição ambiental mundial 

(GREGORY, 1992, p. 213). 

Com base em Jones (1993), Marandola e Hogan (2004) reconhecem que a análise dos 

hazards a partir abordagem físico-humana é a de maior prevalência, entretanto estes 

subdividem-se ainda em três categorias principais, que são os “environmental hazards (que 

operam via ambiente físico e biótico), technological hazards (que emanam das estruturas, 

processos e produtos tecnológicos) e social harzards (resultados do comportamento humano)”. 

Ainda de acordo com Jones (1993), Marandola e Hogan (2004) destacam que no atual 

estágio da modernidade, os hazards possuem um nível maior de complexidade, de forma que 

eles interagem entre si, produzindo os harzards híbridos e quasi-naturais, que são frutos da 

interação entre os elementos sociais, tecnológicos e naturais, conforme a Figura 03:  

Figura 04: Espectro do Harzard. 

 
Fonte: Marandola e Hogan (2004) com base em Jones (1993). 

Essa complexidade na análise dos hazards e a integração natureza-sociedade-tecnologia 

permitiu a ascensão do termo “vulnerabilidade”, sendo usado a partir de então para indicar a 

susceptibilidade ou não de um ou mais indivíduos a um hazard, dado o contexto mundial de 

desastres da aquela década em diante (ALMEIDA, 2012, p. 28).  
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2.3 SECA: UM HAZARD COMPLEXO 

Fenômenos inerentes a áreas áridas, semiáridas e desérticas do mundo são comumente 

denominados de Seca, Estiagem ou Desertificação, sejam a maior parte deles ocasionados por 

condições físico-naturais ou ações humanas degradacionais, cada qual com diferenciações a 

depender de sua intensidade, estágio ou frequência.  

A estiagem, fenômeno também comum em áreas úmidas e equatoriais, é quando há uma 

queda no volume de chuvas, para níveis sensivelmente inferiores aos da normal climatológica, 

ocorrendo por um período de tempo inferior e menos intenso que a seca propriamente dita.  De 

acordo com Brasil (2003), considera-se que existe estiagem quando o início da temporada de 

chuva em sua plenitude atrasa por um prazo superior de quinze dias, e as precipitações dos 

meses chuvosos alcançam limites inferiores a 60% das médias mensais de longo período.  

Os danos da estiagem são proporcionais à magnitude do evento e principalmente ao grau 

de vulnerabilidade da economia local, comprometendo incialmente as reservas de água locais, 

além de causar prejuízos à agricultura e à pecuária. Dentre as medidas de prevenção aos 

impactos da estiagem estão: (I) Manejo Integrado das Microbacias; (II) Plantio Direto e (III) 

Redução da vulnerabilidade da Pecuária (BRASIL, 2003). 

A seca por sua vez é a “forma crônica do fenômeno estiagem” (SILVA et al, 2013, p. 

285), relacionada com “múltiplos fatores condicionados pela geodinâmica terrestre global em 

seus aspectos climáticos e meteorológicos” (BRASIL, 2003). Se diferencia de outros 

riscos/perigos naturais por oferecer uma complexidade investigativa desde a determinação de 

sua origem até a quantificação dos seus impactos e das ações emergenciais que precisam ser 

tomadas, ou seja, é uma tarefa mais difícil do que no estudo de outras catástrofes naturais 

Durante o período de seca, ocorre uma ruptura do metabolismo hidrológico que acarreta 

na redução intensa das precipitações pluviométricas e dos níveis de umidade, além do aumento 

de perdas liquidas causadas pela evapotranspiração, da insolação e do regime de ventos secos. 

Contudo, para ser caracterizada como um desastre, ela deve atuar por um longo período “sobre 

um sistema ecológico, econômico, social e cultural vulnerável à redução das precipitações 

pluviométricas” (BRASIL, 2003, p. 59). 

E como a seca afeta aspectos ambientais, políticos e socioeconômicos, diversas 

disciplinas desenvolveram concepções que resultaram na não definição precisa e consensual do 

conceito “seca”. De acordo com Wilhite (1996, tradução nossa) “a falta de uma definição 

precisa e objetiva em situações específicas tem sido um obstáculo para entender a seca, o que 

tem conduzido à indecisão e/ou inatividade dos gestores, formuladores de políticas e outros”. 
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Entretanto, na literatura, a seca tem sido comumente classificada em três tipos, são elas 

as: secas meteorológicas, hidrológicas, agrícolas e socioeconômicas, as quais dependendo da 

sua duração com efeitos adversos sobre uma localidade, são responsáveis pela evolução do 

fenômeno e ocorrência de desastre, como pode ser observado na Figura 05: 

Figura 05: Organograma esquemático de evolução da Seca. 

 
Fonte: adaptado pelo autor de Fernandes (2009). 
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De acordo com Reis (2018), culturalmente, a memória institucional e da população 

diante da percepção da seca é curta, uma vez que “o tratamento dos impactos da seca só é 

considerado quando há um período de estiagem flagelando a população [...]”. A isso, Whilte 

(2005) atribui o nome “hydro-illogical cycle”, ou Ciclo Hidro-ilógico, o qual descreve o pânico 

como a primeira etapa de um círculo vicioso, seguida da chuva e da apatia, na qual nem a 

população e nem os políticos veem a necessidade de se preparar para a estiagem seguinte, 

entretanto, quando as secas se repetem, despertam novamente o pânico e o pavor de quem não 

se planejou, conforme a Figura 06: 

Figura 06: Representações do Ciclo Hidro-ilógico. 

 
Fonte: Wilhite (2005) e Rivera (2012). 

Ainda segundo o autor, a respeito do ciclo hidro-ilógico, 

Merece ser salientado que o interesse político na seca diminui rapidamente uma vez 

passada a crise; a preocupação e o pânico rapidamente dão lugar à apatia após o 

retorno das chuvas e a melhoria das condições da seca. A memória institucional é 

igualmente curta (WILHITE, 2005, p. 10, tradução nossa). 

Neste sentido, é preciso medidas institucionais de combate aos efeitos da seca, e não de 

combate à seca, pois não há como combater um fenômeno natural, mas se pode reduzir e atenuar 

seus efeitos através de políticas e planos, que são medidas diferentes. 

Uma política de combate aos efeitos da seca é formulada em termos gerais e expressa 

o objetivo do desenvolvimento do governo na avaliação, mitigação e elaboração de 

programas de resposta à seca. Em última instância, o objetivo de uma política nacional 

deveria ser a redução da vulnerabilidade à seca através do estímulo ao 

desenvolvimento sustentável. Os objetivos de um plano de combate aos efeitos da 

seca são mais específicos e orientados para a ação (WILHITE, 2005, p. 10, tradução 

nossa). 

 
Neste sentido, foi elaborado o Programa de Redução das Vulnerabilidades a Seca no 

Semiárido Nordestino (PREVSAN), que através da otimização das potencialidades regionais, 

da redução das desigualdades e da promoção do pleno desenvolvimento, tem como objetivo a 
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redução das Vulnerabilidades do Nordeste a seca em suas interfaces socioeconômicas, 

representadas pela estagnação econômica, desemprego, marginalização regional e nacional, 

fome, escassez hídrica e migração descontroladas. 

Dentre as ações propostas podem-se destacar a: (I) Implementação dos Recursos 

Hídricos; (II) Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Rural; (III) Implementação de Polos 

Secundários e Terciários de Desenvolvimento; (IV) Implementação de Pequenas Empresas e 

de Indústrias Artesanais; (V) Implementação de Indústria Turística; (VI) Implementação de 

Infraestrutura de transportes, comunicação e eletrificação rural); (VII) Interiorização das Ações 

de Saúde; E principalmente uma (VIII) Mudança Cultural de uso e aproveitamento da água. 

A Desertificação, ao contrário de seca, é o estágio mais avançado de déficit hídrico e 

aridez que uma área geralmente árida e semiárida pode estar submetida ou em situação 

permanente. É um fenômeno que assim como a seca não possui uma definição consensual na 

literatura e entre os cientistas, seja em relação ao próprio termo ou ao que venha a ser o 

processo, entretanto, para sua compreensão “não se pode deixar de considerar as características 

naturais, bem como a dinâmica de ocupação de cada território, visto que esses pré‐requisitos 

são condicionantes da vulnerabilidade socioeconômica e ambiental de cada área” (MELO, 

LIMA E PEREIRA, 2008, p. 171). 

Sob estes condicionantes, Melo, Lima e Pereira (2008) com base em Cunha & Guerra 

(2000), destacam que os naturais por si só não aceleram o processo da desertificação, é preciso 

que haja associação com o manejo inadequado do solo para que este seja amplificado. Dentre 

estes condicionantes, podem ser exemplificados as fortes chuvas concentradas em um curto 

espaço-tempo sobre encostas íngremes e desprovidas de vegetação, descontinuidades 

litológicas, geomorfológicas e pedológicas, elevados teores de silte e areia fina com baixos 

teores de matéria orgânica e entre outros. 

Segundo Conti (2002), p. 27,  

O fenômeno coloca sob risco toda a biosfera, porém, depende de muitas variáveis, 

entre as quais, são da maior importância as características culturais e o grau de 

desenvolvimento econômico das populações atingidas, ou seja, as áreas pobres do 

mundo apresentam muito maior vulnerabilidade. 

E no semiárido brasileiro, várias destas características se fazem presentes, entretanto, é 

importante salientar que a ação antrópica degradacional nesta região por meio do desmatamento 

potencializa o processo de desertificação, a exemplo do desmatamento da vegetação de caatinga 

para pecuária ou extração de lenha, provocando queda nos teores já reduzidos de matéria 

orgânica, exposição e redução da fertilidade do solo, e o consequente aumento do potencial 

erosivo, conforme pode ser observado no infográfico da Figura 06: 
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Figura 07: Ciclo da desertificação no semiárido brasileiro. 

Fonte: Domingues (2019). 

Entretanto, mesmo com esse aparato científico e institucional atual das problemáticas 

da seca, estiagem e/ou desertificação no semiárido brasileiro, vale salientar que ainda são 

necessárias pesquisas e contribuições relacionadas aos fenômenos acima mencionados, seja 

em termos conceituais ou de análise prática e in loco. 
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3 VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA CIÊNCIA GEOGRÁFICA: 

APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS APLICADOS AO ESTUDO DA SECA 

3.4 CONCEITUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE  

3.4.1 AS DIFERENTES DIMENSÕES  

No contexto atual da modernidade, a vulnerabilidade tem sido utilizada de acordo com 

Marandola e Hogan (2006) como a “idée force” condutora das ações, análises e propostas” por 

governos mundiais, isso porque este termo em específico permite a identificação dos riscos e 

perigos a partir dos aspectos socioespaciais, econômicos e políticos de uma sociedade.  

A crescente abordagem deste conceito nas últimas décadas, tem sido utilizada para 

políticas prevenção e mitigação de desastres naturais, como é o caso da definição da década de 

1990 como a Década Internacional para Redução de Desastres Naturais pelas Nações Unidas 

(ALMEIDA, 2012), a criação do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de 

Desastres (UNISDR) em 2000 e a criação do Dia Internacional para a Redução dos Desastres 

Naturais também pela Assembleia da ONU. 

Entretanto, a vulnerabilidade ao contrário do risco, não possui um consenso entre 

cientistas e pesquisadores sobre sua definição exata ou precisa, uma vez que o termo 

vulnerabilidade “envolve uma gama de fenômenos de natureza multidimensional e 

multifacetada, que torna imperativo o diálogo e um olhar mais abrangente diante do tema” 

(MARANDOLA & HOGAN, 2006).  

Segundo Hogan e Marandola (2006), “a vulnerabilidade sempre será definida a partir 

de um perigo ou um conjunto deles, em dado contexto geográfico e social”. Neste princípio, a 

vulnerabilidade pode ser entendida segundo Esteves (2011, p. 69) como “um conjunto de 

fatores que pode diminuir ou aumentar o(s) risco(s) no qual o ser humano, individualmente ou 

em grupo, está exposto nas diversas situações da sua vida”. 

A vulnerabilidade social está relacionada com a situação de um grupo ou esfera social 

em que os seus recursos e habilidades são insuficientes para que eles possam ascender 

socialmente, e consequentemente possuírem melhores condições de vida (ABRAMOVAY et 

al., 2002, p. 30). Já a vulnerabilidade ambiental pode ser entendida como a espacialização do 

risco relacionado às situações de degradação ambiental. Dessa forma, a vulnerabilidade 

socioambiental, que é a de maior proeminência atualmente, parte da premissa que  

“[...] a vulnerabilidade aos riscos ambientais depende de fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos, culturais, ambientais e a relação destes com o ambiente físico-natural, 

envolvendo, portanto, a dinâmica social e a dinâmica ambiental, esta última, inclusive, 

quando em estado de degradação” (ESTEVES, 2011, p. 75).  
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Com base nessa discussão, adotou-se a esta pesquisa o entendimento de vulnerabilidade 

socioambiental como um processo complexo relativo à “coexistência, cumulatividade ou 

sobreposição espacial, de situações de pobreza e privação social com circunstâncias de 

exposição a riscos ambientais.” (BURITI E BARBOSA, p. 29). 

Com base em White et al. (2001), Almeida (2012) destaca que as novas tendências 

teórico-metodológicas das pesquisas relacionadas aos hazards, passaram a partir da década de 

1990 a abordar a vulnerabilidade como um conceito central pelos autores.  

Dessa forma,  

[...] a vulnerabilidade tornou-se um conceito essencial na abordagem dos riscos e 

perigos, e central para o desenvolvimento de estratégias de redução e mitigação das 

consequências dos desastres naturais, nas diversas escalas de análise (local, regional, 

nacional, global) (ALMEIDA, 2012, p. 29).  

Essa convergência teórico-metodológica em torno da vulnerabilidade tem como razão o 

atual estágio da modernidade, onde alterações geográficas e socialmente estruturais imprimem 

uma relação mais íntima e complexa entre o risco e a segurança social, que pode ser 

compreendida a partir da operacionalização do conceito de vulnerabilidade (MARADNOLA & 

HOGAN, 2006). 

E por ter abordagens multidimensionais e tratar de vários aspectos da realidade, 

confusões e contradições no estabelecimento de uma definição consensual de “vulnerabilidade” 

na literatura científica são comuns, o que implica em grandes dificuldades na operacionalização 

deste conceito. Além disso, 

A vulnerabilidade é extremamente dinâmica, além de poder apresentar sazonalidades 

até em pequena escala temporal. Isto porque uma avaliação da vulnerabilidade passa 

pela compreensão do perigo envolvido (eventos que causam dano), do contexto 

geográfico e da produção social) (as relações usociais, culturais, políticas, econômicas 

e a situação das instituições), que revelarão os elementos constituintes da capacidade 

de resposta, absorção e ajustamento que aquela sociedade ou lugar possuem para 

enfrentar o perigo (MARANDOLA & HOGAN, 2006). 

Com base em Leone e Vinet (2006), Almeida (2012) coloca que dentre os outros 

desafios ligados à operacionalização do conceito de vulnerabilidade, pode-se destacar: (I) a 

seleção e escolha dos territórios estudados e seus contextos socioeconômicos (países em 

desenvolvimento); (II) Às escalas espaciais de análise em nível local (cidade, rios urbanos) ou 

regional (vulcão, bacia hidrográfica, região); (III) As ferramentas de avaliação utilizadas (SIG, 

questionários, representação cartográfica); E (IV) as disciplinas e profissionais apropriados 

(arquitetos, geólogos, engenheiros, sismólogos, vulcanólogos, geomorfólogos e, 

principalmente, os geógrafos). 
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Com base nisso e em uma tentativa de operacionalização, Almeida (2012), destaca que 

esta deve ser feita pela abordagem setorial, enfatizando que outros tipos de vulnerabilidades 

existentes podem ser operacionalizados para a identificação de susceptibilidade, resistência e 

resiliência a fenômenos naturais, conforme o Quadro 03: 

Quadro 03: Tipos de Vulnerabilidade. 

TIPOS DE VULNERABILIDADE CARACTERÍSTICAS 

Vulnerabilidade física (ou 

estrutural, ou corporal) 
 

Concentram-se na análise das construções, das redes de 

infraestrutura e do potencial de perdas humanas. 

Vulnerabilidade humana ou social 

Avalia os retornos de experiência sobre as capacidades de resposta, 

adaptações, comportamentos e suas consequências socioeconômicas 

e territoriais. Acrescenta-se ainda a percepção das ameaças, da 

memória do risco e o conhecimento dos meios de proteção. 

Vulnerabilidade institucional 
Trata da capacidade de resposta das instituições diante da crise; 

funciona como fator indireto da vulnerabilidade social. 

Vulnerabilidade ambiental e 

patrimonial 

Analisa os danos sobre os componentes ambientais – vegetação, 

solos, recursos hídricos, fauna e aspectos culturais provocados por 

fenômenos naturais. 

Vulnerabilidade funcional e 

econômica 

Avalia as disfunções no que tange às atividades econômicas, rupturas 

nas redes de comunicação e transporte, entre outros. 

Fonte: Almeida (2012). 

3.4.2 APLICABILIDADE À SECA NO SEMIÁRIDO 

Diante das discussões realizadas e para efeito de viabilidade operacional do conceito de 

vulnerabilidade a esta pesquisa, dada a sua complexidade e multidimensionalidade, optou-se 

por utilizar o Índice de Vulnerabilidade à Seca (IVS) desenvolvido por Rosendo (2014) a partir 

da integração equacional de variáveis físico-ambientais e socioeconômicas Essa metodologia 

que é uma adaptação para a região semiárida do nordeste brasileiro da pesquisa de Bhattacharya 

e Dass (2007), a qual foi utilizada originalmente para avaliar a seca e estiagem de 16 estados 

da Índia em um estudo comparativo entre os biênios de 1990-1991 e 1999-2000, tem como base 

a obtenção e a discussão da vulnerabilidade a partir de três subíndices: I) Exposição; II) 

Susceptibilidade e III) Capacidade Adaptativa, conforme a Figura 08 a seguir: 

Figura 08: Estrutura representativa da vulnerabilidade à variabilidade do Clima. 

 
Fonte: adaptado pelo autor com base em Gomes (2018). 
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Cada subíndice possui variáveis próprias, em um total de vinte e sete (Tabela 01), as 

quais tem por finalidade fornecer informações e dados relativos as variabilidades do clima, ao 

efeito biofísico da variabilidade climática em um dado contexto ambiental e socioeconômico e 

da capacidade adaptativa e de reordenamento dos sistemas humanos frente a probabilidade de 

desastre. Essas informações quando integradas a partir de equações estatísticas e matemáticas, 

produzirão o Índice de Vulnerabilidade Seca, o qual permitirá uma visão mais holística do 

fenômeno da seca. 

Tabela 01: Indicadores de Vulnerabilidade a Seca. 

SUBÍNDICE ASPECTO N° VARIÁVEIS FONTE 
PERÍODO DE 

REFERÊNCIA  

E
x

p
o

si
çã

o
 

Características do 

Evento 

1 Índice de Anomalia de Chuva (RAI); EMPARN 1977-2017 

2 Índice de Aridez; INMET 1990-2010 

Exposição da 

população 

3 
Força de trabalho que depende da 

agropecuária (%); 
IBGE 2010 

4 População Rural (%); IBGE 2010 

Exposição da 

Atividade 

5 
Estabelecimentos agropecuários que 

utilizam da agricultura irrigada (%); 
IBGE 2017 

6 
Dependência Industrial de matéria-

prima Agropecuária (%) 
CAGED 2017 

7 Exposição das Lavouras (%) IBGE 2017 

8 Exposição dos Rebanhos (%) IBGE/ANA 2017 

S
u

sc
ep

ti
b

il
id

a
d

e 

Características 

Socioeconômicas 

9 PIB Per Capita (R$) IBGE 2017 

10 Índice de Inequidade (Gini); DATASUS 2010 

11 
Força de Trabalho Desempregada 

(%) 
CAGED 2010/2017 

Características 

Tecnológicas 

12 
Volume hídrico dos reservatórios no 

ano de referência (%); 
ANA/ 

IGARN 
2017 

13 
Famílias não atendidas por Poços 

(em operação) (%); 
CPRM 2020 

14 
Famílias não atendidas por Cisternas 

(%); 

Morais 

(2016) 
2015 

15 
Famílias não atendidas por Carros 

Pipa (%); 

Souza et al 

(2014) 
2014 

16 
Ausência de esgotamento Sanitário 

(%); 
DATASUS 2010 

17 

Propriedades rurais que utilizam de 

silagem para forragem ou guarda de 

grãos (%) 

IBGE 2017 

Características 

das atividades 
18 

Áreas agrícolas degradadas ou 

inapropriadas para a agropecuária 

(%); 

IBGE 2017 

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 

A
d

a
p

ta
ti

v
a
 

Capacidade de 

Lidar 

19 População Aposentada (%); INSS 2017 

20 
Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH); 
IBGE 2010 

Meios de Vida 

21 População atendida por Programas 

Sociais (%); 
MC 2017 

22 Força de trabalho que independe da 

Agropecuária (%). 
IBGE 2017 

Fonte: adaptado pelo autor com base em Rosendo (2014). 

Vale salientar, que para a metodologia utilizada foi acrescentada dentro do subíndice de 

exposição a variável “Dependência Industrial de matéria-prima Agropecuária”, levando em 

consideração que na área de estudo em questão, a atividades industrial tem grande destaque na 
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produção de gêneros têxteis e alimentícios, produtos produzidos a partir de matéria-prima 

proveniente da agropecuária. 

Além do subíndice de exposição, foram acrescentadas dentro da Susceptibilidade as 

variáveis de “famílias atendidas por Saneamento Básico” e “carros Pipa”. Essas alterações 

foram realizadas, levando em consideração que na área de estudo em questão, a atividades 

industrial é muito forte e que os carros pipa são uma ferramenta de distribuição hídrica em 

épocas de seca severa e que a gestão e reutilização da água é um ponto importante para a 

atenuação, convivência e/ou adaptação à seca. 

Além disso, variáveis da metodologia original foram reduzidas por entender que elas já 

estão comtempladas em outros índices e variáveis utilizadas, sendo elas as variáveis de “PIB 

investido em educação e cultura” que já está contemplado no cálculo do IDH, “lavouras 

permanentes” e “lavouras temporárias” que já estão contempladas na variável de exposição das 

culturas agropecuárias. 

Para esta pesquisa, as adutoras não foram consideradas como uma variável, tendo em 

vista que sua funcionalidade é a captação de água nos reservatórios e sua posterior distribuição 

nas cidades, dessa forma, o baixo volume hídrico nos reservatórios, que é uma variável 

utilizada, implica obviamente na redução da distribuição hídrica feitas pelas adutoras4. 

3.5 BASES TÉCNICAS E DESCRIÇÃO DE INDICADORES 

3.5.1 EXPOSIÇÃO 

A exposição pode ser definida como a natureza e a intensidade de um estresse ambiental, 

neste caso climático, sobre um território ou sistema humano. As características desse estresse 

incluem a sua magnitude, frequência, duração e abrangência espacial.   

De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change (2012) (IPCC) das 

Nações Unidas, a exposição refere-se ao inventário de elementos em uma área na qual eventos 

de origem natural ou não podem ocorrer. Portanto, se população e seus recursos econômicos 

não estiverem localizadas ou expostas a configurações potencialmente perigosas, nenhum 

problema de risco de desastre existiria. Neste sentido, a exposição é necessária, mas não 

suficiente para determinar o risco ou a vulnerabilidade, uma vez que um grupo populacional 

pode dispor de meios suficientes para modificar ou mitigar uma perda potencial, que no caso 

que seria sua capacidade de lidar e/ou de adaptação. 

 
4 Entretanto, sob outras perspectivas metodológicas e de análise, as adutoras podem ser consideradas com uma 
variável, levando em consideração a integração e o rodízio do sistema e variação entre fontes de captação. 
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Levando em consideração o que está na literatura e a metodologia desta pesquisa para a 

análise da seca, a exposição entra como um dos três subíndices, junto com Susceptibilidade e a 

capacidade adaptativa, usados para a composição final do índice de vulnerabilidade, 

contemplada sob três aspectos: (I) As características do evento; (II) A exposição da população; 

e (III) A exposição da atividade. 

3.5.1.1 Características do evento 

As características do evento estão relacionadas aos elementos do tipo de fenômeno com 

que se está trabalhando, que neste caso é a seca, e para compreendê-la é necessária a 

identificação da variabilidade pluviométrica, frequência e duração da seca em um dado período. 

Para isso são utilizadas duas variáveis: (I) o Índice de Anomalia de Chuva (RAI); e (II) o Índice 

de Aridez (IA). 

Para a composição destas variáveis nos municípios selecionados para análise, optou-se 

por utilizar a série histórica do período compreendido entre 1984-2018. Os dados obtidos (em 

sua maioria) foram retirados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), que é coordenada 

pela Agência Nacional de Águas (ANA) e consonância como o Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM). As informações da RHN reúnem dados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) 

e entre outras instituições. No Rio Grande do Norte, a plataforma contém dados do Instituto de 

Gestão das Águas (IGARN) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMPARN). 

Como os dados de precipitação e evapotranspiração (necessários para a composição do 

IAC e IA) possuem lacunas na série histórica obtida pelas fontes de dados mencionadas, tentou-

se preencher esses “buracos” a partir de dados disponibilizados pela SUDENE e pelo DNOCS, 

ou através de pesquisas e trabalhos já realizados na área de estudo pelo Centro de Ensino 

Superior do Seridó (CERES) da UFRN.  

Índice de Anomalia de Chuva (IAC)  

O Índice de Anomalia de Chuva (IAC) foi desenvolvido por Rooy (1965) e incorpora 

um procedimento de classificação para ordenar magnitudes de anomalias de precipitações 

positivas e negativas dentro de uma série histórica de precipitação. Esse índice é considerado 

muito simples, dada a sua facilidade de procedimento computacional, que consiste na 

determinação de anomalias extremas (Anexo 01).  

As anomalias são os totais pluviométricos anuais que estão abaixo ou acima da média 

da série histórica. Assim, caso o ano de referência (que nesta pesquisa é o de 2017) de 
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determinação do IAC tenha sido de precipitações abaixo da média, é uma anomalia negativa e, 

portanto, se usa a equação 2, caso contrário, equação 1: 

Para anomalias positivas: 

𝐼𝐴𝐶 = 3 [
𝑁 − 𝑁′

𝑀′ − 𝑁′
] (1) 

Para anomalias negativas: 

𝐼𝐴𝐶 = 3 [
𝑁 − 𝑁′

𝑀′ − 𝑁′
] (2) 

Onde: 

N = precipitação anual total do ano de referência; 

N’ = precipitação média anual da série histórica; 

M’ = médias das dez maiores precipitações anuais da série histórica; 

X’ = média das dez menores precipitações anuais da série histórica. 

Índice de Aridez 

Aridez é a característica do clima que relaciona a insuficiência de precipitação adequada 

para manter uma vegetação. O grau de aridez de certa região depende da quantidade de água 

proveniente da precipitação e da perda máxima possível de água através da evaporação e 

transpiração, ou Evapotranspiração Potencial.  

