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RESUMO 

 
Inserida na temática de risco associados à inundação urbana sobre a realidade de uma cidade 
potiguar do semiárido nordestino brasileiro. Tendo como objetivo o estudo da dinâmica 
climática - hidrológica frente a situações de emergência e estado de calamidade pública 
(estiagens e inundações), com ênfase na metodologia de delimitação das áreas de risco de 
inundações urbanas considerando as características meteorológicas e os efeitos econômicos e 
sociais na vida da população atingida. Os principais conceitos discutidos: perigo, risco, 
desastre, catástrofe, vulnerabilidade e eventos extremos. A metodologia consistiu na pesquisa 
documental, de bancos de dados, e ainda pesquisa de campo, análise e interpretação da 
evolução urbana e dinâmica climática, delimitação dos espaços-risco de inundação urbana em 
Mossoró obedecendo aos seguintes recortes temporais: dados urbanos (1970-2010), 
climáticos (1970-2013), defesa civil de Mossoró (1983-2013). A gestão do risco em discussão 
está voltada ao mapeamento, prevenção, monitoramento, alerta e resposta. Na série em análise 
encontrou-se 18 eventos extremos, destes 16 anos foi decretado situação de emergência e 2 
estado de calamidade pública. Adotou-se também metodologia que possibilita a delimitação 
dos espaços-risco de inundação no núcleo urbano de Mossoró e população atingida por setor 
censitário. A metodologia mostrou que o uso das imagens ASTERGDEM na resolução de 30 
metros são ferramentas interessantes para definição das áreas de risco de inundação, uma vez 
que através de programas como Qgis 2.8 e Arcgis 10.1 existe a possibilidade da aplicação de 
filtros para diminuir os ruídos da imagem, bem como a suavização das curvas de nível. 
Encontrou-se duas zonas a primeira com inundação máxima nas cotas de 15 metros e a menor 
entre 7 e 13 metros. O cruzamento e delimitação com os setores censitários mostrou que 67 
setores são diretamente atingidos, sendo que 35.775 pessoas estão na primeira zona (até 15 
metros) e 8.364 pessoas estão na segunda zona (7 a 13 metros). Sendo que os setores com 
maior número de pessoas em risco são: Barrocas 10.708 pessoas, Belo Horizonte 6.353, Alto 
da Conceição 5.306, Paredões 5.187, Ilha de Santa Luzia, Lagoa do Mato 2.015, Pintos 
1.436., Bom Jardim 1.430 e Alto de São Manoel 1.153. Neste contexto foi elaborada uma 
proposta para o plano de contingência à inundação considerando os bairros mais atingidos. A 
valorização dos espaços-risco, como tradutores de expressão dos potenciais perigos, promove 
a adequação e assegura recursos e meios para a proteção e socorro, favorece também a 
infraestruturação da saúde e o apoio social (quantitativamente e qualitativamente) das áreas 
perigosas. 
 
Palavras-chave: Risco. Inundação. Mossoró. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

This research is within the topic of risk associated with urban floods in a semiarid northeast 
Brazilian city. The aim of the research is the study of climate dynamics – hydrological 
(droughts and floods) in situations of emergency and a state of emergency. The research 
focuses on the methodology of delimitation of urban floods considering the weather and its 
economic and social impacts on the lives of the affected population. The concepts discussed 
are: hazard, risk, disaster, catastrophe, vulnerability and extreme events. The methodology 
used is based on review of existing documentation, database and fieldwork, analysis and 
interpretation of urban evolution and climatic dynamics and delimitation of flood risky spaces 
in Mossoró with the following timeframes: urban data (1970-2010), climatic (1970-2013), 
Mossoró civil defense (1983-2013). The risk management approach in discussion is related to 
risk mapping, prevention, monitoring, alert and response. Within the analyzed series, 18 
events were found, among them 16 were declared as situation of emergency and 2 as state of 
emergency.  This research explores a methodology that enables the definition of flooding 
areas in the urban core of Mossoró andpeople at risk through the census tracts. The 
methodology showed that the use of ASTERGDEM images with the resolution of 30 meters 
is an interesting approach for definition of flooding areas, given that, with the use of Qgis 2.8 
and Arcgis 10.1 there is a possibility of application of filters to reduce noise from the images 
as well as smoothing the contours. Two regions were found, the first with the maximum flood 
at an altitude of 15 meters and the lowest between 7 and 13 meters. The intersection and 
delimitation with census tracts shows that 67 census tracts are daily affected, with 35.775 
people living in the first region (up to 15metres) and 8.364 people are in the second region (7-
13 metres), the sectors with the largest number of people at risk are: Barrocas 10.708 people, 
Belo Horizonte 6.353, Alto da Conceição 5.306, Paredões 5.187, Ilha de Santa Luzia, Lagoa 
do Mato 2.015, Pintos 1.436., Bom Jardim 1.430 e Alto de São Manoel 1.153. As a result a 
contingency plan was proposed considering the most affected neighborhoods. The 
appreciation of the risky areas, as an expression of the potential hazards, promotes fitness and 
ensures resources and means for the protection and relief, also favors health and social 
support (quantitatively and qualitatively) in dangerous areas. 