Para esta pesquisa, utilizou-se o Índice de Aridez (AI) desenvolvido por Thornthwaite 

(1948) o qual estabelece uma relação entre a umidade disponível por precipitação e a 

capacidade de compensar a demanda potencial de água. É uma avaliação do déficit ou superávit 

da água baseado na relação entre a precipitação e a Evapotranspiração Potencial (Anexo 02). 

𝐼𝐴 = 1 −  [
𝑃𝑟

𝐸𝑇𝑃
] (3) 

Onde: 

IA = Índice de Aridez. 

Pr = precipitação pluvial média anual (mm/ano); 

ETP = evapotranspiração potencial média anual (mm/ano); 
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3.5.1.2 Exposição da População 

A Exposição da população, quando aplicada a análise da seca, é um aspecto importante 

para compreender em que medida a população está exposta a partir do seu nível de dependência 

da atividade agropecuária, que em caso de seca severa, seria a atividade mais impactada. No 

caso dos municípios analisados, a maioria ou tem como fonte principal de renda a Agropecuária, 

ou ela compreende boa parcela do PIB. Dessa forma foram consideradas as seguintes variáveis: 

(I) Força de Trabalho que depende da agropecuária; e (II) População Total. 

Força de trabalho que depende da agropecuária (%); 

A força de trabalho que depende da agropecuária foi calculada a partir dos dados 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu site, para o 

ano de 2010. O cálculo foi elaborado da seguinte forma: 

𝑃𝐹𝑇𝐷𝐴 = 𝐹𝑇𝐷𝐴 𝑋
100

𝑃𝐸𝐴
(4) 

Onde: 

PFTDA = porcentagem da força de trabalho que depende da Agropecuária na área territorial; 

FTDA = força de trabalho que depende da Agropecuária na área territorial; 

PEA = População Economicamente Ativa na área territorial. 

População Rural (%); 

A população rural é a primeira a sentir e sofrer os efeitos adversos da seca, e pelas 

características do campo semiárido brasileiro, isso não só se dá por não disponibilizarem de 

uma infraestrutura que a população urbana dispõe, principalmente no que se refere a 

abastecimento hídrico, como por também terem dependência direta da produção e colheita 

agrícola, que em caso de seca severa, não tem outra alternativa senão migrarem. 

Assim, quanto maior for a população rural de uma cidade e quanto meno ela estiver 

amparada pelo Estado (questão considerada em outras variáveis), mais sensível e exposta aos 

efeitos da seca ela estará.  

A porcentagem da população rural do município foi calculada a partir de dados do IBGE 

referentes ao Censo Demográfico do ano de 2010 por meio da seguinte equação: 

 

𝑃𝑃𝑅 =
𝑃𝑜𝑝𝑢çã𝑜 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑋 100

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 (5) 
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Onde:  

PPR = porcentagem da população residente em zona rural da área territorial; 

População Rural = população residente em meio rural da área territorial; 

População Total = população total da área territorial. 

3.5.1.3 Exposição da Atividade  

Este aspecto da exposição foi elaborado levando em consideração a realidade da maioria 

dos municípios da área de estudo, os quais possuem boa parcela de seu PIB e abastecimento, 

provenientes da agropecuária ou de atividades inerentes a ela, como produção industrial de 

tecidos, queijo, leite e massas. Neste sentido, foram consideradas as variáveis: (I) 

estabelecimentos agropecuários que utilizam agricultura irrigada; (II) Lavouras permanentes; 

(III) Lavouras temporárias; (IV) Pastagens naturais; (V) pastagem plantada degradada; e (VI) 

Pastagem plantada em boas condições. 

Estabelecimentos agropecuários que utilizam agricultura irrigada (%); 

A porcentagem de estabelecimentos agropecuários que utilizam agricultura irrigada no 

município foi calculada a partir dos dados disponibilizados pelo IBGE referentes ao Censo 

Agropecuário do ano de 2017, disponível no IBGE @Cidades e no SIDRA, com as Tabelas de 

números 6764. 6765, 6857,6858 e 6859. Para a obtenção da variável em questão, o cálculo foi 

elaborado da seguinte forma: 

𝑃𝐸𝐴𝐼 =
𝐸𝐴𝐼 𝑋 100

𝑇𝐸
 (6) 

Onde: 

PEAI = porcentagem de estabelecimentos agropecuários que utilizam agricultura irrigada na 

área territorial; 

EAI = número de estabelecimentos agropecuários que utilizam agricultura irrigada na área 

territorial; 

TE = número de estabelecimentos agropecuários da área territorial. 

Dependência Industrial de produtos Agropecuários (%) 

Essa variável leva em consideração a porcentagem de setores da indústria da área 

estudada que tem maior proeminência na produção de gêneros têxteis e alimentícios, que são 

setores de maior dependência de matéria-prima proveniente da agropecuária e estão 
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consequentemente mais suscetíveis ao comprometimento da fabricação pela baixa oferta 

hídrica e fornecimento de matéria-prima agropecuária em longos períodos de seca. 

Os dados obtidos, são oriundos da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, 

através da plataforma do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) na seção 

“perfil por município”. 

𝑃𝐷𝐼𝑃𝐴 =
𝑁𝐸𝐼𝑇 𝑥 100

𝑁𝐸𝑀𝑃𝐴
 (7) 

Onde: 

PDIPA = porcentagem da quantidade de indústrias que dependem diretamente da agropecuária 

na área territorial; 

NEIT = número de estabelecimentos da indústria da transformação na área territorial. 

NEMPA = número de estabelecimentos da indústria da transformação que dependem 

diretamente da agropecuária (couro, papel, alimentícia...) na área territorial; 

Exposição das Culturas Agropecuárias (%) 

A variável em questão considerou a produção nos munícipios em análise de culturas de 

longa e curta duração pelos estabelecimentos agropecuários levando em consideração a 

demanda hídrica respectiva. E para o seu desenvolvimento se fez necessário utilizar médias 

ponderadas na composição da equação, dada a complexidade que envolve a diferenciação no 

tamanho da produção dos insumos e da necessidade especifica por água de cada cultura 

agrícola. Assim, atribuíram-se dois diferentes pesos: peso da quantidade de toneladas 

produzidas e peso da demanda específica de água na produção agrícola. 

 A quantidade de toneladas produzidas pelo município foi obtida a partir dos dados 

disponibilizados pelo IBGE, referente a Produção Agrícola Municipal para o ano de 2017, para 

Lavouras Permanentes e Temporárias. Sendo importante destacar que a metodologia prevê 

quantidade colhida e quantidade produzida, entretanto, nas últimas pesquisas o IBGE passou a 

considerar apenas áreas (ha) plantadas e colhidas, e quantidade (t) produzida, que no caso dos 

dados para esta pesquisa a área plantada foi a mesma da colhida e produzida (Anexo 04). 

Neste sentido e a partir dos procedimentos metodológicos adotados, o peso normalizado 

relacionado à quantidade de toneladas produzidas para cada cultura (temporária e permanente) 

foi obtido a partir do seguinte cálculo: 

𝑃𝑄𝑁 =
 (𝑄𝑛𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝐶𝑢𝑙𝑡 −  𝑄𝑛𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑀𝑖𝑛)

𝑄𝑛𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑀𝑎𝑥 −  𝑄𝑛𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑀𝑖𝑛
(8) 
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Onde: 

PQN  = peso normalizado da quantidade agrícola produzida de cada cultura; 

QntProdCult = quantidade produzida de cada cultura no município em estudo (em tonelada); 

QntProdMin = menor quantidade produzida no município em estudo (em toneladas); 

QntProdMax = maior quantidade produzida no município em estudo (em toneladas). 

Diferentemente da equação anterior, o cálculo para a composição do peso relacionado à 

demanda específica de água na produção agrícola, levou em consideração a demanda específica 

de água (em m³/t) das culturas agrícolas brasileiras e consequentemente da área em estudo. 

Informação disponibilizada e discutida por Mekonnen e Hoekstra (2011) a partir da perspectiva 

da pegada hídrica. 

Com base nisto, o cálculo utilizado para obter o peso normalizado da demanda 

específica de água na produção das culturas, é expresso da seguinte forma: 

𝑃𝐷𝐴 =
(𝐷𝑒𝑚 𝐴𝑔𝐶𝑢𝑙𝑡 −  𝐷𝑒𝑚 𝐴𝑔𝑀𝑖𝑛)

𝐷𝑒𝑚 𝐴𝑔𝑀𝑎𝑥 −  𝐷𝑒𝑚 𝐴𝑔𝑀𝑖𝑛
(9) 

Onde: 

PDA = peso normalizado da demanda específica de água na produção da cultura; 

DemAgCult = demanda específica de água na produção de cada cultura; 

DemAgMin = menor demanda específica de água das culturas nas áreas territoriais; 

DemAgMax = maior demanda específica de água das culturas nas áreas territoriais. 

Ao se obter os pesos normalizados da quantidade de toneladas produzida e da demanda 

específica de água na produção agrícola, o cálculo da média ponderada de exposição das 

culturas agropecuárias pode ser expresso a partir da seguinte equação: 

 𝐸𝐶𝐴 =
[(𝐶𝑢𝑙𝑡(𝑎)𝑥𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑄𝑛𝑡(𝑎)) + (𝐶𝑢𝑙𝑡(𝑎)𝑥𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐷𝑚𝑑(𝑎) … ] 

(𝛴 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑄𝑛𝑡 +  𝛴 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑥𝑝)
(10) 

Onde: 

ECA = exposição total das culturas agrícola desenvolvidas no município, normalizado. 

Cult(a) = quantitativo produzido de cada cultura no município normalizado; 

Peso Qnt = peso da quantidade produzida normalizado; 

Peso Dmd = peso da demanda específica de água das culturas normalizado; 

Σ Pesos Qnt = somatório de todos os pesos das quantidades produzidas; 

Σ Pesos Exp = somatório de todos os pesos das demandas específicas de água das culturas 
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Exposição dos Rebanhos (%) 

Para além das culturas agrícolas, é preciso considerar a pecuária, para que assim tenha-

se composições quantitativas específicas dos aspectos da agropecuária. Nesse sentido, a 

variável em questão considerou a quantidade de cabeças nos munícipios em análise, assim como 

a demanda específica de água para cada, dados estes que forneceram dois diferentes pesos, 

usados para a composição do índice final de Exposição do Rebanho (Anexo 05). 

O primeiro peso, é o da normalização da quantidade de cabeças por rebanho, o qual é 

expresso da seguinte forma:  

𝑃𝑄𝐶𝑁 =
(𝐶𝐴𝐵𝐸Ç𝐴𝑆 −  𝐶𝐴𝐵𝐸Ç𝐴𝑆𝑀𝑖𝑛)

𝐶𝐴𝐵𝐸Ç𝐴𝑆𝑀𝑎𝑥 −  𝐶𝐴𝐵𝐸Ç𝐴𝑆𝑀𝑖𝑛
(11) 

Onde: 

PQCN = peso da quantidade de cabeças normalizado;  

CABEÇAS = quantidade de cabeças de cada rebanho no município em estudo (cabeças); 

CABEÇASMin = menor quantidade de cabeças no município em estudo; 

CABEÇASMax = maior quantidade de cabeças no município em estudo. 

O segundo peso está relacionado à demanda específica de água de cada rebanho, para 

isso, utilizou-se os coeficientes técnicos de consumo hídrico por tipo de espécie em L/dia da 

ANA (2019) (Anexo 03). Assim, a equação possui a seguinte composição: 

𝑃𝐷𝐴 =
(𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴 −  𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑚𝑖𝑛)

𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑀𝑎𝑥 −  𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴𝑀𝑖𝑛
(12) 

Onde: 

PDA = peso da demanda específica de água para os animais normalizado; 

DEMANDA =   demanda   específica   de   água   para   os animais (conforme ANA (2019) em 

L/dia; 

DEMANDAmin = menor específica água para os animais (conforme ANA (2019)) nos 

municípios em estudo em L/dia; 

DEMANDAmax = maior demanda específica de água para os animais (conforme ANA (2019)) 

nos três municípios em estudo em L/dia. 

Ao se obter os pesos normalizados da quantidade de cabeças e da demanda hídrica, há 

de colocar o peso do tipo de agropecuária, isto é, considerar o local que estes animais se 

encontram. A metodologia adotada já fornece estes pesos, sendo peso 3 para propriedades 

familiares, 2 para local não informado e para locais não familiares. 
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Feito isto, o cálculo da média ponderada de exposição do rebanho (em espectro geral) 

para os municípios analisados foi realizado da seguinte forma: 

𝐸𝑅 =
[(𝑅𝑒𝑏(𝑎)𝑥𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑄𝑛𝑡(𝑎)) + (𝑅𝑒𝑏(𝑎)𝑥𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑝 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐(𝑎)) + (𝑅𝑒𝑏(𝑎)𝑥𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑥𝑝(𝑎) … ] 

(𝛴 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑄𝑛𝑡 +  𝛴 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐 +  𝛴 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑥𝑝)
(13) 

ER = exposição total dos animais no município, normalizado; 

Reb(a) = quantitativo do rebanho do município, normalizado; 

Peso Qnt = peso da quantidade de cabeças normalizado; 

Peso agric = peso do tipo de agricultura normalizado; 

Peso Exp = Peso da demanda específica de água dos animais normalizado 

Σ Pesos Qnt = somatório de todos os pesos referentes à quantidade de animais; 

Σ Pesos Tp Cult = somatório de todos os pesos referente ao tipo de agricultura; 

Σ Pesos Exp = somatório de todos os pesos referente às demandas específicas de água. 

3.5.2 SUSCEPTIBILIDADE 

A Susceptibilidade pode ser entendida como a intensidade a qual um sistema vulnerável 

ou não pode ser afetado por perturbações (no caso, climáticas), levando em consideração suas 

características socioeconômicas e físico-ambientais, ou seja, representa o grau de preparo e a 

capacidade de um sistema de absorver impactos adversos sem sofrer danos a longo prazo ou 

quaisquer mudanças significativas de estado (BRASIL, 2017; REIS, 2018).  Nesse sentido, a 

Susceptibilidade pode ser entendida como “uma predisposição intrínseca ao meio 

socioambiental, de sofrer ou não, danos frente a um evento climático adverso “(ROSENDO, 

2014, p. 40). 

De acordo com o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2012, p. 72) a 

Susceptibilidade é a predisposição dos sistemas humanos e ambientais, de serem afetados por 

algum fenômeno, que devido à falta de resistência da sociedade e dos ecossistemas, sofrerão 

danos como consequência intrínseca da condição em que se encontram, “tornando plausível 

que tais sistemas uma vez impactados, entrem em colapso ou sofram grandes danos devido à 

influência de um evento de risco”. 

Com base nisto, o índice de Susceptibilidade foi composto sob três aspectos: (I) 

Características socioeconômicas; (II) Características tecnológicas; e (III) Características das 

atividades, os quais a partir da média final das variáveis respectivas, irão fornecer o índice de 

Susceptibilidade, o qual além de refletir o contexto socioeconômico da área estuda, permite 

avaliar a Susceptibilidade aos impactos provenientes das Secas. 
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3.5.2.1 Características Socioeconômicas 

Fatores como pobreza e desigualdade de renda influenciam diretamente no índice de 

vulnerabilidade de uma localidade a eventos adversos de seca, uma vez que se a renda é 

concentrada na mão de poucos, os mais pobres e desamparados estarão mais sensíveis ao 

fenômeno, sem as condições financeiras apropriadas para se alimentar ou suprir necessidades 

básicas durante um grande período de seca, principalmente aqueles que dependem inteiramente 

da agricultura familiar. 

Dessa forma, como forma de retratar a realidade e o contexto socioeconômico dos 

municípios em estudo, utilizou-se para esse aspecto duas variáveis: (I) Rendimento nominal 

médio per capita (R$) e (II) Rendimento nominal médio per capita (R$).  

PIB Per Capita (R$); 

O PIB Per Capita é o produto interno bruto de uma área territorial, dividido por sua 

quantidade de habitantes, refletindo assim o desenvolvimento econômico desta área. Entretanto, 

é válido salientar que a população pode empobrecer enquanto o PIB Per Capita aumenta, e pra 

isso, no caso desta pesquisa também, utiliza-se do índice de GINI. 

A metodologia de Rosendo (2007) propõe para os indicadores que não são dados em 

porcentagem, que estes sejam normalizados a partir do conjunto de dados referente a localidade 

ou localidades em estudo. Assim, optou-se por realizar uma normalização a partir da 

comparação entre os PIBs Per Capita dos municípios analisados, classificando do maior para 

o menor. Neste sentido, a equação utilizada é expressa da seguinte forma: 

𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶𝑁 =
(𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶𝑎𝑡 − 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶𝑀𝑖𝑛)

(𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐼𝐵 𝑃𝐶𝑀𝑖𝑛)
(19) 

Onde: 

PIB PCN = PIB Per Capita normalizado; 

PIB PCat = PIB Per Capita da área territorial; 

PIB PCMin = menor PIB Per Capita dentro do conjunto de dados; 

PIB PCMax = maior PIB Per Capita do conjunto de dados. 

Índice de Desigualdade (Gini); 

O Coeficiente ou índice de Gini, é um número dado em pontos percentuais, obtido 

através de uma equação entre as variáveis de renda e população, no qual o resultado que varia 
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entre 0 e 1, corresponde à igualdade de rendimento (menor concentração de renda), mais 

próximo de 0, e à desigualdade (maior concentração de renda) quando estiver próximo de 1.  

O índice de Gini utilizado foi o fornecido pelo Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) referente a pesquisa do ano de 2010. 

Força de trabalho não ocupada (Desemprego) (%); 

O Desemprego sempre é uma variável importante quando se trata de questões relacionas 

à vulnerabilidade da população. Pois a ausência de renda ou estabilidade econômica torna-a 

incapaz de lidar apropriadamente com uma eventual crise ou desastre. 

Os dados foram obtidos através do IBGE, referentes ao Censo de 2010 e cruzados com 

população ocupada no ano de 2017, também provenientes do IBGE por meio do CAGED. 

Assim, para o cálculo do desemprego, utiliza-se o número de pessoas desocupadas dividido 

pela População Economicamente Ativa (PEA), conforme a equação 14: 

𝐹𝑇𝐼𝐴 =
(𝑃𝑇 − 𝑃𝐸𝐴)

𝑃𝑇
 (14) 

Onde: 

FTIA = porcentagem da força de trabalho que depende do setor agropecuário (%); 

PEA = população econômica ativa na área territorial em questão; 

PT = população total na área territorial em questão; 

3.5.2.2 Características Tecnológicas 

Volume de água não atingindo nos reservatórios ao fim do Quadrimestre chuvoso, no ano 

de referência (%); 

Essa variável está correlata a variável 1 da exposição e representa a gerência dos 

recursos hídricos em cada município analisado até o presente momento, tendo em vista que a 

perda por evaporação dos reservatórios é natural e significativa, mas a manutenção do volume 

hídrico disponível também é uma questão de gestão, uso e reaproveitamento da água. 

Assim, o volume dos reservatórios foi obtido no site da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) na aba de “Situação Volumétrica de Reservatórios 

do RN”, e no site da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), 

devido ao fato de o Açude Martelo se encontrar no referido Estado. 
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Famílias atendidas por Poços (em operação) (%); 

Os poços, artesanais ou não, são historicamente utilizados no semiárido, perfurados, 

principalmente, em épocas de seca acentuada na margem ou leito de rios e riachos, servindo de 

fonte de abastecimento a grupos familiares e até mesmo comunidades por um período relativo. 

Neste sentido, identificar a porcentagem de famílias que são atendidas por poços ainda 

em operação, é de suma importância para compreender quais municípios, a partir desse dado, 

estão mais sensíveis ou não, a uma seca duradoura. 

Os dados de poços em operação foram obtidos a partir do Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas (SIAGAS) da CPRM, que na medida do possível, estão atualizados, e os dados 

relativos as famílias, foram obtidos do SIDRA a partir do Censo Demográfico de 2010 para 

cada município. Dessa forma, para o cálculo da variável foi utilizada a seguinte equação: 

𝑃𝐹𝐴𝑃 = [
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜ç𝑜𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100%] − 100% (15) 

Onde: 

PFAP = porcentagem de famílias atendidas por poços; 

Quantidade de Poços = quantitativo de poços na área territorial; 

Quantidade de Famílias Residentes = quantitativo de famílias na área territorial. 

Famílias atendidas por cisternas (%); 

As Cisternas são uma ótima alternativa, em termos de reserva hídrica, principalmente 

as populações rurais, quando há longos períodos de seca ou quando seus efeitos adversos são 

acumulativos. Dessa forma, identificar a porcentagem municipal de famílias não atendidas por 

cisternas é importante pois nos fornece um panorama da seguridade e inseguridade hídrica 

destas famílias e de sua Susceptibilidade a seca, mesmo que seja uma segurança mínima, já que 

as Cisternas não têm suporte hídrico suficiente para uma seca duradoura, ainda mais se levar 

em consideração a quantidade de pessoas que compõe o núcleo familiar. 

Assim, a partir de dados do IBGE/SIDRA da Tabela 229 referentes a: “famílias 

residentes em domicílios particulares por tipo de família, situação do domicílio e número de 

componentes das famílias” e da quantidade de Cisternas por município do Seridó pela 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) através de Morais (2016), o cálculo da variável 

“porcentagem de família não atendidas por Cisternas” foi elaborado da seguinte forma: 
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𝐹𝐴𝐶 = [
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100%] − 100% (16) 

Onde: 

FAC = porcentagem das famílias não atendidas por cisternas em operação no município; 

Quantidade de Cisternas = número de cisternas em funcionamento no município; 

Quantidade de Famílias Residentes = número de famílias residentes em domicílios 

particulares; 

Famílias atendidas por Carros Pipa (%); 

Sendo uma operação coordenada pelo exército, os carros pipas embora seja uma medida 

paliativa na amenização dos efeitos adversos da seca, desempenham importante papel nos 

municípios do semiárido em longos períodos de seca, principalmente os em situação de 

emergência, seja geralmente pra abastecimento de Cisternas ou caixas d’água. 

Assim, levando em consideração que é uma operação constante no semiárido e 

principalmente no Seridó em épocas de seca, é importante considerar a porcentagem de famílias 

que ainda não são beneficiadas nos municípios analisadas a partir da quantidade de Carros Pipa 

disponíveis em tais locais e da demanda existente. 

Os dados de carros pipa foram obtidos a partir da pesquisa Souza et al, o qual se utilizou 

de dados do Observatório da Seca tendo como referência o ano de 2014. A partir disso, foi 

utilizada a seguinte equação: 

𝐹𝐴𝐶𝑃 = [
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑝𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100%] − 100% (17) 

Onde: 

FACP= porcentagem das famílias não atendidas por carros-pipa em operação no município; 

Quantidade de Carros-pipa = número de carros-pipa em operação no município; 

Quantidade de Famílias Residentes = número de famílias residentes em domicílios 

particulares; 

Esgotamento Sanitário (%) 

O esgotamento sanitário é uma variável que foi acrescentada a esta metodologia, 

levando em consideração o fato que o reaproveitamento da água, ainda mais em ambientes 
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semiáridos que tem escassez hídrica constante, é uma importante ferramenta de gestão e 

atenuação de problemas relacionados a abastecimento 

Os dados relacionados ao esgotamento sanitário foram obtidos através do Censo IBGE 

2010 e Portal da Saúde do DATASUS na Tabela “Distribuição de domicílios na linha por 

Instalações sanitárias segundo município”, considerando-se apenas o percentual da “Rede geral 

de esgoto ou pluvial”, uma vez que embora as fossas sépticas sejam adequadas para o destino 

de efluentes domésticos, o tratamento e reaproveitamento da água, ainda mais no semiárido, é 

essencial e deve ser priorizado. 

Estabelecimentos rurais que não utilizam armazenamento agrícola (%) 

O armazenamento da produção agrícola ou guarda de grãos, é essencial em períodos de 

seca prolongada, seja para garantir a subsistência familiar, como a manutenção comercial por 

parte de empresas agrícolas. Assim, foi utilizada a Tabela 6639 (Número de estabelecimentos 

agropecuários e Número de unidades armazenadoras e capacidade, por tipo de unidade 

armazenadora) referente ao Censo Agropecuário do ano de 2017. Considerou-se como meios 

de armazenamento, os armazéns convencionais e estruturais, armazéns graneleiros e silos. 

Feito isto e para obtenção em porcentagem dos Estabelecimentos rurais que utilizam 

armazenamento agrícola, foi utilizada a seguinte equação: 

𝑃𝑅𝐴𝐴 = [
𝐸𝑅𝐴𝐴

𝑁𝐸𝑅
 𝑥 100%] − 100% (18) 

Onde: 

PRAA= porcentagem de estabelecimentos rurais que utilizam armazenamento agrícola. 

ERAA = quantitativo de estabelecimentos rurais que utilizam armazenamento agrícola. 

NER= quantitativo de estabelecimentos rurais. 

3.5.2.3 Características das atividades 

Áreas agrícolas degradadas ou inapropriadas para pecuária e agricultura (%); 

O solo e a vegetação do semiárido, por suas características não são ideias para a prática 

de atividades agropecuárias, mas historicamente são realizadas. E quando práticas sem o 

manejo adequado, essas atividades podem favorecer a desertificação da região e/ou acentuar os 

processos erosivos através do desmatamento e da criação de pastagens, tornando, a médio e 

longo prazo, o solo estéreo e improdutivo. Assim, identificar essas áreas é importante para 
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compreender a limitação das atividades agropecuárias nos municípios e o impacto direto na 

economia e na produção de alimentos. 

Os dados foram obtidos a partir do Censo Agropecuário do IBGE do ano de 2017, 

referentes a Tabela 6883 “Número de estabelecimentos agropecuários com área e Área dos 

estabelecimentos agropecuários, por tipologia, utilização das terras, sexo do produtor e grupos 

e classes de atividade”. 

3.5.3 CAPACIDADE ADAPTATIVA 

A capacidade adaptativa é uma componente que representa a habilidade dos sistemas 

humanos de minimizar, abrandar, preparar e se recuperar dos impactos futuros de um desastre, 

sendo composta por variáveis que refletem como o sistema atingido (estrutura socioeconômica) 

está organizado para responder aos impactos causados pelo fenômeno, que neste caso é a seca. 

Vale salientar que a capacidade adaptativa é inversamente proporcional à 

vulnerabilidade, pois um sistema menos adaptado aos impactos potenciais da variabilidade 

climática, estaria diretamente vulnerável. Em contrapartida, por menor que seja a capacidade 

adaptativa do sistema humano, ele não é capaz de intensificar os impactos potenciais, apenas 

não conseguirá lidar ou reduzi-los (BRASIL, 2017). 