Key-words:  Risks. Floods. Mossoró. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As inundações representam o processo que mais danos causam à cidade, 

especialmente aquelas áreas ocupadas localizadas junto ao rio, enquanto que as 

estiagens/secas são mais significativas para as comunidades rurais. Mesmo tendo esta 

prevalência diferenciada cabe destacar que os efeitos desta última sejam sentido na alta dos 

preços, na oferta de água ou na oferta de alimentos. 

Neste trabalho, fez-se necessário destacar as estiagens/secas, a partir dos decretos 

de situação de emergência e de estado de calamidade pública, já que estes processos naturais 

afetam muitas famílias e são responsáveis pela maioria dos decretos e portarias lançados, e 

também pelo fato de termos anos consecutivos de estiagem. Mas, a atenção maior estará na 

temática das inundações urbanas, uma vez que é um tema pouco explorado. Muito diferente 

da temática da seca que existem muitos trabalhos acadêmicos sobre estiagem e secas no 

Nordeste brasileiro com diferentes focos cultural, social, econômico e ambiental: estiagens 

como desastre natural, crise da produção, calamidade pública, situação econômica dos 

alistados nas frentes produtivas, dos proprietários rurais e políticas públicas de convivência 

com a semiaridez e assistência durante a seca, bem como na literatura clássica com os livros: 

O Sertanejo, de José de Alencar; Inspiração Nordestina - Cantos do Patativa do Assaré; O 

sertão e o mundo, de Gustavo Barroso; O Quinze, de Raquel de Queiroz; Viajando o Sertão, 

de Câmara Cascudo; Vidas Secas, de Graciliano Ramos, dentre outros. 

O método utilizado nesta pesquisa centra-se na relação sociedade-natureza; ou 

seja, a busca de esclarecimentos, de críticas e de fuga ao senso comum na compreensão da 

realidade. Considera-se que o homem não é apenas produto de forças materiais, é produto da 

natureza e também a modifica pelo trabalho, ao qual vem incorporada uma técnica. Portanto, 

as relações dos homens entre si dependem do modo como usam e transformam a natureza 

que, por sua vez, fornecem os meios para as relações de produção e reprodução da vida 

humana condicionada pela situação social e pelos meios técnicos e científicos de que dispõe. 

Neste trabalho, os principais conceitos que trarão fundamentação para a 

interpretação com o intuito precípuo de uma legítima precisão semântica da abordagem do 

risco, são: desastre, risco-perigo-ameaça, vulnerabilidade e evento extremo. 

O principal ponto de aprofundamento da reflexão implica considerar o estudo dos 

desastres analisando-os segundo a conceituação, metodologia e técnicas utilizadas e 
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difundidas pelos seguintes autores: Tobin e Montz (1997), Tucci e Marques (2001), Custódio 

(2002), Marandola Jr e Hogan (2004), Castro, Calheiros e Moura (2004), Veyret e Richemond  

(2007); Epifânio; Zêzere; Neves (2014); Zêzere et al (2014), Tavares (2008) e o Decreto 

7.257 de 04, de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), além da sistematização dos bancos de dados 

do Emergency Events Database (EM-DAT, 1900-2011), Centro de excelência de redução de 

risco de desastres das Organizações das Nações Unidas (ONU), então coordenados em torno 

da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (EIRD - 1999-2014) e os Relatórios 

de Avalição de Danos (AVADAN, 1983-2013). 

Os impactos causados pelos desastres, de acordo com o relatório divulgado pela 

Unted Nations International Strategy – UNISDR (2009) mostra que as catástrofes ambientais, 

em 2012, causaram um prejuízo recorde de 138 bilhões de dólares para a economia mundial. 

O furacão Sandy custou 50 bilhões para economia americana. Nas Filipinas o tufão Bopha 

com ventos de 260 km/h deixou um saldo de 1.901 mortes. No Paquistão as enchentes e as 

avalanches deixaram um saldo de 615 mortes. Na Nigéria as enchentes entre julho e outubro 

levaram o caos à região afetando mais de sete milhões de pessoas, contabilizando 363 mortes. 

No Irã dois fortes terremotos atingiram a região deixando um saldo de 3 mil pessoas feridas. 

No Peru, a onda de frio deixou muita gente doente de infecções respiratórias agudas e 

pneumonia matando 252 pessoas. Na Coreia do Norte as enchentes e as enxurradas deixaram 

169 mortos e na China as chuvas torrenciais obrigaram dezenas de milhares de pessoas a 

deixarem suas casas e um saldo de 151 mortos. Isto mostra também que, mesmo nos países 

ricos, o problema se manifesta de forma agressiva e que é limitado o alcance das obras 

hidráulicas frente aos processos naturais.  

A seca atingiu 55% das terras agrícolas sem irrigação na Índia, um dos maiores 

produtores e consumidores mundiais de alimentos. Em maio de 2013 morreram na China 159 

pessoas, o desastre afetou 67,2 milhões de pessoas e provocou a evacuação de 526 mil e 4,9 

milhões de hectares de terra de cultivo foram afetadas por inundações, ventos e granizo. Em 

2013 o saldo em Pequim foi de 1.761 mortos e 434 desaparecidos de janeiro a setembro, em 

consequência de desastres naturais que afetaram 376 milhões de seus habitantes e deslocaram 

10,24 milhões (ONU). Os desastres compreenderam inundações, secas, terremotos, tufões, 

bem como fortes nevascas. 
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O Atlas de Mortalidade e Perdas Econômicas1 lançado em 2014 traz informações 

sobre todas as regiões mundiais, ligadas a extremos do clima e desastres relacionados à água. 

Descreve a distribuição e os impactos das catástrofes naturais ao longo de quatro décadas 

(1970-2012). Os desastres naturais causaram cerca de 1,94 milhão de mortes e danos 

econômicos de 2,3 trilhões de dólares globalmente, apontam os dados da Organização 

Meteorológica Mundial - OMM. As inundações foram responsáveis por 79% do número de 

mortes e 86% de perdas econômicas, já as secas causaram 35% das mortes. Na América do 

Sul, de 1970 a 2012, 696 desastres resultaram em 54.995 vidas perdidas e 71,8 bilhões de 

dólares em prejuízos econômicos. No que diz respeito aos impactos, as inundações causaram 

a maior número dos óbitos (80%) e as maiores perdas econômicas (64%). 

Analisando os dados do Em-Dat, na Figura 1.1, que tratam do aumento das 

notificações dos desastres naturais no mundo podemos fazer três perguntas: os valores 

representam o incremento dos processos? O aumento das exposições? Ou um artificio 

estatístico? Os dados de 1990-2010 a curva em crescimento pode explicar duas situações 

possíveis: o crescimento urbano/econômico e a instalação de órgãos de defesa civil, 

facilitando assim o acesso à informação. Entretanto, os pesquisadores do Centro de Avaliação 

e Gestão de Perigosidades e Risco Ambiental – Riskam avaliaram os dados em décadas e 

chegaram às seguintes considerações: entre os anos de 1988-2011 caracterizou-se o 

crescimento exponencial, a partir da década de 1970, dos eventos de desastres no mundo, 

permitindo o estudo e a análise dos picos relacionados ao número de catástrofe ao longo do 

tempo.  

No gráfico de 1988-2011, com a curva potencial procurou-se relacionar os anos 

com os números das catástrofes no mundo, de forma mais especifica, tentando estabelecer 

uma relação mais próxima do real. Já a relação com os dados da década 2000-2011 mostra 

que as catástrofes diminuíram e que, portanto, este coeficiente de determinação R2 é a 

expressão que melhor explica a relação com o número das catástrofes naturais no mundo e sua 

diminuição na última década. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Fonte: http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf 
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Figura 1. 1: Mosaico dos dados do Em-DAT com a evolução do númerode catástrofes naturais no mundo 

 
Nota: Para ser considerado Catástrofe é preciso o relato de 10 ou mais mortes; Relato de 100 ou mais 
pessoas afetadas; pedido de assistência internacional ou Declaração de estado de emergência. Fonte: 
Dados do EM-DAT organizados por ZÊZERE, José Luís (Universidade de Lisboa, Investigador do Centro 
de Estudos Geográficos e coordenador do núcleo de Investigação “Avaliação e Gestão de Perigosidades e 
Risco Ambiental” (RISKam), durante o IX Congressso da Geografia Portuguesa, tema da conferência: 
Riscos, Sociedade e Desastres: Incremento dos Processos, Aumento da Exposição ou Artifício Estatístico? 
28-30 de novembro de 2013. 
 

 

Portanto, percebe-se a necessidade de pensar o significado destes números, pois 

existem muitas agências de consórcios voltadas para divulgação dos eventos de desastres, 

sendo necessária a análise crítica dos dados estatísticos, da coleta de informações e a análise 

sistemática das catástrofes, que podem ser usadas pelas mesmas como artificios e não na 

busca de decisões políticas concretas, redução dos riscos de desastres e/ou aumento da 

resiliência dos espaços.  

 Muitos dos problemas associados aos desastres no Brasil podem ser explicados 

pela maneira como o país se desenvolveu ao longo do século passado até o presente. A 

população do país se tornou majoritariamente urbana a partir dos anos 60 (Figura 1.2), sendo 

que atualmente mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que evidencia 

mais ainda o aumento no numero de desastres a partir dos anos 1970 (Figura 1.1). 
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Figura 1. 2: Taxa da urbanização brasileira (1940 a 2010) 

 
Fonte: IBGE 

 

No Brasil, os desastres se dão a conhecer, dentre outros, através da evolução do 

ato administrativo de decretação municipal de Situação de Emergência (SE) e de Estado de 

Calamidade Pública (ECP), reconhecidos por portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil, 

do Ministério da Integração Nacional (SEDEC/MI). A decretação de situação anormal se dará 

quando, caracterizado o desastre, for necessário estabelecer uma situação jurídica especial, 

que permita o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público, 

voltadas à resposta aos desastres, à reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas 

atingidas. Nos casos em que o desastre se restringir apenas à área do município, o prefeito 

municipal poderá decretar a situação anormal e remeterá os documentos diretamente à 

Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC. Nos casos em que os desastres forem 

resultantes do mesmo evento adverso e atingirem mais de um município concomitantemente, 

o Governador do Estado poderá decretar a situação anormal. 