Para a análise do índice capacidade adaptativa, deve se considerar como informações 

básicas, a diversificação do sistema produtivo, a situação fundiária do produtor, associativismo, 

nível de escolaridade e acesso à energia elétrica, televisão e assistência técnica.  É um índice 

que reduz a vulnerabilidade e é desenvolvido a partir do “acúmulo de conhecimento ecológico 

e adoção de novas práticas de manejo que dificilmente podem ser quantificados em indicadores 

por falta de base de dados mais abrangente” (PEREIRA, 2017, p. 12). 

3.5.3.1 Capacidade de Lidar 

Este aspecto da capacidade adaptativa leva em consideração a capacidade humana de 

lidar com eventos adversos a partir de suas condições socioeconômicas, levando em 

consideração critérios relativos à educação e longevidade, informações estas que são tratadas 

em duas variáveis principais: a de população aposentada e o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH). 

População Aposentada (%); 

As pessoas aposentadas, embora em sua maioria recebam no mínimo 1 salário-mínimo 

como é previsto constitucionalmente, possuem idade avançada ou limitações físicas para 
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desenvolver atividades empregatícias ou braçais. Situação e condição que as tornam, portanto, 

mais sensíveis e menos capazes de lidar com um desastre ou qualquer fenômeno adverso, como 

por exemplo a seca. 

Assim, saber a porcentagem da população aposentada no município em relação a 

população total é de suma importância para o entendimento da capacidade adaptativa. Todos 

os dados foram obtidos através da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia no 

portal de dados abertos referente as “estatísticas de benefícios emitidos pelo Instituto Nacional 

de Previdência Social – INSS” para o ano de 2017. 

Com base no que foi discutido e na metodologia utilizada, a equação utilizada para obter 

a porcentagem da população atendida por programas sociais no município é expressa da 

seguinte forma: 

𝑃𝑃𝐴 =
𝑃𝐴 𝑋 100

𝑃𝑇
 (20) 

Onde: 

PPA= porcentagem de população aposentada na área territorial; 

PA = população aposentada na área territorial; 

PT= população total na área territorial. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH); 

O IDH é um índice composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, índice 

de educação e índice de Renda, usado para determinar o grau de "desenvolvimento humano" e 

para ajudar a classificar um município, região ou país com desenvolvimento humano muito 

alto, alto, médio baixo e muito baixo. 

Este cálculo em nível municipal é elaborado a cada dez anos pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e divulgado no Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil. Os dados do IDH da região estudada em questão foram obtidos através do IBGE. 

3.5.3.2 Meios de Vida 

Os meios de vida compreendem a situação socioeconômica dos indivíduos, 

principalmente dos mais vulneráveis, levando em consideração sua capacidade de lidar com 

eventos adversos a partir dos recursos financeiros disponíveis e/ou recebidos, para assistência 

social, e da fragilidade do trabalho desempenhado, que para presente a pesquisa, é a 

dependência trabalho agropecuário.  
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População atendida por Programas Sociais (%); 

Esta variável foi pensada de forma a levar em consideração o pressuposto que nem todas 

as pessoas residentes de uma área, região ou município tem a mesma maneira de lidar com as 

adversidades e eventos extremos, seja por questão financeiras, sociais ou de algum tipo de 

deficiência. Assim, é importante destacar e salientar a porcentagem de pessoas beneficiadas por 

algum tipo de programa ou assistência social, de forma a balancear e os níveis de adaptação e 

resposta ao fenômeno adverso e fornecer um índice mais compatível com a realidade. 

Dentre os principais programas de assistência social coordenados e mantidos pelo 

governo federal, destacam-se o Bolsa Família, Brasil Carinhoso e o Bolsa Estiagem, os quais 

estão inseridos no CADÚNICO (Cadastro único de pessoas em situação de extrema pobreza ou 

pobreza, para recebimento de auxílio assistenciais). 

Com base no que foi discutido e na metodologia utilizada, a equação utilizada para obter 

a porcentagem da população atendida por programas sociais no município é expressa da 

seguinte forma: 

𝑃𝑃𝐴 =
𝑃𝐶𝐴𝐷Ú𝑁𝐼𝐶𝑂 𝑋 100

𝑃𝑇
(21)  

Onde: 

PA (%) = porcentagem da população atendida por Programas Sociais na área territorial; 

PCADÚNICO = número de pessoas cadastradas no Cadastro Único; 

PT = população total do município. 

Força de trabalho que independe da Agropecuária (%) 

Em contraponto a variável 3, a força de trabalho que independe da agropecuária reflete 

o quão a população é independente do setor primário da economia para obtenção de emprego e 

trabalho. Que conforme já destacado, em caso de seca severa e duradoura, é o setor econômico 

mais afetado. 

𝐹𝑇𝐼𝐴 =
(𝑃𝑇 − 𝑃𝐸𝐴)

𝑃𝑇
(22)  

Onde: 

FTIA = porcentagem da força de trabalho que independe do setor agropecuário (%); 

PEA = população econômica ativa na área territorial em questão; 

PT = população total na área territorial em questão; 
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3.5.4 COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA 

Para a composição dos índices, os dados quantitativos precisam estar em uma escala de 

0 a 1, isto é, variáveis monetárias, volumétricas e que já não estejam em porcentagem terão de 

ser normalizadas. Para tal, foi utilizada a equação 23 abaixo: 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚 =
(𝑋 −  𝑋𝑚𝑖𝑛)

(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)
(23) 

Onde: 

Xnorm = valor normalizado correspondente ao original; 

X = valor a ser normalizado; 

Xmin = valor mínimo dentre os demais; 

Xmax = valor máximo dentre os demais; 

Logo, após a composição dos três subíndices (Exposição, Susceptibilidade e Capacidade 

Adaptativa) para cada município analisado, será feita uma média aritmética simples entre estes, 

no qual o resultado obtido através da equação estará em uma escala de 0 a 1 e será o valor de 

vulnerabilidade a seca. As médias utilizadas para a composição dos índices podem ser 

observadas conforme as equações seguintes: 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶

3
 (24) 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =  √𝐴 + 𝐵 + 𝐶
𝑛

(25) 

Onde:  

A, B e C = indicadores distintos; 

n = número total de indicadores. 

Dessa forma, o Índice de Vulnerabilidade a Seca (IVS) pode ser expresso a partir da seguinte 

equação: 

𝐼𝑉𝑆 =  (
𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑑𝑎𝑟

3
) (26) 

Vale ressaltar que a composição RGB de cores não estava presente nos referenciais 

metodológicos basilares desta pesquisa, entretanto, com base em outros estudos de 

vulnerabilidade que se utilizam de composições multicores para a representação gráfica e 
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cartográfica desta, optou-se por aplicar a este trabalho as tonalidades entre as cores Azul, Verde 

e Vermelha, como forma de facilitar a absorção e a visão ampla da problemática tratada. 

Neste sentido, o índice final de vulnerabilidade a seca nos municípios, será representado 

gráfica e cartograficamente pela classificação RGB de cores, quanto mais próximo de 1 mais 

vulnerável aquele município estará e consequentemente com coloração mais avermelhada, 

quanto mais próximo de 0 menos vulnerável e mais azulado, conforme a Tabela 02 abaixo: 

Tabela 02:  Classificação RGB para o Índice de Vulnerabilidade s Seca. 

VALOR IVS VULNERABILIDADE À SECA COR COMPOSIÇÃO RGB 

Muito Baixo 0 - 0,20 Vulnerabilidade Baixa  R: 0 – G: 0 – B: 255 

Baixo 0,20 - 0,40 Vulnerabilidade Moderada  R: 0 – G: 255 – B: 0 

Médio 0,40 - 0,60 Vulnerabilidade Mediana  R: 255 – G: 255 – B: 0 

Alto 0,60 - 0,80 Vulnerabilidade Alta  R: 255 – G: 153 – B: 5 

Muito Alto 0,80 - 1 Vulnerabilidade Muito Alta  R: 255 – G: 0 – B: 0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

E como forma de especializar os resultados obtidos, todos os subíndices (exposição, 

Susceptibilidade e capacidade adaptativa) serão representados cartograficamente através de um 

degradê das cores RGY (vermelho, verde e amarelo), no qual a intensidade da cor estará 

relacionada com o grau mais alto ou mais baixo de cada subíndice, conforme a Tabela 03: 

Tabela 03:  Classificação RGB para o Índice de Vulnerabilidade à Seca. 

VALOR DO GRAU EXPOSIÇÃO SUSCEPTIBILIDADE CAPACIDADE ADAPTATIVA 

Baixo 0 - 0,35 R: 255 – G: 79 – B: 79 R: 255 – G: 229 – B: 153 R: 168 – G: 208 – B: 141 

Médio 0,35-0,65 R: 255 – G: 0 – B: 0 R: 255 – G: 255 – B: 0 R: 75 – G: 255 – B: 33 

Alto 0,65 - 1 R: 192 – G: 0 – B: 0 R: 255 – G: 192 – B: 0 R: 56 – G: 85 – B: 36 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Ainda no tratamento dos resultados obtidos, foi criada uma escala de cores RGB para 

ilustrar graficamente e cartograficamente, assim como o IVS e os subíndices, as variáveis 

utilizadas em uma escala de 0 a 1. Para as variáveis da exposição e da sensibilidade, quanto 

mais próximo de 1, mais vermelho, quanto mais próximo de 0, mais azul. Para a Capacidade 

de Lidar foi realizado o oposto, uma vez que suas variáveis são inversamente proporcionais a 

dos demais subíndices, conforme pode ser observado na Tabela 04: 

Tabela 04:  Classificação RGB para Variáveis. 

VALOR SITUAÇÃO 
EXPOSIÇÃO E 

SENSIBILIDADE 
COR 

CAPACIDADE DE 

LIDAR 
COR 

Muito Baixo Muito Ruim 0 - 0,20  0 - 0,20  

Baixo Ruim 0,20 - 0,40  0,20 - 0,40  

Médio Razoável 0,40 - 0,60  0,40 - 0,60  

Alto Boa 0,60 - 0,80  0,60 - 0,80  

Muito Alto Muito Boa 0,80 - 1  0,80 - 1  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Vale salientar que os mapas foram elaborados a partir de: dados vetoriais da Agência 

Nacional de Águas (ANA) relativos ao semiárido brasileiro, assim como do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e do Serviço Geológico do Brasil (CPRM);  dados matriciais 

também da ANA, IBGE e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte  (IDEMA); imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) e Cartas Sinóticas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Ainda vale destacar que todo o processamento das informações acima mencionadas e 

dos dados cartográficos ocorreram por meio do programa Excel e da utilização do programa de 

geoprocessamento Quantum Gis (QGis) 2.14 – Essen. 

3.5.5 TRABALHO DE CAMPO 

 
O trabalho de campo é uma ferramenta metodológica, que através da verificação e visita 

in loco da área ou das áreas de estudo, permite o embasamento do estudo através de dados 

primários, além de ser capaz de previamente validar ou não o referencial teórico-metodológico 

que se está utilizando naquela área ou região para a realização da pesquisa. 

Para isso, o trabalho de campo desta pesquisa, foi dividido em duas etapas, a primeira, 

realizada no semestre de 2019.2 entre os dias 20 e 23 de novembro, que é o período seco do 

semiárido (aspecto importante para a pesquisa), em quatro dos municípios analisados (Caicó, 

Jardim de Piranhas, Jucurutu e Ipueira), a qual teve como intuito o primeiro contato e o 

reconhecimento prévio da área de estudo, como também estão sendo os pioneiros para validação 

da proposta teórico-metodológica utilizada. 

Em virtude da Pandemia e das medidas restritivas de circulação, o campo que estava 

previsto para o semestre de 2020.1, ocorreu um ano depois, em 2021.1, já que a proposta era 

visitar os municípios restantes na estação chuvosa. Com base nisso, o campo foi realizado no 

dia 03 de junho de 2021, e consistiu na visita aos municípios restantes, Currais Novos, Parelhas 

e Bodó, para efeito de finalização desta pesquisa. 

A divisão do campo em duas etapas foi realizada não só em relação a viabilidade 

econômica, como para realizar registros (escritos e fotográficos) dos dois aspectos da paisagem 

semiárida (seco e verdejante). Além disso, a visita inicial a quatro dos municípios analisados 

serviu como forma de validação do referencial teórico-metodológico utilizado e dos dados 

obtidos, o que permitiu alterações na estrutura da pesquisa para análises no segundo campo. 

Dessa forma, os trabalhos de campo foram desenvolvidos entre os dias 20 e 23 de 

novembro de 2019, e 3 de junho de 2021, e tiveram como intuito o reconhecimento terrestre 
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das áreas objeto de estudo de caso, a identificação dos aspectos físico-ambientais e 

socioeconômicos, bem como a realização da documentação fotográfica. De maneira geral, em 

ambos os campos foram visitados todos os municípios (Jardim de Piranhas, Ipueira, Caicó, 

Jucurutu, Bodó, Parelhas e Currais Novos) e obtidas 345 imagens, dentre as quais variam 

registros de paisagens urbanas, rurais, naturais, e de reservatórios e corpos hídricos. 

3.5.5.1 Desenvolvimento da Pesquisa de Campo 

O primeiro trabalho de campo teve início na quarta-feira dia 20 de novembro, com saída 

de Natal no dia anterior (19) para a cidade de Caicó.  No dia 20 me dirigi à cidade de Ipueira/RN 

em um carro de linha. No município, o trabalho se concentrou no reconhecimento espacial em 

suas zonas urbana e rural, registros fotográficos e ida ao principal reservatório de abastecimento 

hídrico, o Açude Martelo, que fica após a divisa com o Estado da Paraíba. Atividades estas que 

foram plenamente realizadas com transporte mototáxi e ajuda da população local (Figura 09). 

Ainda no dia 20 pela tarde, realizei o reconhecimento espacial e registros fotográficos 

do município de Caicó, principalmente de aspectos paisagísticos que englobassem as formas de 

relevo e vegetação, assim como do principal reservatório hídrico do município, o Itans, como 

pode ser constatado nos registros da Figura 09: 

Figura 09: (A) Centro de Ipueira; (B) Açude Martelo em Ipueira; (C) Panorama de Caicó; e 

(D) Açude Itans. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

Fonte: arquivo do autor. 
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Com a conclusão das atividades em Caicó, me dirigi ao município de Jardim de Piranhas 

via carro de linha, no qual o trabalho de campo se concentrou pelo restante do dia 21 e durante 

o dia 22. No município em questão, o transporte durante o campo ocorreu também por meio de 

mototáxi. As atividades de reconhecimento estiveram concentradas no Rio Piranhas e em 

alguns pontos das zonas urbana e rural, com destaque aos registros da Vegetação (Figura 10). 

Figura 10: (A) Centro da cidade de Jardim de Piranhas (A); e (B) Rio Piranhas (B). 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

 

No Sábado dia 23, o trabalho de campo teve como destino final, a cidade de Jucurutu, 

com deslocamento por meio de carro familiar. No município, as atividades de reconhecimento 

estiveram concentradas também no Rio Piranhas e em alguns pontos das zonas urbana e rural, 

e principalmente na barragem de oiticica, importante obra de infraestrutura hídrica e grande 

ponto de análise na pesquisa em questão, conforme os registros realizados na Figura 11 abaixo: 

Figura 11: (A) Entrada de Jucurutu; e (B) Barragem de Oiticica. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Além disso, concomitante ao registro e reconhecimento dos municípios, a atividade de 

campo consistiu na obtenção de registros fotográficos das adutoras Serra de Santana e Santo 

Expedito (Figura 04), uma vez que ambas têm captação no Rio Piranhas tanto em Jucurutu 

como em Jardim de Piranhas e abastecem a cidade de Caicó e grande parte do Seridó. 
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Também foi realizada visitação à sede da EMPARN, a qual estava fechada, ao açude 

Mundo Novo em Caicó, aos Rios Seridó e São João do Sabugi, entre o município de Caicó, 

Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas (Figura 13). 

Figura 12: (A) Adutora Serra de Santana em Jucurutu (A); e Adutora Santo Expedito em 

Jardim de Piranhas (B). 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

O segundo trabalho de campo, por sua vez teve início na quarta-feira dia 2 de junho com 

deslocamento até a cidade de Jardim de Piranhas, na qual, através de suporte familiar e carro 

próprios foram realizadas as demais atividades de campo, com saída de carro no dia seguinte e 

destino a cidade de Bodó, via municípios de Jucurutu e Santana do Matos para complementação 

de registros fotográficos e informações primárias. 

O trajeto ao Município de Bodó, foi realizado por estrada de barro, cruzando o Rio Bidó  

e subindo a Serra de Santana por suas escarpas a sotavento, o que permitiu a visualização de 

formações rochosas e morfológicas e seus posteriores registros fotográficos (Figura 14). Além 

da visitação a comunidades e residências rurais do município de Santana do Matos e Bodó. 

Figura 13: (A) Escarpas a Sotavento da Serra de Santana; e (B) Residências rurais na estrada 

entre Santana do Matos e Bodó. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 
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No município de Bodó, que fica no topo da Serra de Santana, foram feitos registros da 

cidade, de sua localização e contexto geomorfológico, sede da prefeitura e principalmente da 

área minerária, além de visitação e reconhecimento a reservatórios locais e residências rurais.  

Figura 14: (A) Panorama da Cidade de Bodó; e (B) Carrinho de mineração em Bodó. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

Saindo de Bodó, o próximo município visitado foi o de Currais Novos, e no caminho, 

que se deu via município de Cerro-Corá, foram feitos registros fotográficos das formações de 

arenitos em cortes de estrada, das áreas de caatinga arbórea, e da depressão sertaneja com 

panorama a partir da região de barlavento da Serra de Santana, conforme Figura 16: 

Figura 15: (A) Arenito em corte de estrada na Serra de Santana em Cerro-corá; (B) Caatinga 

Arbórea nas escarpas a barlavento da Serra de Santana em Cerro-Corá. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

Em Currais Novos, foi realizada complementação de informações relativas a mineração 

ali desenvolvidas (Figura 17), visitação ao centro da cidade, uma vez que o município é um dos 

polos do setor de serviços no Seridó, e posteriormente foram realizados registros em pontos da 

zona urbana, zona rural e do açude Dourado, principal reservatório do município. 
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Figura 16: (A) Centro da cidade de Currais Novos; (B) Carrinho de Minérios na entrada da 

cidade de Currais Novos. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

Por fim, seguindo trajeto por Acari, o qual permitiu registros das formações geológicas 

e morfológicas do Planalto da Borborema, o último município a ser visitado foi o de Parelhas 

(Figura 18), no qual foram realizados registrados do centro da cidade, das indústrias de 

mineração, demais pontos das zonas urbana e rural. Além disso, foram feitos registros de carros-

pipa, do Rio Seridó e do Açude Boqueirão, maior reservatório da região do Seridó. 

Figura 17: (A) Indústria de mineração em Parelhas/RN; (B) Açude Boqueirão em 

Parelhas/RN; (C) Carro-pipa em Parelhas/RN; e (D) Entrada de Parelhas/RN. 

  
(A) (B) 

  
(C) (D) 

Fonte: arquivo do autor. 

É importante destacar que em todas as etapas de campo, foram relizadas anotações de 

informações consideradas relevantes, bem como registro em pontos SIG dos pincipais pontos 
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de parada e mapeados todos os caminhos percorridos através de aplicativos como Google Maps, 

Google Earth e Locus, com processamento no software Arcmap 10.5 

Diante do apresentado, e como forma de elucidar melhor o trabalho de campo 

desenvolvido, foi construído o Quadro 05, no qual constam de maneira sistematizada e 

sintetizada as atividades realizadas, assim como o mapa da Figura 07, no qual contam os 

principais pontos de parada e rotas realizadas com os respectivos municípios visitados.  

Quadro 04: Atividades de Campo. 

DIA MUNICÍPIOS ATIVIDADES REALIZADAS 

20/11/2020 Ipueira/Caicó 

Reconhecimento da área urbana dos Municípios de Ipueira e Caicó; 

Reconhecimento e registros do Centro de Ipueira; 

Visitação à Zona Rural e registro fotográfico de reservatórios e Cisternas 

na zona rural de Ipueira; 

Visitação e registro fotográfico dos Açudes Martelo em Ipueira e Itans 

em Caicó; 

Registros fotográficos da paisagem. 

21/11/2020 
Caicó/Jardim de 

Piranhas 

Reconhecimento e registros do Centro de Caicó; 

Visitação à Zona Rural e registro fotográfico de reservatórios e Cisternas 

em Jardim de Piranhas; 

Registros fotográficos da paisagem. 

22/11/2020 
Jardim de 

Piranhas 

Reconhecimento da área Urbana do Município; 

Visitação e registro fotográfico do Rio Piranhas; 

Registros fotográficos da paisagem. 

23 /11/2020 Jucurutu/Caicó 

Reconhecimento da área Urbana do Município de Jucurutu; 

Visitação à Zona Rural e registro fotográfico de reservatórios e Cisternas 

em Jucurutu;  

Visitação e registro fotográfico da Barragem de Oiticica em Jucurutu; 

Visitação e registro fotográfico do açude Mundo Novo em Caicó; 

Reconhecimento e registro fotográfico das adutoras Santo Expedito e 

Serra de Santana em Jucurutu e Caicó. 

Registros fotográficos da paisagem. 

03/06/2021 
Bodó/Currais 

Novos e Parelhas 

Reconhecimento da área Urbana dos Municípios de Bodó, Currais Novos 

e Parelhas; 

Visitação à Zona Rural e registro fotográfico de reservatórios e Cisternas 

em Bodó, Currais Novos e Jucurutu;  

Visitação e registro fotográfico do açude Dourado em Currais Novos e 

Boqueirão em Parelhas; 

Reconhecimento e registro fotográfico das adutoras Santo Expedito e 

Serra de Santana; 

Registros fotográficos da paisagem. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 18: Mapa de Municípios visitados, percursos e paradas realizadas em campo. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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4 O SERIDÓ POTIGUAR NO CONTEXTO DO POLÍGONO DAS SECAS 

(SEMIÁRIDO): CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E ADAPTAÇÃO  

4.1 ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS 

4.1.1 GEOLOGIA  
 

A região do Seridó, do ponto de vista Geológico, está situada majoritariamente no 

domínio do Rio Piranhas-Seridó com embasamento composto predominantemente por 

granitoides, suítes intrusivas e rochas gnáissicas paleoproterozóicas do Complexo Caicó 

e neoproterozóicas do Grupo Seridó, com ressalva para alguns depósitos colúvio-eluviais 

e a formação Serra do Martins (Serra de Santana) de composição sedimentar cenozoica. 

O Domínio Geológico do Rio Piranhas-Seridó ocupa uma extensa área na porção 

central do Rio Grande do Norte e toda a região do Seridó, limitado tectonicamente a oeste 

com o Domínio Jaguaribeano (DJ) pela zona de cisalhamento Portalegre, a leste, com o 

Domínio São José do Campestre (DSJ) por meio da zona de cisalhamento Picuí-João 

Câmara e, a sul, pela zona de cisalhamento Patos (ANGELIM, 2006). 

Além de possuir granitoides do plutonismo brasiliano, denominadas de Suítes 

(Catingueira e Dona Inês, o domínio do Rio Piranhas-Seridó é constituído por rochas 

metaplutônicas e metavulcanossedimentares de idade paleoproterozóica-riaciana, 

incluindo possíveis remanescentes de idade arqueana que caracterizam o complexo 

Caicó, o grupo Seridó e suas demais subunidades, conforme pode ser consultado no 

Quadro 11 (ANGELIM, 2006). 

Sendo uma das maiores unidades geológicas no Seridó, o complexo Caicó é um 

complexo litoestratigráfico constituído por uma unidade inferior (mais antiga) de natureza 

metavulcanossedimentar e outra unidade metaplutônica (mais jovem). Entretanto, em 

vários locais essas unidades encontram-se cartografadas de forma indivisa. A unidade 

metavulcanossedimentar é formada por paragnaisses, anfibolitos, anfibólio-gnaisses, 

gnaisses calcissilicáticos, gnaisses xistosos, quartzitos ferríferos, formações ferríferas, 

gnaisses bandados, por vezes, migmatizados e migmatitos (ANGELIM, 2006). 

A segunda unidade geológica, e também de maior proeminência, é o Grupo 

Seridó, constituído por uma Faixa de Dobramentos, denominada de Faixa Seridó, que 

está associada à Orogênese Brasiliana/Panafricana. A área do Grupo está compreendida 

na porção central do Estado do Rio Grande do Norte entre os limites tectônicos do 

Domínio Rio Piranhas-Seridó e envolve um conjunto de quatro formações, sendo elas a 

Equador, Jucurutu, Seridó e Serra dos Quintos (Quadro 11) (ANGELIM, 2006). 
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Quadro 05: Litoestratigrafia da Região do Seridó 

ERA DOMÍNIO  UNIDADE  SUB-UNIDADE 

Paleoproterozoico 

Rio Piranhas – 

Seridó  

(DPS) 

Grupo Serra de São José 

(PP4sj) 

Suíte Poço da Cruz 

(PP3ɣpc) 

Complexo Caicó 

Unidade Ortognaisses 

(PP2cai) 

Unidade 

Metavulcanossedimentar 

(PP2caivs) 

Unidade Indivisa 

(PP2cai) 

Neoproterozoico 

 

Quartzito São Fernando 

(NP3qf) 
- 

Suíte Intrusiva Catingueira 

(NP3λ2di) 
- 

Suíte intrusiva Dona Inês 

(NP3ɣ2DI) 
- 

Grupo Seridó 

(NP3ss) 

Formação Seridó 

(NP3ss) 

Formação Equador 

(NP3se) 

Formação Jucurutu 

(NP3sju) 

Formação Serra dos Quintos 

(NP3sq) 

 

Jaguaribeano 

(DJ) 

 

Suíte Intrusiva Itaporanga 

(NP3ɣ2it) 
- 

Suíte Intrusiva São João do 

Sabugi 

(NP3δ2s) 

- 

Granitóides 

Indiscriminados 

(NP3ɣi) 

- 

Paleozoico 

Rio Piranhas – 

Seridó  

(DPS) 

Diques de Rochas 

Graníticas 
(εɣg) 

- 

Cenozoico 
Coberturas 

Continentais 

Grupo Barreiras 

(Enb) 

Formação Serra do Martins 

(Ensm) 

Depósitos Aluvionares 

(N4a) 
- 

Depósitos Colúvio-eluviais 

(N23c) 
- 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Angelim (2006). 

 

Dessa forma, é possível constatar que no Seridó, sua litologia cristalina, 

constituída originalmente de rochas magmáticas e metamórficas, justifica não só os solos 

rasos e pedregosos da região, como também, a inviabilidade da agricultura em larga 

escala. Condição esta que é reforçada pelo clima semiárido e pelo sistema hidrográfico 

composto em sua maior parte de rios temporário.
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Figura 19: Mapa Geológico da Região do Seridó. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 20: (A) rochas da Formação Equador; (B) Corte de estrada em rochas gnaisses 

da Formação Caicó; (C) Xistos em Currais Novos; (D) Depósitos Colúvio-eluviais do 

Rio Piranhas-Açu em Jucurutu; (E) Arenito da Formação Serra do Martins em Cerro-

Corá; e (F) Granitos da Suíte Dona Inês em Cerro-Corá. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

  

(E) (F) 

Fonte: arquivo do autor. 

 

4.1.2 GEOMORFOLOGIA 

 

Em escala regional, o Seridó apresenta três grandes domínios geomorfológicos, a 

Depressão Sertaneja, de maior extensão, o Planalto da Borborema e os Planaltos 

Residuais Sertanejos, em menor extensão, cada qual com variações geológicas, 

pedológicas e climáticas a depender de sua localização (Figura 28). 

A Borborema, formação tal qual como é denominada, é um planalto constituído 

de um conjunto de serras e terras altas situado na porção oriental do nordeste brasileiro, 

ocupando uma extensa área que compreende parte dos estados de Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte em aproximadamente 400 Km no sentido Norte-Sul e 

variando de 70 a 330 Km no sentido Leste-Oeste (CORRÊA et al, 2010). 
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Estando situado em uma área de transição entre os biomas da Caatinga e Mata 

Atlântica, o Planalto da Borborema apresenta também é um divisor de águas entre a bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco e as demais bacias do Nordeste setentrional, tais como 

a do rio Capibaribe em PE, e a do rio Piranhas-Açú na PB e RN. 

No Rio Grande do Norte, a Borborema tem variação altimétrica de 300 a 700 m e 

está situada entre as planícies orientais costeiras a leste (barlavento) e a depressão 

sertaneja do estado a oeste (sotavento), compreendendo importantes cidades do Agreste 

como Santa Cruz e principalmente do Seridó, tais quais como Currais Novos, Acari, Cerro 

Corá e Parelhas (PFALTZGRAFF E TORRES, 2010). 

A Depressão Sertaneja, típico domínio geomorfológico do semiárido, compreende 

setentrionalmente os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe, e apresenta-se como uma depressão periférica em relação aos Baixos 

Platôs da Bacia Potiguar ao Norte, o Planalto da Borborema a Leste, a Chapada do Araripe 

e o Rio São Francis ao Sul e o Complexo Ibiapaba – Araripe a Oeste.  

É um domínio que compreende um diversificado conjunto de padrões de relevo 

com predomínio de superfícies aplainadas e suavemente onduladas, formação resultante 

de processos de arrasamento generalizado do relevo sobre diversos tipos de litologias.  

Essas vastas superfícies aplainadas encontram-se pontilhadas por inselbergs e maciços 

montanhosos isolados, por vezes, desfeitos em um relevo de morros e serras baixas, os 

famigerados serrotes (IBGE, 2009; ANGELIM, 2006). 

Na Região do Seridó, dentre os municípios analisados, estão totalmente e/ou 

parcialmente fora desse domínio, cinco municípios (Quadro 12), sendo eles o de Currais 

Novos, Bodó, Caicó e Jucurutu, situados nos platôs ou nas escarpas da Borborema. 

São feições residuais em meio às vastas superfícies de aplainamento da Depressão 

Sertaneja e compreende “extensas áreas representadas por planaltos, alinhamentos 

serranos e depressões interplanálticas elaborados em terrenos dobrados e falhados, 

incluindo principalmente metamorfitos e granitóides associados” (IBGE, 2009, p .29). 

Na região do Seridó, dentre os platôs existentes, o de maior destaque é a Serra de 

Santana, estrutura inclusa no Planalto da Borborema e que é senão um fragmento de uma 

pretérita superfície cimeira capeada por arenitos laterizados de idade terciária da 

Formação Serra do Marins, estando situada em cotas que variam de 600 e 700 m de 

altitude, delimitada abruptamente por escarpas erosivas (ANGELIM, 2006). 
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Quadro 06: Domínios e unidades geomorfológicas nos Municípios analisados. 

DOMÍNIO UNIDADES MUNICÍPIOS 

Depressão Sertaneja Planícies Fluviolagunares 
Jardim de Piranhas, Caicó, 

Jucurutu, Ipueira e Parelhas 

Planalto da Borborema 

Domínio de morros e 

Serras Baixas 

Domínio Montanhoso 

Currais Novos, Bodó, Caicó 

e Parelhas 

Planaltos Residuais Sertanejos 

Chapadas e Platôs 

Escarpas Serranas 

Domínio Montanhoso 

Caicó e Jucurutu 

Fonte: PFALTZGRAFF E TORRES (2010). 

Figura 21: (A) Cidade de Caicó na Depressão Sertaneja e Relevos Residuais ao fundo; 

(B) Planície de Inundação do Rio Piranhas na cidade de Jucurutu (B); (C) Depressão 

Sertaneja a partir da Serra de Santana em Cerro-corá; (D) Escarpas Serranas no 

município de Santana do Matos. (E) Planalto da Borborema em Currais Novos; (F) Vale 

do Rio Seridó em Domínio de Morros e Serras Baixas na Cidade de Parelhas. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

  
(E) (F) 

Fonte: arquivo do autor. 
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Figura 22: Mapa Geomorfológico da Região do Seridó. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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4.1.3 CLIMA 

 

No RN, atuam diferentes sistemas de precipitação pluviométrica, entretanto, 

alguns deles restringem-se a zona de mata e agreste, como os Distúrbios Ondulatórios de 

Lestes (DOLs), devido ao planalto da Borborema ou a dificuldade que esses sistemas tem 

de penetrar de Leste para Oeste, sendo a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e os 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), os únicos grandes sistemas responsáveis 

pelas chuvas em todo território potiguar, principalmente no interior semiárido. 

Os VCANs, são grandes vórtices ciclônicos, que ocorrem nos altos níveis 

atmosféricos, estendendo-se até aos níveis médios. Formam-se majoritariamente sobre o 

Oceano e ocorrem principalmente no período de verão no Hemisfério Sul entre 0º e 30° 

S. Caracterizados por um centro seco e alta umidade na periferia, são quase estacionários, 

mas podem se mover de Leste para Oeste, o que pode por exemplo causar fortes chuvas 

no interior do Nordeste e tempo aberto no litoral (KAYANO E ANDREOLI, 2009). 

A ZCIT é o sistema mais importante de precipitação pluviométrica sobre regiões 

equatoriais dos oceanos e nas áreas continentais adjacentes, como no caso do NE e RN. 

É formada a partir da confluência dos ventos alísios de Sudeste (SE) e Nordeste (NE) na 

altura da linha do Equador, variando sazonalmente de sua posição em 14º N nos meses 

de agosto e setembro, para sua posição mais a 2º S nos meses de março e abril, podendo 

chegar a 5° S e amplificar o regime de chuvas no Nordeste (DINIZ e PEREIRA, 2015). 

Figura 23: VCAN (A) e ZCIT (B) no Nordeste do Brasil em 11 de janeiro de 2013 (A) 

e 01 de abril de 2016 (B). 

 
(A) (B) 
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(C)                                                                                    (D) 

Fonte: CPTEC/INPE. 

Entretanto, além da variabilidade sazonal, a ZCIT varia anualmente, devido a 

variabilidade espaço-temporal anual e interanual de outros dois grandes sistemas 

climáticos, o El Niño Oscilação Sul (ENOS) e o Dipolo do Atlântico (ASAS e ASAN), 

que estão intimamente correlacionados a TSM (Temperatura da Superfície do Mar), os 

quais podem vir a proporcionar longos períodos de seca, mas também de altos totais 

pluviométricos, conforme pode ser observado na Tabela e 05 e na Figura 31, a qual se 

refere as fases positiva e negativa do ENOS dos anos de 1987 a 2017. 

Tabela 05: Eventos de ENOS por intensidade e tipo de 1977 a 20175. 

ANO 
TRIMESTRE ENOS 

DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ El Niño La Niña 

1977 0.7 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 Fraco  

1978 0.7 0.4 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 Neutro 

1979 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 Neutro 

1980 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 Neutro 

1981 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 Neutro 

1982 0.0 0.1 0.2 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.6 2.0 2.2 2.2 Forte  

1983 2.2 1.9 1.5 1.3 1.1 0.7 0.3 -0.1 -0.5 -0.8 -1.0 -0.9 Forte Fraco 

1984 -0.6 -0.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -0.9 -1.1  Fraco 

1985 -1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4  Fraco 

1986 -0.5 -0.5 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.2 0.4 0.7 0.9 1.1 1.2 Moderado  

1987 1,2 1,2 1,1 0,9 1 1,2 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 Forte  

1988 0,8 0,5 0,1 -0,3 -0,9 -1,3 -1,3 -1.1 -1,2 -1,5 -1,8 -1,8  Forte 

1989 -1,7 -1,4 -1.1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1  Moderado 

1990 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 Neutro 

1991 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 1,2 1,5 Moderado  

1992 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 0,7 0,4 0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 Moderado  

1993 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,1 Neutro 

1994 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 1 1,1 Moderado  

1995 1 0,7 0,5 0,3 0,1 0 -0,2 -0,5 -0,8 -1,0 -1 -1  Moderado 

1996 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5  Fraco 

1997 -0,5 -0,4 -0,1 0,3 0,8 1,2 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,4 Forte  

 
5 Os eventos ENOS foram classificados segundo metodologia já adotada pelo CPTEC/INPE, na qual eventos 
El Niño são registrados com TSM acima de 0,5 °C, e La Niña abaixo de -0,5 °C, estando em condição de 
normalidade entre 0,5 °C e -0,5, e intenso acima de 1,5 °C para El Niño e menor que -1,5 °C para La Niña. 
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1998 2,2 1,9 1,4 1 0,5 -0,1 -0,8 -1.1 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 Ambos Fortes 

1999 -1,5 -1,3 -1.1 -1 -1 -1 -1.1 -1.1 -1,2 -1,3 -1,5 -1,7  Forte 

2000 -1,7 -1,4 -1.1 -0,8 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7  Fraco 

2001 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 Neutro 

2002 -0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,1 Moderado  

2003 0,9 0,6 0,4 0 -0,3 -0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 Neutro 

2004 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Fraco  

2005 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,6 -0,8 Neutro 

2006 -0,8 -0,7 -0,5 -0,3 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 Ambos Fracos 

2007 0,7 0,3 0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,8 -1.1 -1,4 -1,5 -1,6  Forte 

2008 -1,6 -1,4 -1,2 -0,9 -0,8 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7  Moderado 

2009 -0,8 -0,7 -0,5 -0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 Moderado  

2010 1,5 1,3 0,9 0,4 -0,1 -0,6 -1 -1,4 -1,6 -1,7 -1,7 -1,6  Forte 

2011 -1,4 -1.1 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -1.1 -1  Moderado 

2012 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0 -0,2 Neutro 

2013 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 Neutro 

2014 -0,4 -0,4 -0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,6 0,6 0,7 Neutro 

2015 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 2,5 2,6 Forte  

2016 2,5 2,2 1,7 1 0,5 0 -0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 Forte Fraco 

2017 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1  Fraco 

Fonte: adaptado pelo autor de NOAA (2020). 

Figura 24: Evolução do La Niña no ano de 2010 e do El Niño no de 2015. 

 
Fonte: CPTEC/INPE. 

Em relação aos aspectos gerais do clima, os municípios do Seridó apresentam 

normais climatológicas relativamente uniformes entre si, a exemplo da precipitação, 

temperatura e evapotranspiração, que são variáveis essenciais a esta pesquisa. 

Entretanto, é importante salientar que a construção de gráficos e/ou Tabelas das 

normais de temperatura e evapotranspiração não foi possível para todos os municípios, 

dado o fato de que não há estações meteorológicas em todos eles que registrassem essas 

normais em específico. Além disso, estas normais não possuem a mesma datação histórica 
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que a precipitação, por exemplo, a temperatura começou a ser registrada em meados dos 

anos de 1990 e a evapotranspiração a partir dos anos 2000, dada a ausência da técnica de 

registro anterior a esse período pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Os dados de precipitação foram obtidos para todos os municípios analisados no 

período de 1977 a 2017,  a partir da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte (EMPARN) e da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) no portal 

HIDROWEB da Agência Nacional de Águas (ANA), que reúne dados das estações de 

vários outros órgãos nacionais e estaduais de monitoramento climático e hidrológico, a 

exemplo, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) E do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). 

Como o período tratado para a precipitação é de 40 anos, o que permite uma 

análise melhor do comportamento desta variável, consequentemente há falhas mensais e 

também anuais nos dados de algumas estações. Para que estas falhas fossem preenchidas, 

foi realizada uma média aritmética6 dos dados dos três postos mais próximo ao posto que 

apresentasse falhas, conforme pode ser observado no Quadro 13: 

Quadro 07: Municípios e Estações Pluviométricas utilizadas nos municípios 

analisados. 

DADOS PLUVIOMÉTRICOS 1977-2017 

MUNICÍPIO 
ESTAÇÃO 

PRINCIPAL 
OPERADOR 

ESTAÇÕES COMPLEMENTARES  

MUNICÍPIOS OPERADOR ANOS 

Caicó 
Açude Mundo 

Novo 
EMPARN - - - 

Currais Novos CERSEL EMPARN 

Cerro Corá 

Cruzeta 

Florânia 

EMPARN 

INMET 

2007; 

2014-2017 

Parelhas EMATER EMPARN - - - 

Jucurutu EMATER EMPARN - - - 

Jardim de 

Piranhas 

Jardim de 

Piranhas 
EMPARN Jardim de Piranhas CEMADEM7 2012-2017 

Ipueira EMATER EMPARN 

São Mamede/PB 

São João do 

Sabugi 

Serra Negra do 

Norte 

EMPARN 2011-2017 

Bodó Cerro Corá EMPARN 

Currais Novos 

Santana do Matos 

Monte Alegre 

 (Cerro Corá) 

EMPARN 

1997; 

2001;2003; 

2006;2008; 

2009-2011. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
6 Os métodos da Ponderação Regional e da Regressão Linear para preenchimento de falhas em registros 
pluviométricos, não foram utilizados em detrimento de os postos utilizados estarem muito próximos e 
em uma mesma zona hidroclimática. 
7 O posto da CEMADEM dista menos de 0,5 Km do posto principal de coleta da EMPARN, não sendo 
necessário o preenchimento de falhas pela média aritmética de outros postos. 



Dissertação | Anderson Geová Maia de Brito 

 

86 
 

Figura 25: Mapa de Postos Pluviométricos utilizados na Região do Seridó. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Com as falhas preenchidas e os dados de quarenta anos organizados através do 

Excel, foi realizada uma média das precipitações totais de cada ano. Feito isso, os postos 

pluviométricos foram devidamente referenciados e plotados no Quantum GIS, o qual 

permitiu, através da técnica de interpolação das médias pluviométricas de cada posto 

(krigagem), obter isoietas de precipitação com bases nos últimos quarentena anos para a 

Região do Seridó, conforme pode ser observado no mapa da Figura 26. 

Como pode ser observado no mapa de isoietas, a distribuição pluviométrica na 

região do Seridó variou nos últimos 40 anos em quatro porções distintas. Nos municípios 

mais orientais, que aí incluem Currais Novos e Parelhas, que estão sendo analisados nesta 

pesquisa, os índices variam de 500 a 600 mm, agravando-se mais ao Sul, no município 

de Equador, com índices inferiores a 500 mm.  

Nas porções Ocidental e Norte da região, os totais pluviométricos variam entre 

600 e 700 mm, neste caso, abrangendo cinco dos sete municípios analisados, Caicó, 

Jardim de Piranhas, Jucurutu, Ipueira e Bodó, vindo superar a faixa dos 700 mm no 

município de Serra Negra do Norte, localizado mais a sudoeste. 

Ainda em relação as precipitações no período analisado, foram construídos 

gráficos de precipitação para cada um dos municípios analisados, nos quais constam os 

anos, o acumulado pluviométrico correspondente e faixas de classificação (Figura 27).  

Conforme pode ser observado, há uma irregularidade de chuvas interanual 

constante, sendo difícil precisar um padrão, pois embora estejam na mesma região, há 

também uma irregularidade espacial, como por exemplo, o ano de 2013, foi de 

precipitações normais em Bodó, Caicó, Ipueira e Jucurutu, mas de baixos índices em 

Currais Novos e Parelhas, chegando a faixa dos 700 mm em Jardim de Piranhas. 
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Figura 26: Distribuição Especial da Precipitação na Região do Seridó (1977-2017). 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 27: População Urbana e Rural nos municípios de Bodó (A); Caicó (B); Currais Novos (C); Ipueira (D); Jardim de Piranhas (E); Jucurutu 

(F) e Parelhas (G). 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 
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(E) (F) 

 
(G) 

Fonte: INMET (2020). 
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Na finalidade de auxiliar no entendimento dessa inconstância pluviométrica nos 

municípios, foram traçadas quatro linhas que delimitam quais foram os anos muito secos, 

secos, normais, chuvoso e muito chuvosos, conforme o quadro 07: 

Quadro 08: Classificação de anos secos, normais, chuvoso e muito chuvosos. 

TOTAIS PLUVIOMÉTRICOS (mm) CLASSIFICAÇÃO 

< 250 Muito Seco 

250 - 400 Seco 

400 - 600 Normal 

600 - 800 Chuvoso 

800 > Muito Chuvoso 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Com base nisso e nas médias totais, foi construído o Quadro 08, o qual apresenta 

a quantidade de anos dentro da série histórica, por categoria pluviométrica definida. 

Quadro 09: Quantidade de anos muito secos, secos, chuvosos e muito chuvosos por 

município analisado. 

MUNICÍPIO 
ANOS MUITO 

SECOS 

ANOS 

SECOS 

ANOS 

NORMAIS 

ANOS 

CHUVOSOS 

ANOS MUITO 

CHUVOSOS 

BODÓ 4 6 11 6 13 

CAICÓ 6 5 13 6 10 

CURRAIS NOVOS 7 7 14 4 8 

IPUEIRA 5 4 16 3 12 

JARDIM DE PIRANHAS 2 7 11 4 16 

JUCURUTU 4 9 11 2 14 

PARELHAS 6 6 13 4 11 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Embora os anos muitos chuvosos, considerados eventos singulares, uma vez que 

fogem da “normalidade” pluviométrica que alterna entre anos secos, normais e chuvosos, 

tenham sido mais frequentes que anos secos ou muito secos por exemplo, é importante 

destacar que estes por vezes sucedem e também precedem eventos de seca extrema, como 

os anos de 1985 e 1986, 1994 e 1995, 2004 e 2005, 2008 e 2009. 

Então há um déficit hídrico quando estes eventos ocorrem, e quando compensam 

esse déficit, há uma situação de “normalidade” pluviométrica por dois ou três anos como 

nos anos de 1988 e 1989, 2010 e 2011, e em sequência um evento extremo de seca e 

consequentemente de alto déficit hídrico. 

Em relação as normais de Temperatura e Evapotranspiração, foram utilizados os 

dados das Estações de Cruzeta, Florânia, Caicó e de Patos na Paraíba, pertencentes ao 

INMET8, as quais dentro da disponibilidade e proximidade com os outros municípios 

analisados, forneceram um panorama do comportamento dessas normais na região do 

Seridó dentro da série histórica que elas estão disponíveis. 

 
8 O INMET é o único órgão dentro da região do Seridó a realizar registros destas normais específicas. 
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4.1.5 HIDROGRAFIA E RECURSOS HÍDRICOS 

O território potiguar é banhado por dezesseis bacias hidrográficas (Figura 38), 

sendo quatro delas de domínio federal, as bacias dos rios Piancó-Piranhas-Açu, Jacu, 

Curimataú e Guaju, por estarem presentes em mais de um estado, as demais, maioria de 

escoamento difuso, são de domínio estadual. Juntas, essas dezesseis bacias compõe o 

Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte 

(SIGERH) que também engloba toda estrutura da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (SEMARH), conforme pode ser observado na Figura 37: 

Figura 28: Esquema organizacional do SIGERH e da SEMARH. 

 
Fonte: adaptado pelo autor de Oliveira, Barbosa e Neto (2013). 

A região do Seridó encontra-se totalmente dentro da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranhas-Assú, que abastece diretamente através da capação em leito fluvial, os 

municípios de Jardim de Piranhas e Jucurutu, e indiretamente através da adutora Piranhas-

Caicó, os municípios de São Fernando, Timbaúba dos Batistas e Caicó, os quais também 

dispõem de reservatórios para abastecimento humano. 

Os demais municípios do Seridó estão contemplados com a subbacia hidrográfica 

do Rio Seridó (afluente de primeira orem do Rio Piranhas-Assú) que tem como afluentes 

os Rios Acauã, Carnaúba, São José, Barra Nova, Rio das Cobras e Sabugi (afluentes de 

segunda ordem do Rio Piranhas-Assú). Os rios espinharas no município de Serra Negra 

do Norte, Cachoeira e Bodó no município de Santana do Matos, são afluentes de primeira 

ordem do Rio Piranhas-Assú e não pertencem a bacia do Rio Seridó. 
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Figura 29: Mapa de localização da região do Seridó na Bacia do Rio Piranhas-Assú. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 30: Mapa Hidrográfico da região do Seridó. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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A única ressalva à hidrografia da região, é em relação ao município de Bodó, que 

além de estar situado na bacia do Piranhas-Assú, também está parcialmente inserido na 

Bacia do Rio Potengi (Figura 39), sendo abastecido, entretanto, pela Adutora Serra de 

Santana que capta água na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. 

Figura 31: (A) Ponte sobre o Rio Seridó em Caicó; (B) Rio Piranhas em Jardim de 

Piranhas (B); (C) Leito Seco do Rio Bodó em Santana do Matos; e (D) Represamento 

do Rio Sabugi em Caicó. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

Fonte: arquivo do autor. 

Por estar situada em uma região semiárida e com características físico-ambientais 

específicas, os rios, em sua maioria, são temporários, isto é, seu leito fluvial seca nos 

períodos de escassez pluviométrica ou de grandes secas. O Rio Piranhas-assú, principal 

corpo hídrico da região, tem essas características, porém, ele é perenizado pelo sistema 

de açudes Coremas-Mãe d’água na cidade de Coremas (Figura 41), no Estado da Paraíba, 

o que garante ao Rio capacidade hídrica para alimentar a maior barragem do Rio Grande 

do Norte, a Armando Ribeiro Gonçalves, localizada entre os municípios de Assú, Itajá, 

São Rafael e com menor proporção em Jucurutu. 
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Figura 32: (A) Açude Coremas e (B) Parede do Açude Mãe D’água. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

O Seridó conta com grandes reservatórios (Figura 43) que são responsáveis pelo 

abastecimento urbano da maioria dos municípios do Seridó, como o Itans na cidade de 

Caicó, o Boqueirão na cidade de Parelhas, o Gargalheiras na cidade de Acari e o Santo 

Antônio na cidade de São João do Sabugi. Há também outros pequenos e médios açudes, 

localizados majoritariamente na zona rural (Figura 42), em sua maioria de propriedade 

particular, que visam garantir disponibilidade hídrica o suficiente para atender as 

demandas da agricultura e do consumo humano, ou seja, possuem usos múltiplos. 

Figura 33: Açude em Zona Rural de Bodó; (B) Açude Martelo em São Mamede/PB e 

Ipueira/RN (C) Açude em Zona Rural de Jardim de Piranhas; e (D) Açude em zona 

rural de Caicó. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

Fonte: arquivo do autor. 
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Nesse sentido, Quadro 16 foi elaborado a partir de dados do PTDRS (2009) e da 

SEMARH (2019) com os reservatórios de capacidade acima de 1 milhão de m3 por 

município do Seridó, destacando aqueles que forma selecionados para a análise desta 

pesquisa. Vale salientar que os municípios de Ipueira, Bodó e Jardim e Piranhas não estão 

inclusos, por não disporem de Reservatórios com capacidade hídrica superior ao limiar 

utilizado para a composição do respectivo Quadro. 

Quadro 10: Capacidade de armazenamento hídrico de reservatórios com mais de 10 

milhões de m3 por município do Seridó. 

Município Reservatórios Capacidade (m3) 

Acari Marechal Dutra (Gargalheiras) 40.000.000 

Caicó Itans 81.750.000 

Cruzeta Cruzeta 35.000.000 

Currais Novos Dourado 10.321.600 

Ouro Branco Esguicho 21.000.000 

Parelhas 
Boqueirão de Parelhas 85.012.752 

Caldeirão de Parelhas 10.195.600 

São José do Seridó Passagem das Traíras 48.858.100 

Santana do Matos Rio da Pedra 12.431.600 

São João do Sabugi 
Santo Antônio 65.334.876 

Barragem da Carnaúba 25.710.900 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PTDRS (2009) e SEMARH (2019). 

Figura 34: (A) Açude Itans em Caicó (A); (B) Açude Cruzeta em Cruzeta/RN; (C) 

Açude Dourado em Currais Novos; e (D) Açude Boqueirão em Parelhas 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

Fonte: arquivo do autor. 
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4.1.4 VEGETAÇÃO 

 

Por estar situada em uma região semiárida, a vegetação da Região do Seridó é 

predominantemente de Caatinga, isto é, de formações vegetais xerófilas (mandacaru, 

xique-xique e facheiro), hiperxerófilas (angico, juazeiro e Jurema) e hipoxerófilas 

(catingueira e urtiga). E de acordo com o IBGE (2012), a denominação apropriada a tal 

vegetação do semiárido brasileiro é de “Savana-Estépica”, uma vez que embora a 

predominância seja de plantas espinhosas deciduais, este apresenta uma florística similar 

as áreas estépicas temperadas, como o Chaco Boreal Argentino-Boliviano-Paraguaio. 

Seguindo a classificação do IBGE (2012), a distribuição da vegetação no Seridó, 

ocorre através de quatro subgrupos da Savana-Estépica, a (I) Florestada, que ocorre em 

menor proporção, geralmente em platôs serranos; (II) Arborizada, de maior ocorrência e 

ao longo de toda depressão sertaneja; (III) Parque e (IV) Gramíneo-lenhosa, ambas de 

ocorrência pontuais ou em extensos campos, conforme pode ser observado no Quadro 15: 

Quadro 11: Distribuição da vegetação nos municípios analisados. 

VEGETAÇÃO CARACTERÍSTICAS 
MUNICÍPIOS DE 

OCORRÊNCIA 

Savana-Estépica 

Florestada 

É estruturada em um estrato superior, com 

predominância de nanofanerófitas periodicamente 

decíduas e mais ou menos adensadas por grossos 

troncos, profusamente esgalhados e espinhosos ou 

aculeados; e um estrato inferior gramíneo-lenhoso, 

descontínuo e de pouca expressão fisionômica. 

Bodó, Jucurutu, 

Parelhas, Jardim de 

Piranhas (ao longo 

das margens dos Rios 

e na Serra de 

Santana) 

Savana-Estépica 

Arborizada 

Possui um estrato arbustivo-arbóreo superior, 

esparso, geralmente similar ao da Savana- Estépica 

Florestada, e outro, inferior gramíneo-lenhoso, 

também de relevante importância fitofisionômica. 

Todos 

Savana-Estépica Parque 

Apresenta arbustos e pequenas árvores, em geral 

de mesma espécie e distribuição bastante espaçada, 

com a presença de plantas lenhosas e um “tapete” 

de plantas herbáceas e gramíneas. 