 Quanto à intensidade, os desastres no Brasil caracterizam-se em: Nível I (SE) uma 

vez que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação 

de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível localmente ou 

complementados com o aporte de recursos estaduais e federais; Nível II (ECP) os danos e 

prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos governos locais, mesmo quando bem 

preparados, e o restabelecimento da situação de normalidade depende da mobilização e da 

ação coordenada das três esferas de atuação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

SINDEC e, em alguns casos, de ajuda internacional. Caracterizam os desastres de nível I e II a 

ocorrência de pelo menos dois danos humanos, materiais ou ambientais (BRASI, 2012). 
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No Brasil, os problemas ocasionados pelas inundações em várias cidades mostram 

que: em 2009 morreram 184 pessoas em desastres e, em 2010, foram 617. Já em 2011, com o 

desastre na serra fluminense - RJ, o número subiu para 1.023, as chuvas deixaram um saldo de 

918 mortes, em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, 2.100 famílias ficaram desalojadas, 

em 2013, nas cidades de Nova Iguaçu, Japeri (as prefeituras decretaram estado de calamidade 

pública, respectivamente), em Queimados e Mesquita, 26 bairros ficaram com ruas alagadas, 

houve 16 deslizamentos de terra e 5 casas desabaram parcialmente (IBGE, 2013).  

Estudo desenvolvido recentemente por Santos (2013) mostrou que o Brasil perde 

R$ 700 milhões por ano com enchentes em São Paulo. Cada ponto de alagamento representa 

uma perda econômica média estimada em 1 milhão de reais para o Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil. Identificou 749 pontos de alagamento ao longo de 2008, a partir disso 

mapeou as empresas localizadas entre 50 e 200 metros dos alagamentos, afetadas de 

diferentes formas. 

Diante do aumento no número de desastre no Brasil, houve investimentos em 

programas, sistemas de alerta, monitoramento, prevenção e mapeamento, bem como foram 

criado centros de estudos, simpósios, congressos e elaboração de trabalhos acadêmicos sobre: 

fatores de risco e gestão territorial; riscos climáticos no Brasil; teoria, modelos conceituais e 

comunicação do risco, geotecnologias aplicadas à análise e gestão de riscos; aplicação do 

planejamento e ordenamento do território à gestão de risco; análise e prevenção de risco nas 

organizações de defesa/proteção civil; métodos e técnicas de avaliação e gestão do risco; 

estratégias de mitigação do risco; risco, perigo e crise, a trilogia base na definição de um 

modelo conceitual-operacional; cidadania e governança do risco; ordenamento do território e 

análise multiescalar do risco; políticas públicas e instrumentos de gestão do risco; riscos 

geológicos e geomorfológicos; riscos climáticos e hidrológicos; riscos ambientais e saúde, 

riscos tecnológicos e desenvolvimento. 

Nos últimos anos, a frequência de eventos leva muitos municípios no Brasil a 

decretarem Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública. Decretação é quando 

ocorre um perigo inusitado (fatalidade), mas o que se vê é que 1/3 das decretações se repetem 

no mesmo ano ou se estendem temporalmente no mesmo município (BRASIL, 2012). Nesses 

casos as comunidades afetadas são reiteradamente desqualificadas, recebem providências de 

reabilitação de baixa qualidade, são paulatinamente abandonadas à própria sorte, além de 
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ações não democráticas e deterioração dos direitos da pessoa humana, pois como moram em 

áreas declaradas “como de risco”, não podem voltar para suas residências. 

No Nordeste do Brasil o grande desencadeador dos eventos extremos se dá pela 

atuação dos sistemas atmosféricos de escala sinótica que agem junto com os componentes de 

Grande Escala e também a influência dos componentes de escala local. O meio físico teve 

importância fundamental na definição das formas de uso e ocupação do solo urbano, de 

desenvolvimento econômico e de construção da identidade cultural no Nordeste brasileiro, a 

saber, dispersão geográfica de terras agricultáveis, distribuição irregular das chuvas e clima 

semiárido, onde ocorrem as secas periódicas. 

A precipitação no Nordeste é muito variável e condiciona as atividades 

socioeconômicas. Esta variabilidade causa secas severas e eventos de chuvas extremas. 

Estudo realizado por Souza (1998) mostra que os episódios de secas e inundação no NEB 

apresentam gênese, periodicidade e intensidade diferentes, e que os eventos climáticos 

extremos mais característicos são as estiagens e as inundações urbanas. No contexto do 

espaço urbano os ambientes naturais vão sendo modificados e transformados. Em 2013 o 

Nordeste do Brasil viveu a pior seca dos últimos 100 anos. E o prejuízo com a prolongada 

estiagem chegou a R$ 18 bilhões (CPTEC, 2014). 

 Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho é a análise histórica das 

decretações de Situação de Emergência (SE) e de Estado de Calamidade Pública (ECP) dos 

processos naturais extremos, de origem climática-hidrológica, com ênfase na metodologia 

para prevenção e delimitação dos espaços-risco de inundação urbana visando o planejamento 

de emergência e contingência do núcleo urbano de Mossoró - RN. 