Todos 

Savana-Estépica 

Gramíneo-lenhosa 

É uma vegetação esparsa de grandes campos, 

constituída por um extenso “tapete” graminoso 

salpicado de plantas lenhosas anãs espinhosas. 

Todos 

Vegetação Antropizada 

Característica de grandes pastagens, apresenta 

espécies majoritariamente gramíneas, intercaladas 

pontualmente por árvores e arbustos. 

Todos 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2012). 

É importante salientar que além destes grupos, há áreas de vegetação sob forte 

intervenção e devastação antrópica, caracterizadas pelo desenvolvimento de atividades 

agropecuárias que se dão principalmente através da pecuária extensiva, da monocultura 

do algodão e da extração de madeira, conforme pode ser observado na Figura 35:
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Figura 35: Mapa de Vegetação da Região do Seridó. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 36: (A) Vegetação Arbórea na Serra de Santana em Cerro-Corá; (B) Vegetação 

do tipo Savana Estépica-florestada no Município de Jardim de Piranhas; (C) Vegetações 

do tipo Arborizada e Gramíneo-lenhosa no Município de Ipueira; (D) Caatinga 

antropizada no município de Santana do Matos; (E) Vegetação Antropizada de 

pastagem no Município de Jucurutu; e (F) Vegetação do tipo Savana Estépica-florestada 

no Município de Parelhas. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

  

(E) (F) 

Fonte: arquivo do autor. 

 

4.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

4.2.1 Formação Histórico-Territorial  

O território que compreende o atual Seridó, era antes da colonização do Brasil, 

denominado de país dos Tapuias, denominação holandesa dada ao sertão da capitania do 

Rio Grande em referência aos povos indígenas de mesmo nome que habitavam essa 

região, os quais pertenciam a um conjunto cultural indígena maior, denominado Tarairiu 

(MACEDO; ARAÚJO; SANTOS, 2011). 
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Com o processo de colonização do Brasil, o avanço do sistema de sesmaria e do 

gado, o confronto entre a cultura Tarairu e a ocidental europeia mercantilista que se 

impunhava, era eminente, resultando em conflitos e rebeliões conhecidos historicamente 

como Guerra dos Bárbaros (Figura 44), que se estendeu das últimas décadas do século 

XVII e início do século XVIII (MACEDO; ARAÚJO; SANTOS, 2011). 

Figura 37: Retratação das Guerras Bárbaras no RN; (B) Retratação da pecuária e 

escravidão na ocupação do semiárido; (C) Festa de N. Sra. dos Aflitos em Jardim de 

Piranha no século XX; e (D) Festa de N. Sra. de Santana, em registro do Século XIX. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

Fonte: Rebeldes (201-?); Ramos (2019); Pereira (201-?) e IPHAN (201-?). 

Com o avanço da pecuária, a fragmentação e assassinato em massa dos indígenas, 

o território antes indígena, passou a ser colonial e marcado pela implementação de 

fazendas e currais (Figura 44) que gradativamente foi se adensando em termos 

populacionais, pelos colonizadores e pela mão de obra escrava negra oriunda da África, 

sendo necessária a criação de estruturas de gerenciamento desses territórios e população. 

Assim, com a implementação da estrutura colonial portuguesa, alicerçada 

principalmente no catolicismo, na escravidão e nos fazendeiros, a ocidentalização da 

região chegou ao seu ápice através da criação da Povoação de N. Srª dos Aflitos do Jardim 

das Piranhas no de 1710, a Povoação de N. Srª da Guia do Acari em 1738 e a Vila Nova 

do Príncipe, em 1788 (atual Caicó).  
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Gradativamente estas povoações foram se expandindo e vale salientar, através 

principalmente da miscigenação de povos (negros, indígenas e colonos), contribuindo 

para isto, a popularização no final do século XIX do plantio do algodão mocó, cultura 

variante do algodão que se destacava por sua fibra e conseguia em tempos de seca severa, 

ainda se desenvolver. 

Conforme pode ser observado no Quadro 17, até o fim do Império e a Proclamação 

da República em 1889, poucos municípios institucionalizados haviam na Região do atual 

Seridó, somente Acari, Santana do Matos, Serra Negra do Norte e Caicó, as demais 

povoações se configuravam como vilas e/ou distritos destes. Após 1989 até a constituição 

de 1934, se emanciparam os municípios de Currais Novos e Florânia em 1890 em 1929. 

Quadro 12: Municípios do Seridó por data e território de emancipação. 

Município Data de Emancipação Território de Emancipação 
Acari  11/04/1833 Elevado à categoria de Município 

Bodó  26/06/1992 Santana do Matos 

Caicó  16/12/1868 Elevado à categoria de Município 

Carnaúba dos Dantas  11/12/1953 Acari 

Cerro Corá  11/12/1953 Currais Novos 

Cruzeta  24/11/1953 Acari 

Currais Novos  15/10/1890 Acari 

Equador  17/03/1963 Parelhas 

Florânia  20/10/1890 Acari 

Ipueira  31/12/1963 São João do Sabugi 

Jardim de Piranhas  23/12/1948 Caicó 

Jardim do Seridó  27/08/1874 Elevado à categoria de Município 

Jucurutu  11/10/1935 Caicó 

Lagoa Nova  02/01/1963 Currais Novos 

Ouro Branco  21/11/1963 Jardim do Seridó 

Parelhas  08/11/1926 Jardim do Seridó 

São Fernando  31/12/1958 Caicó 

Santana do Matos  27/10/1927 Assú 

Santana do Seridó  09/04/1963 Jardim do Seridó 

São João do Sabugi  23/12/1948 Serra Negra do Norte 

Timbaúba dos Batistas  10/05/1962 Caicó 

Tenente Laurentino Cruz 16/07/1993 Florânia 

São José do Seridó  26/03/1963 Jardim do Seridó 

São Vicente  11/12/1953 Florânia 

Serra Negra do Norte  03/08/1874 Caicó 
Fonte: IBGE (2020). 

Com o fim da primeira república, a Revolução de 30 e instauração do Estado 

Novo, nenhum novo município no Seridó é criado até a constituição de 1946, quando 

ocorre uma explosão, uma vez que esta estabelecia como entes federativos a União, os 

Estados e os municípios, assegurando autonomia político-institucional a estes últimos. 
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Nos últimos 32 anos, isto é, da Constituição Federal de 1988 até o ano de 2020, 

na Região do Seridó foi criado somente o Município de Bodó, em 1992, em virtude de 

embora a Constituição dar liberdade aos Estados pra criar novos municípios, em 1996 foi 

aprovada a PEC 15 que impôs regras e condições mais rígidas para criação de municípios. 

É importante salientar que durante o processo de criação e emancipação dos atuais 

25 municípios da região do Seridó, houve momentos de forte migração devido à seca9, 

fato este que historicamente impactou na configuração social regional e moldou o atual 

contingente populacional.  

4.2.2 População 

Atualmente e de acordo com dados do IBGE (2020), a região do Seridó no último 

censo demográfico em 2010, apresentava um contingente populacional na faixa dos 

295.756 habitantes, com previsão aproximada de 311.084 habitantes no ano de 2019, 

estando 37% dessa população concentrada nos municípios de Caicó e Currais Novos, que 

são os mais populosos com 67.952 e 44.786 habitantes respectivamente, sendo Bodó e 

Ipueira, com 2.223 e 2.241 habitantes respectivamente, os menores.  

Além dos quatro municípios acima citados, apresentam população média, os 

municípios de Lagoa Nova, Santana do Matos, Jardim do Seridó, Jardim de Piranhas 

Parelhas e Jucurutu, no qual estes três últimos fazem parte do conjunto de municípios 

analisados, conforme pode ser observado na Tabela 06. 

Já a densidade demográfica na região do Seridó é relativamente baixa na maioria 

dos municípios, com destaque aos mais populosos, Currais Novos e Caicó, que também 

estão dentre os analisados na presente pesquisa. A exceção é o município de Tenente 

Laurentino Cruz (não analisado) que embora seja o menor em área da região, tem um 

contingente populacional em torno de 6 mil habitantes, o dobro do município de Ipueira. 

Nos demais municípios analisados, a densidade varia de baixa pra média, com 

destaque aos municípios de Jardim de Piranhas e Parelhas, conforme pode ser observado 

na Tabela 07 e no mapa da Figura 45: 

 

 

 
9 Ver o Quadro 15 do Capítulo “ Dentro do Polígono das Secas (Semiárido): o Ordenamento Territorial e 
as Políticas Hidráulicas”. 
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Tabela 06: Contingente populacional por município do Seridó em ordem decrescente 
para os anos de 2010 (censo) e 2019 (estimada). 

MUNICÍPIO* 
POPULAÇÃO 

2010 2019 (estimada) 

Caicó 62.709 67.952 

Currais Novos 42.652 44.786 

Parelhas 20.354 21.477 

Jucurutu 17.692 18.295 

Lagoa Nova 13.983 15.614 

Santana do Matos 13.809 12.791 

Jardim de Piranhas 13.506 14.837 

Jardim do Seridó 12.113 12.396 

Acari 11.035 11.136 

Cerro Corá 10.916 11.179 

Florânia 8.959 9.116 

Cruzeta 7.967 7.998 

Serra Negra do Norte 7.770 8.078 

Carnaúba dos Dantas 7.429 8.180 

São Vicente  6.028 6.424 

São João do Sabugi 5.922 6.193 

Equador 5.822 6.045 

Tenente Laurentino Cruz 5.406 5.952 

Ouro Branco 4.699 4.812 

São José do Seridó  4.231 4.634 

São Fernando 3.401 3.584 

Bodó 2.425 2.223 

Timbaúba dos Batistas 2.295 2.41 

Ipueira 2.077 2.241 

TOTAL SERIDÓ 295.756 311.084 

*Os municípios destacados são os analisados na presente pesquisa. 
Fonte: IBGE (2020). 

Tabela 07: Área, População e Densidade Demográfica nos Municípios analisados. 

MUNICÍPIO ÁREA (Km2) POPULAÇÃO 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

(Hab/Km2) 

Caicó 1.228,583 62.709 51,04 

Currais Novos 864,349 42.652 49,35 

Parelhas 513,507 20.354 39,67 

Jucurutu 933,729 17.692 18,95 

Jardim de Piranhas 330,532 13.506 40,86 

Ipueira 127,348 2.077 16,31 

Bodó 253,519 2.425 9,57 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2010).
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Figura 38: Mapa de Densidade Demográfica da Região do Seridó. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Dentro do recorte dos municípios do Seridó em questão, a população é 

majoritariamente urbana, com destaque aos municípios de Caicó, Currais Novos e 

Parelhas, que são os mais populosos, conforme já colocado, e mais urbanizados (Tabela 

08 e Figura 39), a ressalva é o município de Ipueira, que embora apresente um contingente 

inferior a 250º habitantes, 91% destes residem na sede urbana. 

Tabela 08: população Urbana e Rural nos municípios do Seridó analisados. 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

URBANA % RURAL % 

Caicó 57.460 92 5.249 8 

Currais Novos 37.776 88 4.876 11 

Parelhas 17.084 84 3.270 16 

Jucurutu 10.568 60 7.124 40 

Jardim de Piranhas 10.596 78 2.910 22 

Ipueira 1.890 91 188 9 

Bodó 1.393 57 1.032 43 

TOTAL 136.767 83 24.649 17 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do IBGE (2020). 

Os municípios de Jardim de Piranhas, Bodó e Jucurutu por sua vez, contam com 

uma população relativamente mais rural (Tabela 08 e Figura 39), principalmente estes 

dois últimos, nos quais o contingente rural ultrapassa os 40%. 
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 Figura 39: Gráficos de População Urbana e Rural dos Municípios de (A) Bodó; (B) Caicó; (C) Currais Novos; (D) Ipueira; (E) Jardim 

de Piranhas; (F) Jucurutu; e (G) Parelhas. 

   
(A) (B) (C) 

 
  

(D)                                                                                    (F) (G) 

 

 

 

 (H)  

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Censo IBGE (2010). 
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Em relação as características da população no que concerne a cor/raça, a 

população dos municípios é de maioria branca, mas também com um contingente alto 

daqueles que se declaram como pardos, conforme pode ser observado na Tabela 09. Os 

que se declaram indígenas são poucos, nulo em alguns municípios, assim como também 

os que não declararam pertencer a nenhuma das cores e raças listadas no censo. 

Tabela 09: População por Cor/raça nos municípios analisados. 

COR/ 

RAÇA 

MUNICÍPIO 

Bodó Caicó 
Currais 

Novos 
Ipueira 

Jardim de 

Piranhas 
Jucurutu Parelhas 

Branca 982 37.273 21.961 1.224 7.941 7.476 13.441 

Preta 65 2.854 2.250 99 267 705 1.392 

Amarela 39 290 232 2 38 171 239 

Parda 1.339 22.237 18.192 752 5.255 9.340 5.276 

Indígena - - 16 - 5 - 6 

S/ Declaração - 55 - - - - - 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2010). 

Ainda em relação aos municípios em questão, foram construídas pirâmides etárias 

para cada um (Figura 40) a partir de dados do último Censo IBGE (2010), de maneira a 

auxiliar o entendimento das características da população destes no que se refere aos 

contingentes populacionais por faixa etária e sexo. E conforme pode ser observado 

incialmente, os municípios apresentam relativa maioria de mulheres. Dados estes que são 

mais perceptíveis nos maiores municípios, Caicó, Currais Novos e Parelhas (Tabela 10). 

Tabela 10: População Masculina e Feminina nos municípios do Seridó analisados. 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

MASCULINA % FEMININA % 

Caicó 30.373 48 32.336 52 

Currais Novos 20.373 48 22.279 52 

Parelhas 9.961 49 10.393 51 

Jucurutu 8.869 50 8.823 50 

Jardim de Piranhas 6.724 50 6.782 50 

Ipueira 1.038 50 1.039 50 

Bodó 1.260 52 1.165 48 

TOTAL 78.598 49 82.817 51 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do IBGE (2010). 

Outro aspecto importante e notável nas pirâmides, é o “corpo” mais largo que a 

base e o topo, que nesse caso, é resultado de um alto contingente populacional que se 

encontra na faixa etária dos 30 a 39 e de 40 a 49 anos (Figura 47) em todos os municípios, 

ou seja, é uma população predominantemente adulta. 
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Figura 40: Pirâmides etárias dos Municípios de (A) Bodó; (B) Caicó; (C) Currais Novos; (D) Ipueira; (E) Jardim de Piranhas; (F) Jucurutu; e (G) 

Parelhas. 

   
(A) (B) (C) 

   
(D)                                                                                    (E) (F) 

 

 

 

 (G)  

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Censo IBGE (2010). 
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A imigração é outro ponto das características da população nestes municípios a 

ser considerado. Embora os municípios analisados não tenham uma alta recepção de 

imigrantes de outras regiões do país e até mesmo nível estadual como a capital Natal, 

ainda assim, a depender do nível de serviços e oportunidades de emprego, acabam 

atraindo pequenos grupos e famílias de municípios do entorno, conforme pode ser 

observado na Tabela 11: 

Tabela 11: População natural, não natural e de outros estados nos municípios 

analisados. 

MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO 

DO 

MUNICÍPIO 
% 

DE OUTROS 

MUNICÍPIOS 
% 

DE OUTRO 

ESTADO 
% 

Caicó 45.279 72 11.747 19 5.683 9 

Currais Novos 29.955  70 9.525 22 3.172 7 

Parelhas 16.457 81 2.116 10 1.781 9 

Jucurutu 14.800 84 2.275 13 617 3 

Jardim de Piranhas 9.082 67 1.886 14 2.538 19 

Ipueira 1.240 51 1.126 46 59 2 

Bodó 1.148 55 263 13 666 32 

TOTAL 117.961 73 28.938 18 14.516 9 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do IBGE (2010). 

A questão acima descrita é perceptível no município de Caicó e Currais Novos, os 

quais possuem grandes economias e uma diversificação maior dos serviços e mercado de 

trabalho. Outros municípios que também se sobressem nesse quesito é Jucurutu e Jardim 

de Piranhas, este segundo com mais naturais de outro estado, que podem vir a ser 

majoritariamente da Paraíba, uma vez que faz fronteira com esse Estado. 

No município de Ipueira essa questão é diferente, e pode ser explicada sob dois 

aspectos. A primeira, é que se trata de um município “recente” do ponto de vista 

institucional (1963), e há muitas pessoas acima dos 47 anos, nascidas antes da 

emancipação e a segunda é o registro de nascidos em outro município. E como este não 

é o mérito desta pesquisa, essas questões não serão tão aprofundas e/ou mais discutidas. 

Conforme já supracitado, reconhecer e identificar as características da população de uma 

dada localidade a fim de se construir índices de vulnerabilidade, é essencial pra 

compreender os níveis de susceptibilidade e de resposta dos diferentes subgrupos 

populacionais a ocorrência de algum evento danoso. 
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4.2.3 Economia 

Desde o processo inicial de ocupação do interior semiárido brasileiro através das 

sesmarias pela coroa portuguesa que a economia regional do Seridó é fortemente baseada 

na agropecuária, seja em relação à criação direta de animais e ao plantio de culturas 

agrícolas como algodão e milho quanto aos derivados destes, como leite, redes e couro. 

O ciclo econômico do algodão marcou os anos finais do período colonial e todo o 

período imperial (1822-1889), principalmente devido ao advento da Revolução Industrial 

e a necessidade mundial de indústrias têxteis, vindo a entrar em decadência nas primeiras 

décadas do século XX e da República Brasileira. 

Com o início da República e o gradual declínio do algodão, a mineração passou a 

ocupar espaço na economia seridoense a partir da segunda guerra mundial, 

principalmente no município de Currais Novos, o qual foi referência na produção e 

exportação de Scheelita por meio da Mina Brejuí da década de 1940 até o início dos anos 

2000, quando entrou em declínio (IBRAM, 2010). 

Atualmente, o Seridó apresenta economia diversificada com alguns municípios 

mais economicamente ativos que outros, uma vez que uns apresentam indústrias, serviços 

e atividades agropecuárias, e outros dependem majoritariamente de recursos da União, 

conforme é observado na Tabela 12, na qual três dos sete municípios analisados tem mais 

de 40% das receitas de seu PIB, oriundos da Administração Pública (IBGE, 2017). 

Tabela 12: Porcentagem das Atividades Econômicas no PIB dos Municípios do Seridó 

analisados para o ano de 2017. 

SETOR 

MUNICÍPIO 

Bodó Caicó 
Currais 

Novos 
Ipueira 

Jardim 

de 

Piranhas 

Jucurutu Parelhas 

Agropecuária 1% 2% 2% 9% 8% 9% 3% 

Indústria 80% 6% 14% 3% 4% 11% 21% 

Serviços 7% 52% 46% 21% 30% 29% 35% 

Administração 

Pública 
10% 28% 28% 65% 54% 44% 33% 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2017). 

Dentre as principais atividades desenvolvidas está a agropecuária, principalmente 

no que se refere a produção de carne, leite e algodão, com destaque aos municípios de 

Jardim de Piranhas, Jucurutu e Ipueira, os quais possuem mais de 8% do PIB proveniente 

do setor primário (Tabela 12), a maior porcentagem dentre os municípios analisados.
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Figura 41: Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da Região do Seridó. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Tabela 13: Quantidade de Estabelecimentos do Setor da Indústria da Transformação 

por município analisado. 

Setor- Indústria da Transformação 

Municípios 

Caicó 
Jardim de 

Piranhas 

Currais 

Novos 
Bodó Ipueira Parelhas Jucurutu 

N° N° N° N° N° N° N° 

T
ip

o
s 

d
e 

E
st

ab
el

ec
im

en
to

 

Sub. Borracha, Couro, Fumo, Pele e 

derivados. 
13 0 8 0 0 9 2 

Sub. Ind. Têxtil (Vestuário e Tecidos) 98 81 11 2 0 22 18 

Sub. Ind. Papel, Papel e Grafia 14 1 8 0 0 5 0 

Sub. Ind. Alimentícia, de Panificação 

e Lacticínia 
81 5 30 0 0 22 23 

Sub. Ind. Minerais não Metálicos 23 3 16 0 0 76 3 

Sub. Ind. Madeira e Imobiliária 14 1 15 0 0 9 1 

Outros 34 1 30 3 0 19 5 

Total 277 92 118 5 0 162 50 

Fonte: CAGED (2020). 

A Indústria de Transformação tem forte papel no Seridó (Tabela 13), com 

presença marcante do setor têxtil nos municípios de Caicó e Jardim de Piranhas, polos de 

fabricação de panos de prato, redes e bonés, assim como dos setores de panificação e 

alimentos no município de Jucurutu, conforme pode ser observado nas Figuras 42 e 43. 

Figura 42: (A) Indústria Sede da Empresa Jucurutu (A) e Panificadora sede da empresa 

Jucurutu. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivos do autor. 

Figura 43: (A) Confecção de Panos de Prato (B) e caminhões de distribuição de 

produtos têxteis na cidade de Jardim de Piranhas. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivos do autor. 
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O setor de mineração é outro que tem grande destaque no Seridó, principalmente 

no município de Parelhas, Currais Novos e Bodó (Figura 44), no qual este último possui 

80% do PIB, proveniente de atividades relacionadas a mineração (Tabela 12), o que lhe 

confere o maior PIB Per Capita dentre os municípios analisados (Tabela 14). 

Figura 44: (A) Túneis da Mina Brejuí em Currais Novos; (B) Produção de Cal na 

divisa do Município de Parelhas com Equador; (C) Mineradora em Parelhas; (D) 

Unidade de beneficiamento de rochas em Parelhas; (C e D) Indústria mineradora e 

carrinho de minerais em Bodó. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

  

(E) (F) 

Fonte: arquivos do autor. 

 

O setor de comércio e serviços é um ponto forte nos municípios do Seridó, 

principalmente em Currais Novos e Caicó (Tabela 12), no qual este último por se tratar 

de uma “capital regional”, apresenta o hospital regional do Seridó, o Centro de Ensino 

Superior do Seridó (CERES) da UFRN, e é centro-polo de demais serviços 

especializados, como pode ser observado na Figura 45: 
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Figura 45: (A) Hospital de Oncologia do Seridó; (B) Centro de Caicó com destaque a 

Caixa Econômica federal; (C) Centro de Currais Novos; (D) Centro de Parelhas; (E) 

Centro de Jardim de Piranhas; e (F) Centro de Ipueira. 

  
(A) (B) 

  
(C)                                                                                    (D) 

  
(E) (F) 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Conforme discutido e segundos dado do IBGE (2017), a maior economia do 

Seridó e também dentre os municípios analisados, é do município de Caicó, com um PIB 

de 1.145.089, 49 R$ (x 1000), 40% maior que o do município de Currais Novos (Tabela 

14), o segundo na posição. Entretanto, o maior PIB Per Capita, dentre os estudados, é do 

município de Bodó, com uma população 96,5% menor que a de Caicó (segundo maior 

PIB Per Capita), fato este, que como já colocado, é explicado pelas atividades de 

mineração em Bodó, que tem receitas maiores que o forte setor de serviços de Caicó. 
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Tabela 14: Agrupamento dos Municípios do Seridó analisados por PIB e PIB Per 

Capita para o ano de 2017. 

MUNICÍPIO PIB (x 1000) R$ POSIÇÃO 
PIB PER 

CAPITA R$ 
POSIÇÃO 

Bodó 221.585,99 4° 96.049,41 1° 

Caicó 1.145.089,49 1° 16.784,75 2° 

Currais Novos 721.840,94 2° 15.960,05 3° 

Ipueira 25.976,42 7° 11.539,94 6° 

Jardim de Piranhas 128.330,00 6° 8.637,10 7° 

Jucurutu 214.318,59 5° 11.566,03 5° 

Parelhas 322.277,04 3° 14.872,72 4° 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2020). 

Em relação ao trabalho, emprego e rendimento, o município, dentre os analisados, 

que possui mais empresas, é o de Caicó, em um número total de 1358, seguido de Currais 

Novos, com 945 (Tabela 14). E embora estes dois municípios concentrem o maior número 

de empresas e de pessoal ocupado, o salário médio mensal é maior nos municípios de 

Ipueira e Bodó, que são os menores da Região, fato este que se deve justamente aos altos 

salários da Administração Pública (Ipueira) e da Mineração (Bodó). 

Tabela 14: Agrupamento dos Municípios do Seridó analisados por emprego e 

rendimento para o ano de 2017. 

VARIÁVEIS 

MUNICÍPIO 

Bodó Caicó 
Currais 

Novos 
Ipueira 

Jardim de 

Piranhas 
Jucurutu Parelhas 

Número de 

Empresas Atuante 
23 1.358 945 27 237 234 563 

Pessoal Ocupado 584 11.788 6.862 296 1.673 1.932 3.605 

Pessoal Ocupado 

Assalariado 
565 9.628 5.718 279 1.411 1.699 2.989 

Salário Médio 

Mensal 
2,0 1,6 1,7 1,8 1,5 1,7 1,5 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE/CEMPRE (2017). 

É importante frisar que as variáveis como PIB Per Capita e rendimento não são 

sinônimos de igualdade, são apenas médias, assim, para medir o nível de desigualdade 

existe o índice de GINI, que tem como base a distribuição e concentração de renda. 

Acompanhando os índices nacionais, a maioria dos municípios analisados em 

questão apresentam índices de desigualdade de médios a altos (Tabela 16), com destaque 

ao município de Currais Novos, no limiar da faixa de dígito 5, que representa um nível 

alto a quase muito alto de desigualdade e concentração de renda.  Em oposto a isso, está 

o município de Ipueira, como um índice inferior a 4, ou seja, baixa concentração de renda. 

As razões para tais dados ou o reflexo destes requerem análises mais profundas e 

detalhadas do seio econômico destas localidades, que não é o objetivo desta pesquisa. 
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Tabela 16: Evolução do Índice de GINI de 1991 a 2010 por Município analisado. 

MUNICÍPIO 1991 2000 2010 DESIGUALDADE 

Bodó ... 0,6072 0,5259 Alta 

Caicó 0,5464 0,5752 0,562 Alta 

Currais Novos 0,6114 0,5996 0,5912 Alta 

Ipueira 0,4139 0,4987 0,3995 Baixa 

Jardim de Piranhas 0,476 0,5004 0,4607 Média 

Jucurutu 0,5444 0,5772 0,4697 Média 

Parelhas 0,5287 0,5228 0,4533 Média 

Fonte: DATASUS (2020). 

Outra desigualdade socioeconômica notável, é a disparidade de rendimentos entre 

Negros e Brancos, e entre homens e mulheres (Tabela 17). Aqueles declarados como 

Pardos ou Negros, tem uma renda inferior entre R$ 150,00 e 200,00 nos municípios 

analisados, o mesmo em relação as mulheres. Essas desigualdades são mais gritantes no 

município de Caicó, onde a diferença pode chegar a R$ 300,00 em ambos os casos. 

Tabela 17: Disparidade de rendimento por Cor/Raça e Sexo nos Municípios analisados. 