Para dar conta deste propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

� Caracterizar o município de Mossoró-RN, a partir da evolução urbana e do processo 

histórico e socioeconômico (1970-2014), correlacionando-os com as várias pressões 

de uso e ocupação do solo urbano; 

� Selecionar os ano extremo seco e extremo chuvoso através da técnica dos quantis e a 

partir dos anos encontrados, analisar reportagens jornalísticas sobre a cidade de 

Mossoró correlacionar com as configurações atmosféricas atuantes e com os 

fenômenos oceânicos;  

� Analisar e validar os dados dos AVADAN a partir da técnica dos quantis para a 

sistematização do inventário sobre os processos naturais extremos climático-
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hidrológicos em Mossoró; 

� Analisar os decretos e as portarias com as Situações de Emergência e Estado de 

Calamidade Pública para o município de Mossoró nos anos de eventos extremos, 

sistematizando as perdas e os danos numa base de dados que constituirá a referência 

para identificação das situações de risco, no que diz respeito à sua localização espacial 

e temporal; 

� Delimitar os Espaços-Risco de inundação urbana, identificando a população atingida 

por setor censitário visando o planejamento de emergência e contingência para o 

núcleo urbano de Mossoró. 

  

As razões às quais está ligado o problema central levantado por este trabalho parte 

de uma série de questionamentos: O que é exatamente um desastre? E o risco de desastre? 

Como falar de inundação onde é mais característico a falta de chuva? Como tratar a dualidade 

secas versus inundações? O que são fatores de risco de desastres? Como gerenciar os riscos 

para diminuir os impactos dos mesmos na vida das pessoas? Quais são as condições 

socioeconômicas e espaciais dos atingidos pelas estiagens e inundações? Quais são os efeitos 

econômicos e sociais dos eventos extremos? 

 Diante disso, fez-se uma análise temporal dos dados meteorológicos (1970-2013) 

centrando-se na técnica dos quantis para encontrar os anos extremos secos e extremos 

chuvosos, uma vez que a temática a ser trabalhada visa o estudo de eventos extremos. A partir 

de uma análise dos anos, examinaram-se os relatórios de avaliação de danos, os decretos2 e as 

portarias3, em anos de situação de emergência e estado de calamidade pública. Tidos como 

eventos naturais, estes processos físicos ocorrem de maneira cada vez mais frequentes e 

causam impactos à população, à economia e na organização do espaço. 

A partir do estudo das principais inundações em Mossoró pretende-se oferecer um 

contributo sobre alguns aspectos metodológico a considerar no cumprimento da Lei Nº 

2.696/2010 da Política Municipal de Prevenção e Combate a Desastres decorrentes de chuvas 

intensas no âmbito do município de Mossoró, de 7 de dezembro de 2010, que tem, por 

                                                           
2
 É uma ordem emanada de uma autoridade superior ou órgão (civil, militar, leigo ou eclesiástico) que determina 
o cumprimento de uma resolução. 
3 É um ato administrativo normativo que visa à correta aplicação da lei, expressando em minúcia o mandamento 
abstrato da lei, com a mesma normatividade da regra legislativa, embora seja manifestação tipicamente 
administrativa. 
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objetivo a preservação da vida e da incolumidade das pessoas, do ambiente e de bens 

materiais em face de desastres decorrentes de chuvas intensas.  

O referencial estabelecido a partir das análises, permitiu a espacialização dos 

Espaços-Riscos de inundação para o planejamento de emergência e para implementação de 

políticas públicas e desenvolvimento de estratégias de prevenção, redução e mitigação do 

risco no núcleo urbano de Mossoró.   

A análise das medidas estruturais e não estruturais de mitigação do risco, em 

diferentes escalas, constituíram referenciais de análise e de cenarização estratégica para o 

planejamento de emergência e contingência à inundação do núcleo urbano de Mossoró, 

adaptadas a partir da metodologia de Tavares (2008).   

Ás questões metodológicas e analíticas nos estudos dos desastres, para o contexto 

do semiárido e das cidades médias, no Nordeste brasileiro, o referencial, as metodologias e o 

acesso à informação, ainda são pontuais. Entretanto, na última década tornam-se mais 

expressivos, sendo possível encontrar estudos relevantes sobre: eventos extremos; expansão 

urbana e sua relação com as áreas de inundações; impactos hidro meteórico/ inundações 

urbanas; correlações entre o uso do solo e ilha de calor no ambiente urbano; clima urbano e 

sua relação com a saúde; impacto das chuvas na metrópole; influência dos sistemas 

atmosféricos e fenômenos oceânicos no Nordeste e sua influência com as secas e inundações; 

dipolo do Atlântico e sua relação com eventos extremos. As referências encontram-se nos 

trabalhos de: Sampaio (1981), Aragão (1990), Gonçalves (1992, 2003, 2004), Aragão (1998), 

Souza (1998), Lins; Andrade (2001), Alves (2004), Salvador (2004), Lima (2007), Santos; 

Brito (2007), Araújo et al (2008), Santos et al (2009), Magalhães; Zanella; Sales (2009), 

Zanella; Sales; Abreu (2009); Monteiro (2011), Zanella; Olímpio; Gorayeb (2012), Almeida 

(2013), Olímpio (2013), Saraiva (2014) e Barbieri (2014). 