VALORES DE RENDIMENTO MENSAL TOTAL NOMINAL MÉDIO 

MUNICÍPIO Bodó Caicó 
Currais 

Novos 
Parelhas Ipueira 

Jardim de 

Piranhas 
Jucurutu 

COR/RAÇA  

Branca 610,00 954,00 919,00 668,00 672,00 556,00 570,00 

Parda 485,00 715,00 653,00 547,00 512,00 488,00 443,00 

Preta 634,00 696,00 613,00 468,00 565,00 518,00 458,00 

SEXO  

Masculino 657,00 1.002,00 923,00 708,00 659,00 597,00 581,00 

Feminino 428,00 696,00 638,00 525,00 562,00 463,00 422,00 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de IBGE (2010). 

Com base na metodologia utilizada, o conjunto destes dados socioeconômicos são 

necessários para compreender como os municípios e as esferas da população estão 

susceptíveis e/ou preparadas para lidar com algum fenômeno adverso, que neste caso, é 

a seca. E conforme pôde ser observado, alguns municípios, devido a suas atividades 

econômicas, estão mais suscetíveis a um colapso em grandes períodos de seca, assim 

como os negros, as mulheres e os mais pobres sentirão mais suas consequências. 
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5 DENTRO DO POLÍGONO DAS SECAS (SEMIÁRIDO): O ORDENAMENTO 

TERRITORIAL E AS POLÍTICAS HIDRÁULICAS NO SERIDÓ POTIGUAR 

5.1 A ATUAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NO HISTÓRICO DE SECAS DO 

SEMIÁRIDO 

Antes de iniciar a discussão acerca do papel do Estado brasileiro no histórico de 

secas, é preciso diferenciar o que é Semiárido, Polígono das Secas e Caatinga, para 

elucidar melhor, foi montado o Quadro 13: 

Quadro 13: diferenciação entre Semiárido, Caatinga e Polígono das Secas. 

ÁREA DESCRIÇÃO TIPOLOGIA 

Semiárido 
Área natural do Nordeste do Brasil, de atributos físicos e 

biofísicos próprios, caracterizado pela irregularidade 

pluviométrica, forte insolação e vegetação xerófila. 

Natural 

Caatinga 
Vegetação predominante e inerente ao semiárido, 

caracterizada por seu aspecto gramíneo-arbustivo com 

presença de árvores de médio porte. 

Natural 

Polígono das Secas 
Área político-institucional delimitada dentro do semiárido a 

partir da área dos municípios que apresentam irregularidade 

pluviométrica, alto índice de aridez e déficit hídrico. 

Institucional 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Conforme já colocado, a seca é um fenômeno comum e também histórico do 

semiárido brasileiro. Por décadas afligiu e ainda aflige comunidades rurais e cidades 

através da redução da disponibilizada hídrica, ocasionada pela irregularidade ou ausência 

de precipitações pluviométricas em caráter espaço-temporal. 

E além destes aspectos físico-naturais de ocorrência da seca, é preciso levar em 

consideração que a ocupação do semiárido brasileiro se deu através da agropecuária 

(sistema de sesmarias) 10  , com pouquíssimos investimentos em outros formas de trabalho 

e aproveitamento da energia humana nordestina. Sob esta ótica, a seca trata-se mais de 

um fenômeno sociológico mais do que meteorológico, pois “a adustão repercute no meio 

humano com tanto com mais força quanto mais densas são as relações humanas. 

Repercussão do fenômeno natural no processo econômico. Repercussão que aumenta 

historicamente a medida em que cresce a população (MENEZES, 1970, p. 185). 

Esse contexto, que ao longo do processo de constituição do Estado brasileiro, tem 

levado populações sertanejas e dos interiores semiáridos, principalmente do Nordeste, a 

migrarem para os centros urbanos litorâneos ou demais regiões do país, tenta ser 

historicamente atenuada ou até mesmo minada por políticas institucionais de 

ordenamento territorial e convivência com a seca. 

 
10 Sesmaria era um lote de terras virgens distribuído a um beneficiário (sesmeiro) pela coroa portuguesa 
que seria repassado de geração após geração, de forma a garantir a ocupação do território colonial. 
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No Brasil Colonial e Imperial, o Nordeste e principalmente o semiárido, eram 

pouco lembrados e vistos como uma região problemática (ANDRADE E NUNES, 2014). 

Qualificação esta construída sob duas vertentes, a primeira e percussora, era o discurso 

das elites econômicas e oligárquicas do Nordeste, que pregavam o tradicional e o 

antimoderno como ideias apropriadas ao sertão semiárido por sua diferenciação das 

demais regiões do país devido ao seu aspecto ainda agrícola e pecuário, e em consonância 

com isso, o Estado brasileiro buscava articular territorialmente as regiões e centralizava 

seu projeto de modernização do país na região Sudeste, notadamente hoje, a mais 

industrializada do país (PEREIRA, 2016).  

Vigorava à época do Império, o pensamento que a fome e os demais males que 

assolavam o semiárido através da seca, era somente resultado da falta de água, o que 

refletiva as medidas institucionais tomadas, as quais estavam pautadas em soluções 

emergencial e envio de alimentos, ações estas, que eram desenvolvidas pelo governo 

central e operacionalizadas pelos governos estaduais (ANDRADE E NUNES, 2014). 

Foi somente após a seca desastrosa de 1877 a 1879 (Figuras 46 e Quadro 14), que 

as autoridades imperiais passaram a dar atenção a calamidade que ocorria no semiárido, 

tanto que o próprio imperador Dom Pedro II chegou a proferir a seguinte frase: "Venda-

se o último brilhante da coroa, contanto que nenhum brasileiro morra de fome!”. Criou-

se uma comissão imperial para desenvolver medidas que pudessem atenuar futuras secas 

e vários projetos e sugestões (açudes, ferrovias e a transposição do Rio São Francisco) 

foram pensados e colocados em pauta, entretanto, nem as joias da coroa foram vendidas 

e nenhuma medida efetiva saiu do papel (BARRETO, 2009). 

Figura 46: (A) retirantes na estação de Iguatu/CE em 1877; (B) criança flagelada pela 

seca em 1878. 

  
(A) (B) 

Fonte: Open Brasil (201-?) 

Com a proclamação da República em 1888 e a continuidade dos desastres 

relacionados a seca, medidas mais concretas e eficientes passaram a ser efetivadas, dentre 
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as quais destaca-se a criação do Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) pelo então 

Presidente Nilo Peçanha através do Decreto 7.619, de 21 de outubro de 1909, 

denominando-se posteriormente de Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) 

pelo Decreto 13.687 de 1919 e Departamento Nacional de Obras Contra as Secas pelo 

Decreto-Lei 8.486 de 1945 (BRASIL, 2013). 

A função do DNOCS tal como era previsto em lei, era atenuar os efeitos da seca 

através: da perfuração de poços; irrigação; construção de estradas de rodagem; realização 

de estudos para viabilização da construção de açudes e barragens submersíveis; plantio 

de culturas e reflorestamento em terras de açudes públicos; realização de levantamentos 

cartográficos do semiárido e execução de contratos e acordos. 

E de 1909 até a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) em 1959, o DNOCS foi praticamente, a única agência governamental federal 

executora de obras de engenharia no semiárido e na região do nordeste, assim como o 

único responsável pelo socorro “às populações flageladas pelas cíclicas secas que assolam 

a região” (Figura 47) (BRASIL, 2013, p. 1). 

A criação da SUDENE em 1959 pelo então presidente Juscelino Kubitschek teve 

em seu cerne uma série de questões, dentre as quais destaca-se a seca de 1958 e as 

crescentes denúncias envolvendo a denominada “indústria das secas”, termo utilizado 

para designar uma série de medidas paliativas tomadas pela União para resolver o 

“problema” das secas, com benefícios quase que exclusivo as oligarquias políticas 

nordestinas, que em sua maioria eram detentoras de Latifúndios (PEREIRA, 2016). De 

acordo com Ab’saber (1999, p. 8) o semiárido “é uma região sob intervenção, onde o 

planejamento estatal define projetos e incentivos econômicos de alcance desigual, 

mediante programas incompletos e desintegrados de desenvolvimento regional” 

Conforme destaca Pereira (2016),  

[...] a gestão territorial no semiárido brasileiro promovida pelo Estado, 

priorizou ações de intervenções territoriais de modificação do ambiente e ações 

pontuais de urgência para minimizar situações críticas de seca em vez de 

privilegiar um modelo que permitisse à população buscar um desenvolvimento 

integral a partir dos seus saberes. 

Dessa forma, com a criação da SUDENE em 1959 e sua administração por Celso 

Furtado, o Estado brasileiro à época de JK, baseado em uma política desenvolvimentista 

do país, procurou através do planejamento e ordenamento territorial, promover o 

desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, indo além das funções de “combate” a 

seca do DNOCS, o qual estava em processo de subordinação da SUDENE, pra revolta de 



Dissertação | Anderson Geová Maia de Brito 

 

121 
 

parcelas das elites nordestinas, uma vez que isso significava o fim da indústria das secas 

(ANDRADE E NUNES, 2014). 

Entretanto, com advento do golpe militar de 1964, o diretor da SUDENE, Celso 

Furtado foi cassado e exilado, a proposta de incorporação do DNOCS foi rejeitada e a 

SUDENE, que antes era uma autarquia subordinada diretamente à Presidência da 

República, foi transferida ao Ministério do Interior e passou a ser responsável mais por 

políticas de irrigação agropecuária e por vezes de fornecimento de subsídios industriais. 

Com o advento da democracia relativa11 – dita de transição – a emergência ou 

exumação de velhos projetos tecnocráticos, de validade parcial, passou a ser a 

bandeira dos novos coronéis da política. Tenta-se impingir à sociedade 

brasileira aquele tipo de projetos faraônicos, custosos e demorados, que tanto 

foram criticados em momentos tristes da vida política brasileira. Projetos que 

não foram pensados com relação ao conjunto do território das secas são 

vendidos à opinião pública como válidos para a salvação de todo os sertões 

(AB’SABER, 1999, p. 34-35). 

Com a promulgação da constituição de 1988 e o consequente estabelecimento 

constitucional do direito ao meio ambiente equilibrado e a redemocratização do país, a 

sociedade civil passou a se articular e se mobilizar novamente em grupos de causas 

sociais, os quais foram alvos de represálias e até extintos pelo regime miliar.  

No semiárido, e a partir dos anos de 1990, passa se consolidar a Articulação 

Semiárido Brasileiro (ASA), uma rede formada por mais de três mil organizações da 

sociedade civil de distintas naturezas – sindicatos rurais, associações de agricultores e 

agricultoras, cooperativas e ONG´s – a qual tem como principal ação, propagar e pôr em 

prática, através de políticas públicas e diálogos com instâncias governamentais, o projeto 

político da convivência com o Semiárido.  

A partir dos anos 2000 e com mais atuação da ASA, a ideia de combate à seca foi 

sendo gradativamente substituída pela ideia de convivência, na qual, as políticas de 

caráter hidráulico seriam pensadas com caráter sustentável e a partir de diálogos entre o 

governo federal ou estadual e a sociedade civil articulada.  

Quadro 14: Levantamento Histórico de Desastres a Seca no Semiárido. 

PERÍODO  PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DAS MAIORES SECAS  

1723-1727 

A seca registrada neste período é intensificada por uma grande peste atingindo a capitania de 

Pernambuco. De acordo com o historiador Frei Vicente do Salvador, foram numerosos os grupos de 

indígenas que, foragidos pelas serras, avançaram sobre as fazendas.  

1744-1745 Neste período, a seca atinge toda população, dizimando também o gado.  

1776-1778 

A seca foi intensificada pelo grande surto de varíola, iniciado no ano anterior e que se prolongaria até 

1778, provocando um alto índice de mortalidade. Perdas enormes de gados. Os flagelados foram 

reunidos em povoações nas margens dos rios, em determinação da Corte Portuguesa.  

 
11 Termo utilizado em 1977 pelo então presidente Ernesto Geisel para se referir a ditadura militar que se 

já se estendia por 13 anos. 
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1808-1809 
A seca neste período é mais amena, atinge apenas Pernambuco, na região do São Francisco, onde 

500 morreram por falta de comida.  

1824-1825 

Mais um período de intensa seca, intensificada pela varíola, foram vários os números de flagelos, 

gerando muitas mortes na região nordestina. Os campos ficaram esterilizados e a fome chegou até os 

engenhos de cana-de-açúcar.  

1877-1879 

Esse período foi marcante, considerada a maior e mais grave e seca que atingiu todo o Nordeste. O 

Ceará, por exemplo, tinha na época uma população de 800 mil habitantes. Destes, 120 mil (ou 15%) 

migraram para a Amazônia e 68 mil pessoas foram para outros estados.  

1888-1889 
Grandes secas atingiram toda a população. As lavouras da Paraíba e Pernambuco foram destruídas e 

as vilas abandonadas.  

1903-1904 

Grande êxodo rural, milhares de nordestinos, vítimas das secas, abandonam a região. Passou a constar 

na Lei de Orçamento da República uma parcela destinada às obras contra as secas. Criaram-se três 

comissões para analisar o problema das secas nordestinas.  

1914-1915 Neste período, uma grande seca atingiu toda a região semiárida nordestina  

1919-1921 

Houve intensificação do êxodo rural em decorrência de grandes secas (com grandes proporções no 

sertão pernambucano). A imprensa, a opinião pública e o Congresso Nacional exigiram a atuação do 

governo. Foi criada, em 1920, a Caixa Especial de Obras de Irrigação de Terras Cultiváveis do 

Nordeste Brasileiro, mantida com 2% da receita tributária anual da União, além de outros recursos. 

Mas efetivamente, nada foi feito para amenizar o drama das secas.  

1934-1936 

Foi uma das maiores secas enfrentadas pelo Brasil de que se tem registro. O longo período de 

estiagem não ficou restrito ao Nordeste, além de afetar os nove estados na região, Minas Gerais e 

São Paulo também sofreram com a falta de chuvas. Depois dela, a questão da seca no sertão 

nordestino passou a ser encarado como um problema nacional. 

1958 

A seca de 1958 foi uma calamidade pública que ocorreu no governo do presidente Juscelino 

Kubitschek, o qual visitou as regiões atingidas e liberou recursos emergenciais. Porém, eram muitos 

poucos se comparados aos prejuízos que os Estados estavam tendo. Muito dos recursos e da ajuda 

enviada foi desviada pela Indústria da Seca, o que suscitou na criação da SUDENE. 

1970 
Criação das frentes de emergências. Uma alternativa para 1,8 milhões de pessoas, em decorrência das 

grandes secas que atingiram todo o Nordeste.  

1979-1984 

A mais prolonga e abrangente seca da história do Nordeste. Atingiu toda a região, deixando um rastro 

de miséria e fome em todos os Estados. No período, não se colheu lavoura numa área de quase 1,5 

milhões de km2. Só no Ceará foi registrada mais de uma centena de saques, quando legiões de 

trabalhadores famintos invadiram cidades e arrancaram alimentos à força me feiras-livres ou 

armazéns. Segundo dados da SUDENE, entre 1979/1984, morreram na região 3,5 milhões de pessoas, 

a maioria crianças, por fome e enfermidades derivadas da desnutrição. Pesquisa da UNESCO apontou 

que 62% das crianças nordestinas, de 0 a 5 anos, na zona rural, viviam em estado de desnutrição 

aguda.  

1988 

Neste período, uma seca muito intensa atingiu toda população, precisamente, no final do mês de abril. 

População faminta, promovendo saques a depósitos de alimentos e feiras livres, animais morrendo e 

lavouras perdidas. Com exceção do Maranhão, todos os outros estados do Nordeste foram atingidos, 

numa totalidade de cerca de cinco milhões de pessoas afetadas. Esta seca estava prevista há mais de 

um ano, em decorrência do fenômeno El Niño, mas, como das vezes anteriores, nada foi feito para 

amenizar os efeitos da catástrofe.  

1996-1999 

A seca do final da década de 90 foi agravada com os efeitos do forte El Niño que ocorreu na época. 

A seca atingiu 5 milhões de pessoas, com a ocorrência de saques a depósitos de comida devido às 

mortes de animais e lavouras perdidas. A seca foi tão grave que a díade de Recife/PE passou a receber 

água encanada apenas uma vez por semana. 

2001 

A seca de 2001 foi um prolongamento do período de seca do final da década de 90, que teve uma 

trégua em 2000. O Rio São Francisco sofreu com a pior falta de chuvas de sua história, causando uma 

diminuição drástica do volume de suas águas. Para piorar a situação, a falta de chuvas em todo o 

Brasil contribuiu para a pior crise energética que o país já viveu, somando a estiagem prolongada à 

falta de investimentos no setor. 

2012-2017 

A seca mais longa da história brasileira, desde que se tem registro, com seis anos consecutivos de 

precipitações ínfimas e abaixo da média. No ano de 2016 mil e cem cidades entraram em situação de 

emergência devido à seca, muitos dos maiores reservatórios nos Estados Nordestinos atingiram pela 

primeira vez o volume morto e a maioria das cidades no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco entraram em sistema de rodízio ou total colapso hídrico, além de percas econômicas 

desastrosas na agricultura e pecuária.  

Fonte: Adaptado pelo autor de Silva et al. (2013) com base em Antunes (2014). 

Como pode ser observado nos Quadros 14 e 15, até o início da república, e até 

mesmo alguns anos após sua implementação, as ações do Estado além de serem paliativos 
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em tempos de seca severa, travavam um verdadeiro combate com o fenômeno, com a 

ideia prevalecente de que eram desastres ocasionados falta d’água.  

Figura 47: (A e B) Notícias sobre a leva de flagelados da grande seca de 1958. 

  
(A) (B) 

Fonte: Paiva, oliveira e Gomes (2018) a partir do Diário de Natal (1958). 

Assim, com a promulgação da constituição de 1988, a reorganização da sociedade 

civil articulada através da ASA e a inserção da ideia de convivência com o semiárido no 

seio do Estado, as ações institucionais passaram a ter outro caráter, priorizando a gerência 

dos recursos hídricos, a soberania nacional e estadual sobre as águas, assim como a 

garantia da democratização do acesso universal da água de qualidade pelo e ao povo. 

Quadro 15: Principais políticas e medidas institucionais de ordenamento territorial ao 

semiárido brasileiro por ano e presidente. 

ANO MEDIDA/AÇÃO/POLÍTICA PRESIDENTE 

1909 
Criação Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), atual Departamento 

Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS). 
Nilo Peçanha 

1942 
Criação do Nordeste enquanto região através da regionalização do Brasil pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Getúlio Vargas 

1959 
Criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

pelo então presidente Juscelino Kubitschek 

Juscelino 

Kubitschek 

1988 
Criação e implementação da nova Constituição Federal. Água como Direito 

Universal. 
José Sarney 

1997 Criação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 
Fernando 

Henrique 

2003 Criação do Programa de Aquisição de Alimentos. 

Luís Inácio Lula 

da Silva 

2003 
Criação do Programa 1 milhão de cisternas (P1MC). Convênio da ASA com o 

Ministério do Desenvolvimento Social. 

2004 
Criação do Auxílio Emergencial Financeiro (Bolsa Estiagem) para famílias 

carentes residentes em municípios em situação de emergência devido à seca. 

2007 
Início de Execução das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 

2011 
Criação do programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água 

(Programa Água para todos). 

Dilma Rousseff 2013 
Criação e instituição do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de 

Chuva e Outras Tecnologias Sociais (Programa Cisternas).  

2015 Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2 O ORDENAMENTO TERRITORIAL NO/DO SEMIÁRIDO DO SERIDÓ  

Como já mencionado, a Região do Seridó encontra-se totalmente dentro das 

delimitações do semiárido, apresentando caraterísticas regionais que dentre as quais 

podem ser destacados do ponto de vista político-histórico, a presença de latifúndios e 

política local dominada por oligarquias, e do ponto de vista físico-ambiental, a vegetação 

de caatinga, irregularidade pluviométrica e rios intermitentes. 

No Rio Grande do Norte e assim como também no Seridó, as primeiras obras 

hidráulicas sob a gestão, supervisão e autorização do Estado potiguar foram 

proporcionadas pela Lei Estadual nº 6.908/1996, que instituiu a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH), e 

pelo Decreto nº 13.283/97 que dá as outorgas para utilização das águas e as licenças para 

obras de oferta hídrica no RN. Aparato jurídico-institucional este, elaborado por iniciativa 

do então governador Garibaldi Alves Filho, que visou regulamentar e gerir as águas no/do 

estado (MINEIRO, 2009; OLIVEIRA; BARBOSA; NETO, 2013). 

5.2.1 Reservatórios 

Antes do aparato jurídico-institucional estadual, as ações de minimização dos 

efeitos adversos da seca, bem como obras hidro hidráulicas eram feitas por intervenção 

Federal, principalmente via DNOCs e por um curto momento dos anos de 1960, pela 

SUDENE. Em mais de um século de atuação, o DNOCs construiu milhares de 

reservatórios, e no Seridó, o primeiro grande açude foi o da cidade de Cruzeta e em 

seguida o Itans na cidade de Caicó, conforme pode ser observado no Quadro 08 abaixo: 

Quadro 16: Reservatórios de propriedade do DNOCs, por data de inauguração, na 

Região do Seridó. 

MUNICÍPIO RESERVATÓRIO CAPACIDADE (m3) 
ANO DE 

INAUGURAÇÃO 

Cruzeta Cruzeta 35.000.000 1929 

Caicó Itans 81.750.000 1935 

Jardim do Seridó Zangarelhas 7.916.000 1957 

Acari Marechal Dutra (Gargalheiras) 40.000.000 1959 

São João do Sabugi Santo Antônio 65.334.876 1965 

Currais Novos Dourado 10.321.600 1982 

Itajá/Assú/Jucurutu Armando Ribeiro Gonçalves 2.373.066.510 1983 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Rio Grande Do Norte (2020). 

Além do DNOCs, a SEMARH também foi responsável pela construção de outros 

reservatórios de grande armazenamento hídrico. O último construído, na região do Seridó, 

foi a barragem Passagem das Traíras, no ano de 1994 (Quadro 17), localizada entre os 

municípios de Jardim do Seridó e Caicó. Também através da SEMARH, encontra-se 
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atualmente em construção, a Barragem de Oiticica, no município de Jucurutu/RN, com 

recursos próprios do Estado e do MDR (Figura 48).  

Quadro 17: Reservatórios de propriedade da SEMARH, por data de inauguração, na 

Região do Seridó. 

MUNICÍPIO RESERVATÓRIO CAPACIDADE (m3) 
ANO DE 

INAUGURAÇÃO 

Santana do Matos Rio da Pedra 12.431.600 1984 

Parelhas Boqueirão 85.012.750 1988 

Jardim do Seridó/Caicó Passagem das Traíras 49.702.393 1994 

Jucurutu Oiticica 592.000.000 2020 (previsto) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Rio Grande Do Norte (2020). 

A partir dos Quadros 16 e 17 é constatável o forte nível de intervenção do 

Governo Federal na região do Seridó, no que concerne a construção de reservatórios, já 

que o DNOCs, autarquia Federal, detém propriedade de 7 dos 10 reservatórios listados. 

Figura 48: Açude Gargalheiras (A); e (B) Barragem Oiticica. 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor e Google Earth (2020). 

E conforme já colocado, esses reservatórios não só desempenham papel 

importante no abastecimento direto dos municípios, como indiretamente através dos 

sistemas adutores, as quais tem captação em alguns dos reservatórios acima mencionados. 

5.2.2 Adutoras  

Adutora é um tipo de infraestrutura hidráulica, que em uma região, faz parte da 

rede de distribuição hídrica e de abastecimento humano, tendo como finalidade, captar e 

transportar a água de um reservatório (açude, barragem, rio ou lagoa) até o local onde vai 

ocorrer o seu tratamento e posteriormente sua distribuição.  

No Brasil, e com destaque ao semiárido, esse tipo de estrutura passou a ser 

utilizado para mitigação dos efeitos adversos da seca, principalmente a partir da década 



Dissertação | Anderson Geová Maia de Brito 

 

126 
 

de 1990, assumindo desde então, caráter de política pública e territorial por governos 

estaduais do Nordeste brasileiro. 

Atualmente o RN conta com 14 sistemas adutores em funcionamento, em uma 

extensão aproximada de 1600 Km, atendendo 106 municípios do estado e beneficiando 

aproximadamente 1.200.000 de pessoas, sendo o maior sistema adutor do Brasil. 

Atualmente no RN, há as adutoras: Alto Oeste, Jerônimo Rosado e Médio Oeste 

na região Oeste; Piranhas-Caicó, Acari-Currais Novos, Serra de Santana, Sertão Central 

Cabugi e Guamaré-Macau na região Central; Monsenhor Expedito, Pureza-João Câmara 

e Boqueirão na região agreste; Pedro Velho-Nova Cruz, Santo Antônio-Espírito Santo, 

Santa Cruz do Apodi-Mossoró e Extremoz na região Leste (TROLEIS E LOPES, 2018). 

Na região do Seridó há três sistemas adutores ativos, o Piranhas-Caicó, que 

abastece São Fernando, Timbaúba e Caicó; Sistema Acari-Currais Novos, abastece 

Currais Novos e o maior deles, o da Serra de Santana, que proporciona o abastecimento 

de água nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Lagoa Nova 

e Bodó, conforme pode ser observado na Figura 49 e no Quadro 18. 

Figura 49: Sistema Adutor da Serra de Santana em Jucurutu/RN (A) e Sistema Adutor 

Rio Piranhas em Jardim de Piranhas/RN (B). 

  
(A) (B) 

Fonte: arquivo do autor. 

E além do Sistema adutor da Serra de Santana, o Seridó conta com outros 3 

sistemas adutores, o Piranhas-Caicó, Jardim do Seridó e Acari-Currais Novos. O sistema 

Piranhas-Caicó tem captação direta no Rio Piranha-Assú na cidade de Jardim de Piranhas 

e é responsável por complementar o abastecimento hídrico das cidades de Timbaúba dos 

Batistas, São Fernando e Caicó. O sistema Jardim do Seridó por sua vez tem captação no 

açude Itans na cidade de Caicó e é responsável por também complementar o 

abastecimento da cidade de codinome do sistema. O sistema Acari-Currais Novos tem 
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captação no Açude Gargalheiras (Marechal Dutra), situada na cidade de Acari e 

respectiva distribuição nos municípios de Currais Novos. 

Quadro 18: Adutoras da Região do Seridó 

SISTEMA ADUTOR EXTENSÃO MUNICÍPIOS ATENDIDOS OPERAÇÃO 

Jardim Do Seridó 44,14 km Jardim do Seridó 1998 

Piranhas-Caicó (Manoel 

Torres) 
46,33 Km 

São Fernando, Timbaúba dos 

Batistas e Caicó. 
2000 

Serra de Santana 245,61 km 
Florânia, São Vicente, Lagoa Nova, 

Tenente Laurentino Cruz e Bodó 

1ª Etapa (2000) 

2ª Etapa (2005) 

Acari-Currais Novos 27, 3 Km Currais Novos 201-? 