 Os desastres são reveladores de múltiplas dimensões, que vão desde o processo de 

urbanização, até as implicações políticas sobre decretação pelo município e “Situação de 

Emergência” ou “Estado de Calamidade Pública”. Hoje, os estudos sobre a prevenção de 

chuvas extremas é um grande desafio à meteorologia, pela recorrência e intensidade desses 

eventos, sendo fator complicador nas tomadas de decisões relativas aos alertas de perigo e 

suas consequências. Segundo Equipe Disaster (2012, p. 1):  

 

As perdas derivadas de eventos catastróficos devem ser sistematicamente registadas 
numa base de dados histórica, que constituirá a base para a identificação das 
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situações de risco, no que respeita à sua localização espacial e magnitude. Com 
efeito, os desastres naturais podem ser entendidos como marcadores, no tempo e no 
espaço, caracterizados pela ocorrência de combinações desfavoráveis entre a 
perigosidade natural, a exposição física e a vulnerabilidade dos elementos expostos. 

 

 Diante dos dados acima, como enfrentar o desafio de investigar sobre a temática, 

tendo como foco uma cidade média, no semiárido do Nordeste brasileiro? Neste caso, a 

questão central da pesquisa perpassa tanto áreas técnicas, exigindo competências específicas 

por parte dos gestores e pesquisadores; quanto de ordem econômica, política e social. Além 

disso, as ações pensadas a partir da década de 1990, para a ‘solução’ do problema, por parte 

de agentes públicos e dos agentes privados mostram que ainda há muito a ser desenvolvido, 

principalmente em termos metodológicos de análise e mapeamento dos ambientes com 

diferentes tipos de riscos. 

 Para a realização desta pesquisa seguiu-se algumas etapas: i) Introdução dedicada 

a apresentar a temática em investigação, sendo definidos os objetivos, as premissas de 

investigação, bem como os procedimentos metodológicos a implementar e a organização da 

estrutura da tese; ii) traz uma caracterização da área da pesquisa com dados físicos e registro 

histórico dos aspectos econômicos para entender o processo de uso e ocupação do solo 

urbano; iii) apresentam-se os conceitos chaves na definição do modelo de análise de risco, 

com seus respectivos subtópicos, dando ênfase aos componentes chaves sobre risco-perigo-

ameaça, desastre, vulnerabilidade, eventos extremos e espaços-riscos; iv) descreve-se as 

etapas necessárias à operacionalização da metodologia adotada; v) análise dos eventos 

extremos climáticos e hidrológico nos anos que foram decretados Situação de Emergência e 

Estado de Calamidade Pública (1970-2013), correlacionando-os com os sistemas atmosféricos 

e fenômenos oceânicos em Mossoró, descrevendo as consequências e os danos das 

estiagens/secas e das inundações graduais e bruscas; vi) procede-se à análise e discussão dos 

resultados gerados pelo processo de investigação para o núcleo urbano de Mossoró, indicando 

as ações estruturais e não estruturais no núcleo urbano, o mapeamento dos espaços-risco de 

inundação e sua correlação com o crescimento populacional e população atingida através dos 

setores censitários, bases para a gestão do risco de nível municipal e para o planejamento de 

emergência e contingência; vii) considerações finais. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DA PESQUISA 
 

 

O município de Mossoró localiza-se no Estado do Rio Grande do Norte, entre os 

paralelos 4°51'54" e 6°58'18" de latitude sul, e os meridianos de 34°57'08" e 38°35'12" de 

longitude oeste. É limitado ao norte e a oeste pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Estado da 

Paraíba, e a oeste pelo Estado do Ceará. Na direção N-S tem uma distância angular de 

2°06'24" e linear de 233 km. Na direção E-W a distância angular é de 3°38'04" e a linear 

mede 403 km. A superfície total do RN representa 0,62% do território brasileiro (IDEMA, 

1999), sendo sua área de 53.015 Km2 (Figura 2.1). 

 

Figura 2. 1: Mapa de localização do município de Mossoró-RN 

 
Fonte: Autora, 2015 
 

 

O município de Mossoró insere-se na mesorregião Mossoroense. Possui uma 

população de 259.815 habitantes e área de 2.099,3 km2 (IBGE, 2010), sendo assim o maior 

município do estado do Rio Grande do Norte. Entretanto, sua área urbana possui apenas 13,2 

km². Esse município tem localização bastante privilegiada, visto que está situado entre as 
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capitais Fortaleza e Natal, distantes 210 km e 270 km respectivamente, podendo ser alcançado 

pelas BR 110, 304 e 405, além de rodovias intermunicipais. Está inserido na bacia 

hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, segunda maior bacia do Estado do Rio Grande do Norte 

cobrindo uma área total de 14.271 km², ou seja, aproximadamente, 27% do estado. 

Segundo IBGE (2014)4 as primeiras penetrações em terras do município 

mossoroense ocorreram por volta do ano 1600, uma vez que cartas e documentos da época já 

faziam referência às salinas, cujos holandeses Gedeon Morris de Jonge e Elbert Smiente 

fizeram pesquisa pela região extraindo sal. Porém, o início da ocupação do que viria a ser o 

município ocorreu de fato com a instalação de fazendas de criação de gado, em meados do 

século XVIII. Em 27 de outubro de 1842, Mossoró foi intitulado distrito por meio da 

resolução provincial no 87 e elevado à categoria de vila em 15/03/1852. Tornou-se cidade em 

09/10/1870 (IDEMA, 2012). A história da cidade de Mossoró foi marcada por períodos de 

ascensão e declínio de sua economia. Essa dinâmica econômica, que afeta diretamente as 

esferas sociais e políticas, ditaram o seu ritmo de crescimento e expansão. Não se pretende 

realizar aqui uma análise detalhada da história sobre a cidade. O que se pretende é apresentar 

fatos importantes que culminaram na expressão atual do espaço urbano de Mossoró.  

A cidade de Mossoró se originou por volta do século XVIII em torno da Capela 

da fazenda de Santa Luzia (hoje centro da cidade de Mossoró). As primeiras casas surgiram 

em torno da Igreja de Santa Luzia (FIGURA 2.2). O rio Mossoró foi importante para o 

desenvolvimento das atividades econômicas e de subsistência. Era da mata ciliar de carnaúba 

que se retirou, durante muito tempo, o sustento das famílias por meio do estipe e da palha. A 

configuração que existia naquele momento era “um pequeno quadrado com sua capela e as 

casas sem alinhamento, pequenas e baixas, quase todas de taipa e cobertas de telha ou de 

palha de carnaúba. As ruas surgiam sem planejamento, sem traçado (FELIPE, 1988)”. 

O rio navegável serviu também como via de transporte e no seu baixo curso a 

influência da água do mar, relevo plano e condições climáticas possibilitaram a instalação de 

muitas salinas, inicialmente artesanais e posteriormente industriais (LINS E ANDRADE, 

2001). Como não é diferente em outras cidades que utilizam o rio em seu benefício como via 

de transporte, fonte de alimentos e para irrigação de campos agrícolas. Esta utilização 

contribuiu para utilização dos espaços pela sociedade e deu origem a padrões diversos de 

intervenção sobre o sistema de drenagem. 
                                                           
4
 http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=240800&search=rio-grande-do-
norte|mossoro|infograficos:-dados-gerais-do-municipio 
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Figura 2. 2: Configuração urbana de Mossoró em 1772 

Fonte: Silva (1975). 
 

 

 Os vários aspectos relacionados à geologia, aos geoambientes, ao clima, aos solos 

e à vegetação do município de Mossoró, bem como suas inter-relações influenciam a 

dinâmica hidrológica, os processos morfodinâmicos da superfície, as formações pedológicas e 

as características fitogeográficas, condicionando suas atividades econômicas.  

 

2.1 Geologia e Geomorfologia de Mossoró 

 

Segundo Claudino Sales (2002) um importante evento associado à primeira fase 

da separação do Pangea foi o rifteamento de certas parcelas dos terrenos nordestinos, tendo as 

áreas laterais aos rifts sido soerguidas na forma de ombros de rift. Esse episódio de 

soerguimento atingiu tanto as rochas sedimentares quanto os terrenos cristalinos, formando 

blocos compactos de rochas soerguidas, sendo responsável também pelas altimetrias da ordem 

de 900m no Nordeste brasileiro, nos topos mais elevados (op cit). Na sequência, os rifts foram 
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abortados, gerando em seu lugar bacias sedimentares, dentre as quais as mais importantes são 

a Potiguar e a do Cariri. 

As camadas que delimitam o topo da Bacia Potiguar são: Arenito Açu na base e 

Calcário Jandaíra como camada superior, estendendo-se por vários quilômetros entre o Estado 

do Rio Grande do Norte e o Estado do Ceará. Considerando-se que o clima no Nordeste 

brasileiro a partir do Cretáceo (135 a 65,0 Ma) era seco (AB’ SABER, 1969), pode-se supor 

que a erosão na área em estudo foi realizada de forma lenta no curso do tempo geológico. 

A geologia pertence, em parte, às formações sedimentares do Grupo Apodi, 

representadas pelas formações Jandaíra e Açu, as deposições do Grupo Barreiras e coberturas 

coluvioeluviais e aluviões (RADAM, 1981 e PIRES, 1998).  

Destaca-se a Chapada do Apodi e o Tabuleiro (AB´SABER 1974 e 2003) e a 

planície aluvionar quaternária do Apodi-Mossoró (Figura 2.3), inserida na bacia sedimentar 

potiguar brasileira localizada ao longo da costa do estado do Rio Grande do Norte e extremo-

oeste do Estado do Ceará. Quanto ao processo tectônico que originou a bacia sedimentar 

potiguar iniciou-se no Mesozóico (250 a 65,0 Ma), com a reativação e/ou superimposição de 

descontinuidades estruturais pré-existentes no embasamento cristalino durante a ruptura do 

Gondwana no Neocominiano. Esses processos culminaram na separação dos continentes Sul-

Americano e Africano e na formação do Oceano Atlântico Equatorial. 

O clima e a sedimentação transformaram esse oceano num pacote sedimentar que 

deu origem ao calcário da Formação Jandaíra (pós-rift) recoberto por rochas sedimentares 

Cenozóicas da Formação Barreiras (NETA, 2007). Ao final dessa deposição entraram em 

ação os períodos glaciais e interglaciais, intensamente presentes no período Quaternário 

iniciado na era Cenozóica a 66,4 Ma, caracterizando regressões e transgressões marinhas e 

possibilitando intensas modificações nesse depósito (MEIRELES, 2002). 
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Figura 2. 3: Mapa Geológico de Mossoró-RN 

 
Fonte: Autora, 2015 
 

 

A análise dos vários aspectos físicos da área de estudo (formas de relevo, do 

material de cobertura superficial e dos processos geomorfológicos) possibilitou a 

identificação de dois geoambientes: Planície Flúvio-Marinha e Chapada do Apodi (Figura 

2.4). Nesta compartimentação foram utilizados dados dos estudos realizados por Baccaro 

(2006). 