Fonte: elaborado a partir de dados de Rio Grande do Norte (2020) e ANA. 

5.2.3 Programa Cisternas 

A cisterna é um reservatório que varia conforme seu tipo e finalidade, e serve para 

captar, armazenar e conservar a água, principalmente de origem pluvial. É um mecanismo 

que assume caráter sustentável tanto por reaproveitar a água das chuvas como por ser um 

tipo de construção que não degrada o meio ambiente, geralmente muito utilizado em áreas 

áridas, semiáridas ou que possuam escassez constante de água. 

No Brasil, as cisternas passaram a ser política pública e também territorial rural a 

partir do Programa 1 milhão de cisternas (P1MC). Medida proposta pela Articulação do 

Semiárido (ASA) através do seu Programa de Formação e Mobilização Social para a 

Convivência com o Semiárido, que foi implementada pelo governo federal em 2003 

através do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em parceria com o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) e outros parceiros 

institucionais, privados e internacionais.  

O P1MC visou garantir e atender à necessidade básica de acesso a água da 

população que vive no campo brasileiro, principalmente a de famílias rurais de baixa 

renda afligidas pela seca ou com falta regular de água. Representou um marco para a 

convivência com o semiárido e se estabeleceu como uma política de descentralização e 

democratização da água, pois ao invés das famílias se dirigirem aos grandes açudes, 

muitas vezes construídos em terras particulares, com as cisternas elas passaram a ser 

gestoras de sua própria água (ASA, 2019). 

A tecnologia do P1MC consistia na construção de cisternas de placa cimento com 

capacidade de armazenamento de 16.000 litros de água potável, captada diretamente dos 

telhados no período chuvoso e destinada essencialmente ao consumo humano para 

efetivar a segurança alimentar e nutricional por pelo menos 8 meses de estiagem em um 

núcleo familiar composto por até seis pessoas (ASA, 2019). 
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Figura 50: Mapa de quantitativos de cisternas no Seridó Potiguar. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Em 2013, como consequência do Programa Água para todos, é criado através da Lei nº 

12.873/2013 e, o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 

Tecnologias Sociais (Programa Cisternas), este, diferente do P1MC, é mais amplo e visa 

garantir o acesso o acesso universal a água, sendo competência da União executá-lo a partir de 

parcerias com Estados, consórcios públicos de municípios,  entidades privadas sem fins 

lucrativos e por organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

O Programa Cisternas tem três eixos de execução física, sendo eles: (I) 1° água familiar, 

instaladas ao lado das casas e com capacidade de armazenamento de 16 mil litros (Figuras 51 

e 52); (II) 2ª água para produção agrícola, com capacidade de armazenamento de 52 mil litros, 

de uso individual ou coletivo das famílias rurais; e (III) Escolares, instaladas em escolas rurais, 

com capacidade de armazenamento de 52 mil litros para consumo e afazeres escolares 

(BOLETIM INFORMATIVO DO PROGRAMA CISTERNAS). 

Figura 51: (A) Logotipos das campanhas dos Programas P1MC, P1+2; e (B) e Cisternas nas 

Escolas. 

  
(A) (B) 

Fonte: Fonte: ASA (2020). 

Até o ano de 2015 o Seridó contava com 5425 Cisternas, distribuídas entre os vinte e 

cinco municípios que compõe a região (Figura 50), no qual cada um possui um número de 

cisternas, proporcional ao contingente populacional residente nas áreas rurais. E como forma 

de elucidar a atuação do P1MC, foi elaborada a Tabela 18, na qual consta a quantidade de 

cisternas por fases do programa, em cada município do Seridó. 

Tabela 18: Quantidade de Cisternas de 16 mil litros do P1MC no Seridó até 2015. 

MUNICÍPIO 2003-2009 2010-2015 TOTAL 

Acari 122 4 126 

Bodó 128 170 298 

Caicó 159 55 214 

Carnaúba dos Dantas 84 81 165 

Cerro Corá 108 77 185 

Cruzeta 121 60 181 

Currais Novos 133 27 160 

Equador 175 0 175 

Florânia 151 120 271 

Ipueira 45 29 74 

Jardim de Piranhas 119 0 119 
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Jardim do Seridó 80 280 360 

Jucurutu 165 131 296 

Lagoa Nova 370 105 475 

Ouro Branco 129 52 181 

Parelhas 74 522 596 

Santana do Matos 0 531 531 

Santana do Seridó 153 22 175 

São Fernando 49 0 49 

São João do Sabugi 88 66 154 

São José do Seridó 56 31 87 

São Vicente 239 0 239 

Serra Negra do Norte 139 0 139 

Tenente Laurentino Cruz 55 40 95 

Timbaúba dos Batistas 59 21 80 

TOTAL 3001 2424 5425 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Morais (2016). 

Figura 52: (A) Cisterna rural no município de Ipueira/RN; (B) Cisterna rural em Jardim de 

Piranhas/RN; (C) Cisterna rural no município de Parelhas/RN; e (D) Cisterna rural no 

município de Bodó/RN. 

  
(A) (B) 

  
(C) (D) 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Entretanto, mesmo que a quantidade de cisternas construídas seja correspondente a 

população rural de cada município que necessita dessa tecnologia, alguns municípios 

apresentam discrepância, como por exemplo Parelhas e Caicó, no qual o primeiro apresenta 596 

cisternas para 972 domicílios rurais e Caicó 214 cisternas para 1475. 

Para entender essa questão, é preciso levar em consideração dois aspectos importantes, 

a população rural e o abastecimento hídrico, que já pode estar sendo feito sem que haja a 
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necessidade de Cisternas. Essa discrepância também pode ser explicada tanto pelo empenho da 

gestão pública em conseguir a implementação desta tecnologia nos domicílios rurais, como 

também pela articulação da sociedade civil. 

De qualquer forma, essas colocações não isentam o fato de que pode haver uma 

deficiência dessa infraestrutura nesses municípios, sendo necessária, neste caso, pesquisas que 

verifiquem essa questão. 
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6 VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL À SECA NO SERIDÓ 

POTIGUAR 

6.1 SUBÍNDICE DE EXPOSIÇÃO 

Após compilação dos dados e feita a média aritmética referentes as variáveis de 

exposição, os municípios analisados na presente pesquisa apresentaram faixa de exposição à 

seca de baixa para média, sendo os municípios expostos Jardim de Piranhas e Jucurutu, seguido 

de Caicó, Currais Novos, Ipueira, Bodó e Parelhas, nessa ordem. 

Os índices de Jardim de Piranhas e se Jucurutu se justificam pelos valores da anomalia 

de chuvas, com resultados acima de 0,4, como se deve principalmente, ao caráter rural do 

município, tanto no que concerne à população quanto as atividades econômicas que são 

desenvolvidas, retratados nos altos valores das variáveis de população rural, utilização de 

agricultura irrigada e dependência industrial de matéria prima agropecuária. 

No que concerne a variável 6, chama a atenção os altos valores nos municípios de Jardim 

de Piranhas e Jucurutu, mas também no de Caicó, o que reflete diretamente nas atividades 

econômicas desempenhadas nestes municípios, que conforme já discutido no capítulo 4, se 

destacam na produção de têxteis e lacticínios. Ipueira, por sua vez e em contrário, não possui 

indústrias, razão pela qual os valores da variável 6 estão zerados. 

E para além da questão industrial e socioeconômica, outras duas variáveis que merecem 

atenção, e em todos os municípios, é o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) e o Índice de Aridez 

(IA). O IAC está acima de dígito 0,3 em 6 dos 5 municípios analisados, e acima de 0,4 em 

Currais Novos, Jardim de Piranhas e Jucurutu, chegando a 0,46 neste segundo. O que confere 

a estes municípios uma irregularidade alta nos totais pluviométricos.  

Em relação ao IA, com exceção de Currais Novos, todos os demais municípios estão na 

faixa de 0,75 ou abaixo disso, o que lhes confere grau de semiárido. O município Currais Novos, 

por exemplo, está com dígito em 0,77, o que merece atenção, dado o fato que embora não seja 

um índice elevado, caminha para a categoria de árido, e alta Aridez é um caminho pra 

desertificação, que tem implicações bióticas, pedológicas e econômicas. 

Parelhas é o município com o menor índice de exposição a seca dentro os municípios 

analisados, apresentando baixos índices nas variáveis relacionadas a agropecuária (lavouras e 

rebanhos) assim como não possui uma dependência ou relação forte com o meio rural. A 

economia diversificada do município associada a índices médios de anomalia de chuvas foi 

preponderante para o resultado. 
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Tabela 19: médias de Exposição à Seca nos municípios de Bodó, Caicó, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

SUBÍNDICE N° VARIÁVEL BODÓ CAICÓ 
CURRAIS 

NOVOS 
IPUEIRA 

JARDIM DE 

PIRANHAS 
JUCURUTU PARELHAS 

E
X

P
O

S
IÇ

Ã
O

 

1 Índice de Anomalia de Chuva (RAI); 0,24597 0,37132 0,45016 0,37278 0,46390 0,44364 0,31580 

2 Índice de Aridez; 0,75572 0,75572 0,77113 0,75930 0,75478 0,74469 0,74544 

3 
Força de trabalho que depende da agropecuária 

(%); 
0,26132 0,07200 0,06495 0,15549 0,10083 0,34629 0,07561 

4 População Rural (%); 0,42557 0,08370 0,11432 0,09047 0,21546 0,40267 0,16066 

5 
Estabelecimentos agropecuários que utilizam da 

agricultura irrigada (%); 
0,01923 0,15513 0,28317 0,01099 0,29839 0,18333 0,19797 

6 
Dependência Industrial de matéria-prima 

Agropecuária (%) 
0,40000 0,69314 0,41525 0,00000 0,93478 0,86000 0,32716 

7 Exposição das Lavouras (%) 0,19956 0,47095 0,50042 0,64896 0,49011 0,39283 0,18021 

8 Exposição dos Rebanhos (%) 0,12989 0,35639 0,18189 0,44609 0,27321 0,34091 0,27758 

MÉDIAS DE EXPOSIÇÃO 0,30 0,37 0,35 0,31 0,44 0,46 0,29 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 53: Mapa de Exposição à Seca nos municípios de Bodó, Caicó, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O município de Bodó, embora seja predominantemente rural, sua localização em região 

serrana de formação não cristalina e a barlavento, favorece a redução da anomalia de chuvas, 

despontando com o menor IAC dentro os municípios analisados, assim como 

consequentemente reduz sua exposição á secas severas. 

E mesmo que a maioria dos municípios se encontrem em faixa de exposição baixa, é 

importante, conforme já colocado, que o desmatamento e o progressivo uso do solo sem 

controle, sejam combatidos, para evitar que haja mudanças climáticas e hidrológicas 

imprevisíveis e os índices de aridez se tornem ainda mais elevados. 

6.2 SUBÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDADE 

Conforme já mencionado, a Susceptibilidade é a capacidade que a população e os 

sistemas humanos têm de sentir mais ou menos os efeitos adversos de uma seca prolongada. E 

no caso dos municípios analisados, após a tabulação dos dados, estes se encontram em uma 

faixa moderada de Susceptibilidade, alguns mais sensíveis que outros, principalmente, devido 

aos aspectos socioeconômicos e sanitários. 

O município mais sensível é o de Jucurutu (Tabela 19 e Figura 54), com dígito superior 

a 0,62, bastante influenciado pela variável 18, de áreas degradadas ou inapropriadas para 

atividades agropecuárias, assim como pela variável 17, na qual poucos estabelecimentos usam 

algum tipo de armazenamento agrícola, ou seja, com uma economia fortemente baseada na 

agropecuária, Jucurutu ainda se destaca na Susceptibilidade pelo mesmo aspecto. 

Diferentemente de Jucurutu, Currais Novos desponta como o segundo município por 

uma associação de fatores, mas que dentre estes, se destaca a alta desigualdade socioeconômica, 

retratada pelo índice de Gini, com dígito quase na casa de 0,6, situação esta da qual podemos 

inferir, obviamente, que parcelas da população mais pobres estão mais sensíveis aos feitos 

adversos da seca do que as parcelas mais ricas, que são poucas. Outro fator é a questão hídrica, 

tanto na variável 12 em relação ao nível do reservatório, quando a variável 14, com poucas 

famílias rurais sendo atendidas por cisternas. 

E assim como Currais Novos e Jucurutu, a variável 14 ganha forte peso na 

Susceptibilidade dos municípios de Caicó e Jardim de Piranhas, nos quais, a baixa porcentagem 

de famílias beneficiadas por uma cisterna eleva suas Susceptibilidades a secas severas, uma vez 

que conforme já exaustivamente colocado, é muitas vezes a principal fonte de águas de famílias 

rurais. 
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Tabela 20: médias de Susceptibilidade à Seca nos municípios de Bodó, Caicó, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

SUBÍNDICE N° VARIÁVEL BODÓ CAICÓ 
CURRAIS 

NOVOS 
IPUEIRA 

JARDIM DE 

PIRANHAS 
JUCURUTU PARELHAS 

S
U

S
C

E
P

T
IB

IL
ID

A
D

E
 

9 PIB Per Capita (R$) 1,00000 0,09321 0,08377 0,03321 0,00000 0,03351 0,07134 

10 Índice de Desigualdade (Gini); 0,52590 0,56200 0,59120 0,39950 0,46070 0,46970 0,45330 

11 Força de Trabalho Desempregada (%) 0,00426 0,13345 0,08771 0,00413 0,02691 0,02058 0,05213 

12 
Volume hídrico não atingido do reservatório no ano de 

referência (%); 
0,66000 0,99000 0,76000 0,89000 0,50000 0,50000 0,64000 

13 Famílias atendidas por Poços (em operação) (%); 0,98042 0,98946 0,99083 0,95192 0,99387 0,99543 0,98707 

14 
Famílias não atendidas por Cisternas no meio rural 

(%); 
0,00000 0,86000 0,88000 0,00000 0,85000 0,86000 0,38000 

15 Famílias não atendidas por Carros Pipa (%); 0,99096 0,99978 0,99783 0,99840 1,00000 0,99981 0,99901 

16 Ausência de Esgotamento Sanitário (%); 0,98420 0,28300 0,20400 0,98280 0,94940 0,78310 0,29450 

17 
Estabelecimentos rurais que não utilizam 

armazenamento agrícola (%); 
0,96000 0,23000 0,78000 0,73000 0,19000 0,83000 0,44000 

18 
Áreas agrícolas degradadas ou inapropriadas para a 

agropecuária (%); 
0,03219 0,06531 0,06720 0,03463 0,12155 0,14598 0,11730 

MÉDIAS DE SUSCEPTIBILIDADE 0,57 0,57 0,60 0,55 0,57 0,62 0,48 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 54: Mapa de Susceptibilidade à Seca nos municípios de Bodó, Caicó, Currais Novos, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Em contrapartida, o município de Parelhas, apresenta a menor Susceptibilidade dos 

municípios analisados, com dígito 0,48, embora ainda se encontre na faixa de Susceptibilidade 

moderada, o que se justifica pelos altos índices de esgotamento sanitário, apresentando apenas 

38% de não cobertura, bem como pelo relativo conforto volumétrico do açude boqueirão e baixa 

porcentagem de famílias não atendidas por Cisternas. 

Em todos os municípios, a quantidade de famílias rurais atendidas por poços e/ou carros 

pipa é baixíssima, o que eleva a Susceptibilidade a seca em muitos municípios, sendo dessa 

forma preciso e necessário o fortalecimento de políticas relacionadas a esgotamento sanitário e 

seguridade hídrica, seja através de obras hidráulicas ou de conscientização sobre uso e 

desperdício da água.  

6.3 CAPACIDADE ADAPTATIVA 

Nos municípios analisados, os níveis de Capacidade Adaptativa são considerados 

moderados (Figura 55), e contribuem para a minimização dos efeitos adversos da seca, 

principalmente, por meio do IDH e dos programas sociais assistenciais, conforme pode ser 

observado na Tabela 20. 

Apenas o município de Jardim de Piranhas possui Capacidade Adaptativa inferior ao 

dígito 0,4, fortemente influenciado pelo baixo IDH e população atendida por programas sociais, 

ao contrário de Bodó e Jucurutu, por exemplo, que possuem dígito acima de 0,4 nesta variável. 

Outro fator é o PIB Per Capita, que devido ao sistema de pesos e ponderação estatística, o 

município possuiu índices zerados, mas que de toda forma, ante tabulação, ainda assim 

apresentava o menor PIB Per Capita dos municípios analisados, mesmo tendo uma economia 

bastante consolidada nos setores têxtil e agropecuário. 

O destaque e a surpresa ficam com o município de Bodó, que apresenta o maior PIB Per 

Capita, que como foi disposto na Tabela 12, as receitas, tributos e lucros advindos do setor de 

mineração no município, são altíssimos, impulsionando o PIB de uma cidade com uma 

população inferior a 3 mil habitantes, proporcionando uma alta Capacidade Adaptativa a seca. 

Parelhas, Caicó e Currais Novos apresentam Capacidade Adaptativa média, 

influenciada diretamente pela mão de obra que independe do setor agropecuários. São 

municípios com economia fortemente urbana e baseada no setor de serviços, que no caso da 

cidade de Parelhas, ganha impulso pelo setor da mineração, bastante consolidado na cidade. 

Jucurutu e Ipueira também apresentam média Capacidade Adaptativa, mas sustentada 

pela população beneficiada por programas sociais, tendo as maiores porcentagens (com exceção 

de Bodó) dentre os municípios analisados, como também pela população aposentada, no caso 

de Jucurutu.
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Tabela 21: médias de Capacidade Adaptativa à Seca nos municípios de Bodó, Caicó, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

SUBÍNDICE N° VARIÁVEL BODÓ CAICÓ 
CURRAIS 

NOVOS 
IPUEIRA 

JARDIM DE 

PIRANHAS 
JUCURUTU PARELHAS 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

A
D

A
P

T
A

T
IV

A
 

19 População Aposentada (%); 0,10360 0,20892 0,26313 0,09685 0,11751 0,24172 0,23393 

20 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH); 0,62900 0,71000 0,69100 0,67900 0,60300 0,60100 0,67600 

21 População atendida por Programas Sociais (%); 0,89640 0,44472 0,20207 0,65393 0,22190 0,67555 0,60575 

22 Força de trabalho que independe da Agropecuária (%). 0,73868 0,92800 0,93505 0,84451 0,89917 0,65371 0,92439 

MÉDIA DE CAPACIDADE ADAPTATIVA 0,59 0,57 0,52 0,57 0,46 0,54 0,61 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 55: Mapa de Capacidade Adaptativa à Seca nos municípios de Bodó, Caicó, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Diante do discutido, é importante destacar a importância da variável 21, uma vez que os 

programas assistenciais se tornaram na última década uma medida permanente e não 

temporária, tal como era feito historicamente. Esse fato assegura com que pessoas de baixa 

renda tenham condições melhores de lidar com os efeitos adversos da seca, principalmente as 

que residem em meio rural, uma vez que são contempladas com o Programa Bolsa Família, 

Bolsa Estiagem e PRONAF, por exemplo. 

É importante salientar que o IDH representa o nível de desenvolvimento humano, 

através de fatores como educação e tem bastante peso na Capacidade Adaptativa em todos os 

municípios, com destaque a Currais Novos e Caicó, que despontam com um IDH alto, o que 

consequentemente, amplifica a Capacidade Adaptativa destes. 

E como pode ser observado, a força de trabalho que independe da agropecuária é outro 

fator que tem peso forte na Capacidade Adaptativa dos municípios analisados. Com uma 

população concentrada nos outros setores econômicos, principalmente no de Serviços, as 

chances dessa população ser afetada em longos períodos de seca, é inferior a de quem depende 

da agropecuária. 

Nesse sentido e pelo exposto, é perceptível que a Capacidade Adaptativa nos 

municípios, em muito contribui para que os efeitos adversos da seca sejam atenuados, 

principalmente no que se refere aos aspectos socioeconômicos, devendo-se garantir a 

manutenção de programas assistenciais, que visem a redução de desigualdades. 
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6.4 ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL À SECA 

6.4.1 Discussão 

A partir da Média Aritmética dos 3 subíndices (Exposição, Susceptibilidade e 

Capacidade Adaptativa) foi obtido o Índice de Vulnerabilidade à Seca (IVS) para os municípios 

analisados, isto é, Bodó, Caicó, Currais Novos, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas 

os quais estão situação de vulnerabilidade de baixa a média, sendo assim representados em 

gradientes da cor verde e amarela, conforme a metodologia no mapa da Figura 56. 

A exposição, que tem valores de baixos para médios, principalmente movida pela 

Anomalia de Chuvas (IAC), tem significância e faz um embate com a Capacidade Adaptativa, 

isto é, as anomalias de precipitação não vão parar, mas embora seus efeitos não possam ser 

evitados, eles podem ser atenuados, por meio de medidas relacionadas a infraestrutura hídrica 

e de convivência com o semiárido, que por sua vez reduzem os índices de Susceptibilidade. 

Os municípios de Jardim de Piranhas e Jucurutu, se encontram como os municípios mais 

vulneráveis, com dígito acima de 0,50. Pelo discutido e exposto na Exposição e 

Susceptibilidade, estes municípios têm uma forte dependência do meio rural e embora possuam 

indústrias, estas estão correlatas a produtos agropecuários, além de baixo IDH, e no caso de 

Jardim, baixa cobertura assistencial. 

Em contrapartida, o município de Parelhas é o menos vulnerável à seca, com dígito 0,37, 

apresentando vulnerabilidade baixa, o que se justifica por apresentar ótimos índices de 

saneamento, assistência social, população atendida por cisternas e economia baseada no setor 

de mineração e serviços. Parelhas tem as melhores condições de lidar com períodos de seca e 

não sentir de maneira tão intensa seus efeitos como a maioria dos municípios analisados. 

E assim como Parelhas, Ipueira também apresenta vulnerabilidade baixa quando 

comparada aos demais municípios, entretanto, as razões do índice mudam. Em Ipueira, além da 

população ter boa cobertura assistencial, todas as famílias rurais são beneficiadas por cisternas, 

o que reduz a Susceptibilidade e amplia a Capacidade Adaptativa. No que concerne a exposição, 

o índice do município é baixo em relação aos demais, por não possuir indústrias, sendo 

importante salientar que isso é positivo até certo ponto, pois infelizmente é um município de 

forte dependência do setor público, via repasses estaduais e federais. 
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Tabela 22: médias de Exposição, Susceptibilidade, Capacidade Adaptativa e Vulnerabilidade à Seca nos municípios de Bodó, Caicó, Currais 

Novos, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Parelhas. 

SUBÍNDICE N° VARIÁVEL BODÓ CAICÓ 
CURRAIS 

NOVOS 
IPUEIRA 

JARDIM DE 

PIRANHAS 
JUCURUTU PARELHAS 

E
X

P
O

S
IÇ

Ã
O

 

1 Índice de Anomalia de Chuva (RAI); 0,24597 0,37132 0,45016 0,37278 0,46390 0,44364 0,31580 

2 Índice de Aridez; 0,75572 0,75572 0,77113 0,75930 0,75478 0,74469 0,74544 

3 Força de trabalho que depende da agropecuária (%); 0,26132 0,07200 0,06495 0,15549 0,10083 0,34629 0,07561 

4 População Rural (%); 0,42557 0,08370 0,11432 0,09047 0,21546 0,40267 0,16066 

5 Estabelecimentos agropecuários que utilizam da agricultura irrigada (%); 0,01923 0,15513 0,28317 0,01099 0,29839 0,18333 0,19797 

6 Dependência Industrial de matéria-prima Agropecuária (%) 0,40000 0,69314 0,41525 0,00000 0,93478 0,86000 0,32716 

7 Exposição das Lavouras (%) 0,19956 0,47095 0,50042 0,64896 0,49011 0,39283 0,18021 

8 Exposição dos Rebanhos (%) 0,12989 0,35639 0,18189 0,44609 0,27321 0,34091 0,27758 

MÉDIAS DE EXPOSIÇÃO 0,25 0,31 0,28 0,25 0,38 0,40 0,22 

S
U

S
C

E
P

T
IB

IL
ID

A
D

E
 

9 PIB Per Capita (R$) 1,00000 0,09321 0,08377 0,03321 0,00000 0,03351 0,07134 

10 Índice de Desigualdade (Gini); 0,52590 0,56200 0,59120 0,39950 0,46070 0,46970 0,45330 

11 Força de Trabalho Desempregada (%) 0,00426 0,13345 0,08771 0,00413 0,02691 0,02058 0,05213 

12 Volume hídrico não atingido do reservatório no ano de referência (%); 0,66000 0,99000 0,76000 0,89000 0,50000 0,50000 0,64000 

13 Famílias atendidas por Poços (em operação) (%); 0,98042 0,98946 0,99083 0,95192 0,99387 0,99543 0,98707 

14 Famílias não atendidas por Cisternas no meio rural (%); 0,00000 0,86000 0,88000 0,00000 0,85000 0,86000 0,38000 

15 Famílias não atendidas por Carros Pipa (%); 0,99096 0,99978 0,99783 0,99840 1,00000 0,99981 0,99901 

16 Ausência de Esgotamento Sanitário (%); 0,98420 0,28300 0,20400 0,98280 0,94940 0,78310 0,29450 

17 Estabelecimentos rurais que não utilizam armazenamento agrícola (%); 0,96000 0,23000 0,78000 0,73000 0,19000 0,83000 0,44000 

18 Áreas agrícolas degradadas ou inapropriadas para a agropecuária (%); 0,03219 0,06531 0,06720 0,03463 0,12155 0,14598 0,11730 

MÉDIAS DE SUSCEPTIBILIDADE 0,61 0,52 0,54 0,50 0,51 0,56 0,44 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

A
D

A
P

T
A

T
IV

A
 

19 População Aposentada (%); 0,10360 0,20892 0,26313 0,09685 0,11751 0,24172 0,23393 

20 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH); 0,62900 0,71000 0,69100 0,67900 0,60300 0,60100 0,67600 

21 População atendida por Programas Sociais (%); 0,89640 0,44472 0,20207 0,65393 0,22190 0,67555 0,60575 

22 Força de trabalho que independe da Agropecuária (%). 0,73868 0,92800 0,93505 0,84451 0,89917 0,65371 0,92439 

MÉDIA DA CAPACIDADE ADAPTATIVA 0,59 0,57 0,52 0,57 0,46 0,54 0,61 

1-MÉDIA ADAPTATIVA 0,70404 0,67709 0,72719 0,68143 0,78960 0,72850 0,69499 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE À SECA (IVS) 0,44 0,44 0,46 0,41 0,50 0,50 0,37 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 56: Mapa de Vulnerabilidade à Seca nos municípios de Caicó, Currais Novos, Ipueira e Jardim de Piranhas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.



145 
 

Já os municípios de Bodó e Currais Novos possuem valores intermediários em relação 

aos demais, por razões próprias a cada um. O município de Bodó apresenta alta 

Susceptibilidade, mas em contrapartida, alta Capacidade Adaptativa, diferentemente de Currais 

Novos, que embora apresente Susceptibilidade mais baixa que Bodó, possui uma menor 

Capacidade Adaptativa e exposição mais alta. 

Caicó por sua vez, que também se enquadra em valores intermediários em relação aos 

outros municípios, apresenta susceptibilidade baixa e Capacidade Adaptativa relativamente 

alta, mas tem maior exposição se comparado a Bodó e Currais Novos, devido aos valores 

consideráveis de exposição das lavouras e dos rebanhos, bem como de dependência industrial 

e econômica de atividades agropecuárias. 

Fortemente influenciados pelos relativos índices baixos de exposição, moderados de 

Susceptibilidade e altos da Capacidade Adaptativa, o IVS nos municípios encontra-se em faixa 

moderada por uma série de fatores acima elucidados que variam desde a situação 

socioeconômica a infraestrutura disponível. 

A partir disso, foram elaboradas, conforme a Tabela 04 da metodologia, três figuras 

(Figura 57) para as variáveis de “Dependência Industrial de Matéria-prima agropecuária”, 

“Saneamento Básico” e “Assistência Social”, como forma de ilustrar cartograficamente o 

comportamento e a discrepância nos valores dessas variáveis nos municípios analisados. 

Figura 52: (A) Variável de Dependência Industrial de Matéria-Prima Agropecuária nos 

municípios analisados; (B) Variável Saneamento Básico nos municípios analisados; e (C) 

Variável de Assistência Social nos municípios analisados. 

 
(A) 
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(B) 

 
(C) 

Fonte: arquivo do autor. 

Pelo exposto na Figura 52, fica evidenciado que a maior deficiência nos municípios 

analisados se refere a assistência social, estando em situação “boa” apenas o município de Bodó, 

com uma ótima cobertura, quatro vezes acima dos índices de municípios com Jardim de 

Piranhas e Currais Novos, por exemplo. 

Na variável de Saneamento Básico, três municípios estão em situação “boa” (Caicó, 

Parelhas e Currais Novos), que são os mais populosos, mas ainda assim, preocupa o fato de 
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Jardim de Piranhas e Jucurutu terem índices tão baixos, estando em uma situação considerada 

de “ruim” a “muito ruim” visto que o Rio Piranhas-assú perpassa estes municípios e pode 

receber efluentes domésticos e industriais não tratados. 

Quanto a variável de Dependência de Matéria-prima Agropecuária, há altos índices nos 

municípios de Jardim de Piranhas, Jucurutu e Caicó, e baixos nos municípios de Parelhas e 

Currais Novos, conforme já tratado anteriormente. O município de Ipueira por sua vez, não 

possui qualquer indústria, desta forma, o baixo valor registrado não se configura, do ponto de 

vista econômico, como algo positivo. 

Por conseguinte, e mediante o exposto, podemos inferir que as razões e os valores dos 

índices de vulnerabilidade de cada município se interrelacionam, se correlacionam, se 

preenchem ou se amplificam mutuamente, em uma dança complexa que é própria de uma 

análise para um fenômeno complexo como a seca. 

5.4.2 Proposições 

Com base nisso e no já discutido nesta pesquisa, formulou-se através dos levantamentos 

e resultados realizados, propostas a curto, médio e longo prazo que podem ser adotadas por 

cada município aqui analisado, de maneira a mudar o que precisa ser mudado e reforçar o que 

precisa reforçado no que concerne a convivência com o semiárido e o respeito ao meio 

ambiente, tanto pela sociedade civil como pela gestão pública. 

A começar pelos municípios de Jardim de Piranhas e Jucurutu que precisam promover 

a educação e a gestão sobre o uso consciente e racional da água, tanto por disporem do Rio 

Piranhas-assú, como pelos altos índices de anomalia de chuvas. Suas matrizes econômicas 

devem ser ampliadas para além do setor agropecuário, seja através da mineração, considerando 

a potencialidade geológica, do turismo, ou das energias renováveis, dada a potencialidade solar 

do Seridó e até mesmo eólica. Para que dessa forma, esses municípios obtenham receitas e 

geração de empregos através destas atividades e não fiquem completamente fragilizados em 

épocas de seca severa. 

No município de Ipueira, não há qualquer fonte de renda para a população que não seja 

a gestão pública e pequenos serviços básicos e essenciais. Dessa forma é preciso que haja 

investimentos e incentivos econômicos, tanto do ponto de vista estadual, como municipal, não 

só para a instalação de novas empresas, indústrias e fábricas, como fortalecimento das 

atividades agropecuárias já desenvolvidas. 

O município de Currais Novos, embora tenha uma economista mista e diversificada, 

assim como uma boa infraestrutura, precisa ampliar a educação e a gestão sobre o uso 
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consciente e racional da água, considerando que o município tem o segundo maior índice de 

anomalia de chuvas e um dos menores índices pluviométricos. Além disso, buscar por meio de 

programas sociais de distribuição de renda, reduzir os altos índices de desigualdade e aumentar 

a população beneficiada por programas já existentes. 

Caicó, assim como Jardim de Piranhas e Jucurutu, precisa promover a educação e a 

gestão sobre o uso consciente e racional da água, uma vez que o município não dispõe de fontes 

de abastecimento alternativas ao Itans (com exceção das Adutoras), o uso consciente e o 

reaproveitamento da água devem ser prioridade. Por também depender bastante de atividades 

agropecuárias, o investimento em Mineração, Energias Renováveis, Geoturismo e Turismo em 

geral (histórico e religioso) diversificaria a economia e as formas de receitas públicas. 

O município de Bodó possui ótimos índices socioeconômicos e uma economia forte na 

mineração, mas por quase metade da sua população residir em zona rural, necessita fortalecer 

a infraestrutura rural e agropecuária, principalmente no que se refere a armazenamento agrícola. 

Outro ponto de investimentos é o Saneamento Básico, do qual praticamente 99% do município 

não dispõe, e deve ter máxima prioridade, uma vez que município está localizado em uma 

região de altos cursos de rios e nascentes. 

Conforme já discutido, Parelhas dispõe de uma excelente infraestrutura hídrica e de 

convivência com o semiárido, assim como de bons indicadores socioeconômicos. Entretanto, 

precisa melhorar sua cobertura no que se refere a poços instalados e carros-pipa, assim como 

pode fortalecer variáveis como saneamento, assistência social, e diversidade econômica. 
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Quadro 18: Quadro de proposições aos municípios analisados. 

MUNICÍPIO 
PRINCIPAIS 

FRAGILIDADES 
PRINCIPAIS MEDIDAS EFEITOS 

Bodó 

Baixa capacidade de 

armazenamento 

agrícola. 

Investir em meios de armazenar a produção agrícola e/ou formas de estocagem e guarda de grãos, a exemplo de 

programas como Plano Safra e PRONAF. 
Longo Prazo. 

Baixos índices de 

Saneamento Básico. 

Investir na ampliação da cobertura do saneamento por meio de parcerias com o Estado através da CAERN e o 

Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Médio e longo 

prazo. 

Desigualdade. 
Fortalecer a arrecadação tributária do município através do setor minerário e de energia renovável. Desenvolver 

programas de redução de desigualdades de gênero, cor e renda, bem como de distribuição e transferência de renda. 

Médio e longo 

prazo 

Caicó 

Dependência do setor 

agropecuário. 

Diversificar a matriz econômica com a inserção de outros setores, como Mineração, Geoturismo e Energia 

Renovável. 

Médio e longo 

prazo. 

Baixas fontes de 

recursos hídricos. 

Promover campanhas e elaborar jurisprudência contra o desperdício de água, bem como ampliar tecnologias para 

captação em fontes hídricas alternativas. 
Longo prazo. 

Desigualdade. 
Desenvolver programas de redução de desigualdades de gênero, cor e renda, bem como de distribuição e 

transferência de renda. 

Curto e médio 

prazo. 

Baixa cobertura de 

Cisternas, Poços e 

Carros-pipa 

Investir em tecnologias de mitigação dos efeitos adversos da seca por meio de parcerias com o Governo do Estado 

e os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Cidadania 

Médio e longo 

prazo 

Baixa cobertura 

assistencial. 
Ampliar a cobertura assistencial a famílias mais vulneráveis com recursos próprios ou via Ministério da Cidadania. Curto prazo. 

Currais 

Novos 

Altos índices de 

anomalia de chuvas. 
Implementar programas de educação ambiental e investir em tecnologias de convivência com o semiárido. 

Curto e médio 

prazo. 

Alto índice de aridez. 
Promover campanhas e elaborar jurisprudência contra o desmatamento, e implementar programas de 

reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. 

Médio e longo 

prazo 

Desigualdade. 
Desenvolver programas de redução de desigualdades de gênero, cor e renda, bem como de distribuição e 

transferência de renda. 

Curto e médio 

prazo. 

Baixa cobertura 

assistencial. 
Ampliar a cobertura assistencial a famílias mais vulneráveis com recursos próprios ou via Ministério da Cidadania. Curto prazo. 

Ipueira 

Dependência da 

administração pública 

Diversificar a matriz econômica com a inserção de outros setores, como Mineração, Têxtil, Panificação e Energia 

Renovável 

Médio e longo 

prazo 

Alta exposição de 

lavouras e rebanhos. 

Compatibilizar o tamanho dos rebanhos e das lavouras com a disponibilidade hídrica. Assim como investir em 

tecnologias que reduza a prática de pecuária extensiva. 

Médio e longo 

prazo 

Baixas fontes de 

recursos hídricos. 

Promover campanhas e elaborar jurisprudência contra o desperdício de água, bem como ampliar tecnologias para 

captação em fontes hídricas alternativas. 
Longo prazo. 

Jardim de 

Piranhas 

Altos índices de 

anomalia de chuvas. 
Implementar programas de educação ambiental e investir em tecnologias de convivência com o semiárido. 

Curto e médio 

prazo. 
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Dependência do setor 

agropecuário. 

Diversificar a matriz econômica com a inserção de outros setores, como Mineração, Geoturismo e Energia 

Renovável. 

Médio e longo 

prazo. 

Baixa cobertura de 

Cisternas, Poços e 

Carros-pipa. 

Investir em tecnologias de mitigação dos efeitos adversos da seca por meio de parcerias com o Governo do Estado 

e os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Cidadania. 

Médio e longo 

prazo. 

Baixos índices de 

Saneamento Básico. 

Investir na ampliação da cobertura do saneamento por meio de parcerias com o Estado através da CAERN e o 

Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Médio e longo 

prazo. 

Baixa cobertura 

assistencial. 
Ampliar a cobertura assistencial a famílias mais vulneráveis com recursos próprios ou via Ministério da Cidadania. Curto prazo. 

Jucurutu 

Altos índices de 

anomalia de chuvas. 
Implementar programas de educação ambiental e investir em tecnologias de convivência com o semiárido. 

Curto e médio 

prazo. 

Alta dependência do 

setor agropecuário. 

Diversificar a matriz econômica com a inserção de outros setores, como Mineração, Geoturismo e Energia 

Renovável. 

Médio e longo 

prazo. 

Baixos índices de 

Saneamento Básico. 

Investir na ampliação da cobertura do saneamento por meio de parcerias com o Estado através da CAERN e o 

Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Médio e longo 

prazo. 

Baixa cobertura de 

Cisternas, Poços e 

Carros-pipa 

Investir em tecnologias de mitigação dos efeitos adversos da seca por meio de parcerias com o Governo do Estado 

e os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Cidadania 

Médio e longo 

prazo 

Baixa capacidade de 

armazenamento 

agrícola. 

Investir em meios de armazenar a produção agrícola e/ou formas de estocagem e guarda de grãos, a exemplo de 

programas como Plano Safra e PRONAF. 
Longo Prazo. 

Parelhas 

Baixa cobertura de 

Cisternas, Poços e 

Carros-pipa 

Investir em tecnologias de mitigação dos efeitos adversos da seca por meio de parcerias com o Governo do Estado 

e os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Cidadania. 

Médio e longo 

prazo 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Por fim, é preciso reduzir as causas da exposição no que compete as atividades humanas, 

assim como ampliar infraestruturas hídricas e de segurança econômica para reduzir a 

Susceptibilidade e aumentar a Capacidade Adaptativa em consonância a assistência social, 

redução de desigualdades e diversificação da matriz econômica. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela presente pesquisa, em um primeiro momento é perceptivelmente clara a 

negligência histórica com o povo sertanejo do Nordeste por sucessivos governos elitistas e 

incompetentes em diferentes períodos da história brasileira. Realidade perversa esta que desde 

o final do século XX tem mudado em razão do esforço incomensurável de organizações, como 

a ASA, e da ampliação através de muita mobilização social, da segurança alimentar e do direito 

universal de acesso a água. 

E em um segundo momento é perceptível e constatada a diversidade dos atributos físico-

ambientais da região do Seridó, desde a Geologia até os padrões de drenagem fluvial e 

distribuição pluviométrica, refutando qualquer interpretação que conceba homogeneidade a 

geodinâmica da região. Geodinâmica esta, que como também pôde ser observado, tem forte 

interferência das formas de uso e ocupação do solo humanas, as quais devem e precisam ser 

controladas e sustentáveis, caso contrário, o desequilíbrio ambiental provocado pode acarretar 

no agravamento do fenômeno da seca, uma vez que se trata de uma região semiárida.  

Neste sentido, compreender este cenário histórico e social associado a questões 

ambientais, com destaque especial ao Clima, é uma tarefa complicada, mas necessária para que 

se tenham avanços científicos constantes. E partindo deste princípio, a metodologia desta 

pesquisa, que naturalmente possui suas limitações, buscou realizar essa tarefa, e com o que foi 

levantado, compilado e analisado, forneceu, dentro do rigor científico, resultados e discussões 

sobre a vulnerabilidade dos municípios de Bodó, Caicó, Currais Novos, Ipueira, Jardim de 

Piranhas, Jucurutu e Parelhas, os quais, por sua história em comum, compartilham de variáveis 

e dados similares entre si e os demais municípios do Seridó. 

Entretanto, a gestão pública varia de município para município, e o peso desta, na 

implementação de políticas públicas foi e é um fator preponderante para redução e/ou 

ampliação da vulnerabilidade, pois as políticas públicas no semiárido devem condizer com as 

especificidades e as potencialidades do semiárido, e não diferentemente disso. 

A região do Seridó potiguar, como pode ser observado exaustivamente ao longo da 

presente pesquisa, é um polo cultural e econômico do Estado do RN, com belezas naturais e 
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históricas que lhe são características. Viabilizar um estudo nestas dimensões é mais um esforço 

que se soma ao de demais e de outros milhares de cientistas que lançam ao desafio de 

compreender a complexidade das relações socioambientais e sociológicas do semiárido a fim 

de promover e ampliar a segurança hídrica e nutricional da população. 

Por fim, a seca é um fenômeno natural, permanente e será recorrente espaço-

temporalmente nas diversas localidades de ocupação humana as quais ela é inerente. Mas 

enquanto humanidade, em uma era tecnológica, na qual temos a disposição milhares de 

ferramentas digitais e computacionais, podemos e temos o dever de atenuar seus efeitos 

adversos, a fim de se assegurar a dignidade da pessoa humana, e neste caso, do povo do 

semiárido. E para isso, é necessário vontade política e extrema competência em governança e 

gestão, não só das águas, mas do fazer político e da complexidade que envolve o meio 

socioambiental e as relações humanas. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Classificação do Índice de Anomalia de Chuva (IAC). 

RAI Classificação 

< 3,00 a 3,5 Umidade Alta à Extremamente Úmido 

2,00 a 2,99 Umidade Moderada 

0,5 a 1,99 Umidade Baixa 

-0,49 a 0,49 Normal 

-1,99 a -0,5 Seca Suave 

-2,00 a -2,99 Seca Moderada 

-3,00 a - 3,5 > Seca Intensa à Seca Extrema 
Fonte: Fernandes et al. (2009). 

Anexo 02: Classificação do Índice de Aridez 

IA Classificação 

< 0,03 Hiper-Árido 

0,03 – 0,20 Árido 

0,21 – 0,50 Semiárido 

0,51 – 0,65 Sub-úmido Seco 

0,65 > Sub-úmido Úmido 
Fonte: Allen et al. (1994). 
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Anexo 03: Coeficientes Hídrico por tipo de espécie considerada. 
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Anexo 04: Tabela geoestatística dos dados relacionados a Exposição das culturas agrícolas 

 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal de 2017.

1981 790 2750 2687 1800 560 642 460 1800 748 1673 383 2018 5053 564 235 1222 214

Variáveis ABACATE BANANA
CASTANHA DE 

CAJU

COCO-DA-

BAÍA
GOIABA LARANJA LIMÃO MAMÃO MANGA MARACUJÁ ARROZ BATATA DOCE FAVA FEIJAO MANDIOCA MELANCIA MILHO TOMATE

Quant. Colh. 1 6 11 4 100 24 6

Norm. Colh. 0 0,050505 0,101010101 0,030303 1 0,232323232 0,717171717

Q Produzida 1 6 11 4 100 24 6

Peso QP 0 0,050505 0,101010101 0,030303 1 0,232323232 0,050505051 1,464646

Peso DA 0,524075222 0,511056 0,292829097 0,088448 0,05083695 0,327753668 1 2,794999
Equação 

Superior 0 0,028362 0,039781737 0,003599 1,05083695 0,130118876 0,753392511 2,00609 0,470952

Quant. Colh. 90 5 240 36 9 270 340 14 6

Norm. Colh. 0,253731343 0 0,701493 0,092537313 0,01194 0,791044776 1 0,026865672 0,002985075

Q Produzida 90 5 240 36 9 270 340 14 6

Peso QP 0,253731343 0 0,701493 0,092537313 0,01194 0,791044776 1 0,026865672 0,002985075 2,880597

Peso DA 0,119032858 0,524075222 0,511056 0,292829097 0,088448 0,05083695 0,327753668 1 0,208307502 3,122339
Equação 

Superior 0,094581962 0 0,850594 0,035660772 0,001199 0,665966141 1,327753668 0,027587436 0,000630724 3,003973 0,500417

Quant. Colh. 1 51 4 4 25 108 6 1

Norm. Colh. 0 0,46729 0,028037383 0,028037 0,224299065 1 0,485981308 0,214953271

Q Produzida 1 51 4 4 25 108 53 24

Peso QP 0 0,46729 0,028037383 0,028037 0,224299065 1 0,485981308 0,214953271 2,448598

Peso DA 0,524075222 0,511056 0,292829097 0,088448 0,05083695 0,327753668 1 0,208307502 3,003306
Equação 

Superior 0 0,457171 0,008996256 0,003266 0,061712751 1,327753668 0,722159141 0,090981288 2,67204 0,490111

Quant. Colh. 37 3 4 12 39 26 20

Norm. Colh. 0,944444444 0 0,027778 0,25 1 0,638888889 0,472222222

Q Produzida 37 3 4 12 39 26 20

Peso QP 0,944444444 0 0,027778 0,25 1 0,638888889 0,472222222 3,333333

Peso DA 0,119032858 0,511056 0,088448 0,327753668 0,301509 1 0,208307502 2,556107
Equação 

Superior 1,00439523 0 0,003228 0,144438417 1,301509 1,047067901 0,321361258 3,822 0,648958

Quant. Colh. 7 18 1000 4 15 8 57 17 450 12 25 105 2550 75

Norm. Colh. 0,0011783 0,005498822 0,391201885 0 0,004320503 0,001571092 0,020816968 0,005106049 0,175176748 0,003142184 0,008248233 0,039670071 1 0,027886881

Q Produzida 7 18 1000 4 15 8 57 17 450 12 25 105 2550 75

Peso QP 0,0011783 0,005498822 0,391201885 0 0,004320503 0,001571092 0,020816968 0,005106049 0,175176748 0,003142184 0,008248233 0,039670071 1 0,027886881 1,683818

Peso DA 0,3651581 0,119032858 0,524075222 0,511056 0,292829097 0,071502377 0,05083695 0,327753668 1,525714286 0,034924571 0,372804298 1 0,072329 0,208307502 5,476324
Equação 

Superior 0,0004317 0,000684778 0,35805813 0 0,001283836 0,000114805 0,001491617 0,001699598 0,29795656 0,000119613 0,00314301 0,041243785 1,072329 0,006586725 1,785143 0,199562

Quant. Colh. 23 1 24 12 12 14 84 5 5 69 9 250

Norm. Colh. 0,088353414 0 0,092369 0 0,044176707 0,052209 0,333333333 0,016064257 0,016064257 0,2730924 0,032128514 1

Q Produzida 23 1 24 12 12 14 84 5 5 69 9 250

Peso QP 0,088353414 0 0,092369 0 0,044176707 0,052209 0,333333333 0,016064257 0,016064257 0,2730924 0,032128514 1 1,947791

Peso DA 0,071848465 0,506852248 0,493362 0,303426124 0,037901499 0,05546 0,303426124 1,525714286 1 0,0043397 0,179657388 0 4,481988
Equação 

Superior 0,014154383 0 0,054104 0 0,003625945 0,005621 0,212253153 0,024767527 0,016322317 0,0757646 0,006804366 1 1,413417 0,180209

4,00000 4,00000
Quant. Colh. 60 20 20 10 4 30 180 30 4

Norm. Colh. 0,318181818 0,090909 0,090909091 0,034090909 0 0,147727273 1 0,147727273 0

Q Produzida 60 20 20 10 4 30 180 30 4

Peso QP 0,318181818 0,090909 0,090909091 0,034090909 0 0,147727273 1 0,147727273 0 1,829545

Peso DA 0,506852248 0,493362 0,303426124 0,037901499 0,05546 0,016488223 0,303426124 1 0,165904637 2,882821
Equação 

Superior 0,262510839 0,053116 0,035848656 0,002454287 0 0,024259107 1,303426124 0,16955062 0 1,851165 0,392831
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Anexo 05: Tabela geoestatística dos dados relacionados a Exposição dos Rebanhos. 

 
Fonte: Censo Agropecuário IBGE, 2017. Tabelas de dados agregados 6923, 6910, 6929, 6927, 6921, 6941, 6931 

e 6925. 

 

40 50 10 40 0,18 40 10 12,5

EQ ASININOS BOVINO CAPRINO EQUINO GALINÁCEO MUARES OVINO SUÍNO

Nº Cabeças 461 26.825 5.543 922 33.000 9 16.920 3.826

Norm Cab 0,01370 0,81283 0,16774 0,02767 1,00000 0,00000 0,51259 0,11570

Quant. V 11 6.143 2.771 137 14.000 12 6.841 2.737

Peso QP 0,00000 0,43834 0,19730 0,00901 1,00000 0,00007 0,48824 0,19487 2,32783

Peso DA 0,79928 1,00000 0,19711 0,79928 0,00000 0,79928 0,19711 0,24729 4,03934

Pedo AG 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 16,00000

Equação 

Superior
0,03835 2,79478 0,40164 0,07772 3,00000 0,00000 1,37650 0,28255 7,97154 0,356395

Nº Cabeças 286 7.661 2.089 392 52000 183 6.245 1.332

Norm Cab 0,00199 0,14432 0,03678 0,00403 1,00000 0,00000 0,11699 0,02217

Quant. V 9 1.894 748 16 53.000 0 3.007 1.214

Peso QP 0,00000 0,03557 0,01395 0,00013 1,00000 0,00000 0,05658 0,02274 1,12897

Peso DA 0,79928 1,00000 0,19711 0,79928 0,00000 0,79928 0,19711 0,24729 4,03934

Peso AG 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 16,00000
Equação 

Superior
0,00556 0,43808 0,08133 0,01129 3,00000 0,00000 0,26366 0,05034 3,85026 0,18189

Nº Cabeças 79 1.223 1.049 265 9000 66 5.126 1.186

Norm Cab 0,00000 0,12824 0,10873 0,02085 1,00000 0,56574 0,12409

Quant. V 0 3.539 633 23 74.000 0 1.976 738

Peso QP 0,00000 0,04782 0,00855 0,00031 1,00000 0,02670 0,00997 1,09336

Peso DA 0,79928 1,00000 0,19711 0,79928 0,00000 0,79928 0,19711 0,24729 4,03934

Peso AG 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 14,00000
Equação 

Superior
0,00000 0,39084 0,23983 0,05837 3,00000 1,25811 0,28010

5,22725 0,27321

Nº Cabeças 47 2.757 466 87 2000 258 715 95

Norm Cab 0,00000 1,38761 0,21454 0,02048 1,00000 0,34204 0,02458

Quant. V 0 325 633 23 74.000 0 1.976 738

Peso QP 0,00000 0,00439 0,00855 0,00031 1,00000 0,02670 0,00997 1,04993

Peso DA 0,79928 1,00000 0,19711 0,79928 0,00000 0,79928 0,19711 0,24729 4,03934

Peso AG 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 14,00000
Equação 

Superior
0,00000 4,16892 0,47321 0,05734 3,00000 0,76063 0,05548 8,51557 0,44609

Nº Cabeças 25 815 636 40 2000 31 477 194

Norm Cab 0,00000 0,40000 0,30937 0,00759 0,00759 0,00304 0,22886 0,08557

Quant. V 0 273 161 0 1.000 0 68 87

Peso QP 0,00000 0,27300 0,16100 0,00000 1,00000 0,00000 0,06800 0,08700 1,58900

Peso DA 0,79928 1,00000 0,19711 0,79928 0,00000 0,79928 0,19711 0,24729 4,03934

Peso AG 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 16,00000
Equação 

Superior
0,00000 1,30920 0,72952 0,02126 0,02278 0,00850 0,51839 0,19974 2,80941 0,12989

Nº Cabeças 37 5.937 4.075 195 12000 9 2.435 541

Norm Cab 0,00234 0,49437 0,33909 0,01551 1,00000 0,00000 0,20232 0,04437

Quant. V 0 1.396 1.494 34 11.000 0 1.121 455

Peso QP 0,00000 0,12691 0,13582 0,00309 1,00000 0,00000 0,10191 0,04136 1,40909

Peso DA 0,79928 1,00000 0,19711 0,79928 0,00000 0,79928 0,19711 0,24729 4,03934

Peso AG 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 16,00000
Equação 

Superior
0,00654 1,54585 0,79107 0,04347 3,00000 0,00000 0,46513 0,10154

5,95360 0,27758

Nº Cabeças 561 20.596 2.768 544 15000 158 10.065 2.926

Norm Cab 0,01972 1,00000 0,12770 0,01889 0,72620 0,00000 0,48473 0,13543

Quant. V 0 5.112 2.039 80 12.000 705 5.110 2.785

Peso QP 0,00000 0,42600 0,16992 0,00667 1,00000 0,05875 0,42583 0,23208 2,31925

Peso DA 0,79928 1,00000 0,19711 0,79928 0,00000 0,79928 0,19711 0,24729 4,03934

Peso AG 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 2,00000 16,00000
Equação 

Superior
0,05520 3,42600 0,30228 0,05299 2,17859 0,00000 1,27143 0,33579

7,62228 0,34091
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