A planície Flúvio-Marinha desenvolve-se até 35 Km dentro do ambiente fluvial 

continental, correspondendo ao estuário. A influência das marés é intensa, pois suas altitudes 

estão entre 2 e 4 metros. Esta unidade de morfologia plana se constitui numa faixa de 

transição de difícil delimitação. As influências marítimas são fortes principalmente pela 

dinâmica das marés, mas também recebe forte influência dos sedimentos e água continental. 

Tais características, aliadas às condições do clima semiárido, dão origem a extensas e planas 

superfícies onde predominam planossolos nátricos e gleissolos sálicos. 
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Figura 2. 4: Mapa Geomorfológico de Mossoró-RN 

 
Fonte: Autora, 2015 
 

 

A Chapada do Apodi se constitui num relevo de cuesta com as camadas 

sedimentares levemente inclinadas em direção ao Oceano Atlântico, a nordeste (CLAUDINO-

SALES, 2002). Suas altitudes variam de 20 a 180m. A chapada circunda o estuário do rio 

Apodi-Mossoró na sua margem esquerda e direita, afloram na direção do interior, formando 

um patamar dissecado em interflúvios tabulares ao pé da cornija que se prolonga com 

pequenas interrupções desde a localidade de São José, no Ceará, até próximo à cidade de Açu. 

A cornija possui desníveis médios de 6 metros. É constituída por sedimentos cretáceos das 

formações do grupo Apodi, com um capeamento de sedimentos da Formação Barreiras nas 

proximidades do litoral, mostra-se bem definida com uma superfície plana conservada sobre 

os calcários da Formação Jandaíra. Sobre os sedimentos do grupo barreiras ela perde o 

aspecto uniforme, sendo dissecada em interflúvios tabulares. Os arenitos da Formação Açu na 

direção SE apresentam uma forma plana limitada por um pequeno desnível voltado para os 

terrenos pré-cambrianos. O topo se mostra levemente inclinado para Norte, o material é 

areno-argiloso de cor vermelha, contendo fragmentos argilosos de quartzo (RADAM, 1981). 
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Esta diversidade natural na área em estudo explica também a elevada dinâmica 

socioeconômica, discutida nas próximas etapas. 

 

2.2 Clima de Mossoró 

 

A região em estudo se insere no trópico semiárido nordestino, onde a normal 

pluviométrica varia de 400 mm a 600 mm. Tem influência dos sistemas atmosféricos e 

mecanismos físicos associados: Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, Vórtice Ciclônico 

de Ar Superior – VCAS, Complexo Convectivo de Mesoescala - CCM, Linhas de 

Instabilidade e as Ondas de Leste e dos fenômenos oceânicos: La niña e El niño Oscilação 

Sul, Dipolo do Atlântico e (Figura 2.5). 

La Niña  é o resfriamento anormal da água do mar no Pacífico Tropical da costa 

do Peru/Equador até o oeste do Pacifico. El Niño e a Oscilação do Sul: são um fenômeno 

global do oceano e da atmosfera conhecido como ENOS. As anomalias climáticas 

relacionadas são persistentes e duram vários meses. Exemplos secas e chuvas acima do 

normal. A Oscilação Sul - OS é a variação anômala da pressão atmosférica tropical, sendo 

uma resposta aérea ao El Niño, associada a mudança na circulação geral da atmosfera 

(ARAGÃO, 1986). As fases do ENOS são indicadas pelos valores do Índice de Oscilação Sul 

(IOS), onde valores negativos referem-se ao fenômeno El niño e os valores positivos ao 

fenômeno La niña, enquanto que valores próximos de zero corresponde às condições Normais 

neutras.  

O Dipolo do Atlântico é uma mudança anômala na temperatura da água do mar no 

Oceano Atlântico Tropical. Causa variação de precipitação no nordeste do Brasil e na África. 

Esse fenômeno muda a circulação meridional da atmosfera e inibe ou aumenta a formação de 

nuvens sobre o Nordeste do Brasil e alguns países da África, diminuindo ou aumentando a 

precipitação. Tem-se que o Pacifico positivo (Pacífico quente) e Dipolo negativo (Atlântico 

Sul quente e Atlântico Norte frio) correspondendo a episódios de seca; Pacífico negativo 

(Pacífico frio) e Dipolo positivo (Atlântico Sul frio e Atlântico Norte quente) correspondente 

a anos com excesso de chuva (ARAGÃO, 1998). 

A ZCIT fenômeno de grande escala, é uma extensa região de convergência de 3 a 

5 graus de largura na faixa de encontro dos alísios de Nordeste e Sudeste. A ZCIT se localiza 

sobre a isoterma de maior temperatura e é mais intensa sobre o mar; o Vórtice Ciclônico de 
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Altos Níveis – VCAN’s – formado no oceano Atlântico entre os meses de novembro e março, 

mas com maior frequência nos meses de janeiro e fevereiro. Na sua borda (região de baixa 

pressão), zona periférica do vórtice é marcada por nuvens provocadoras de chuva, o centro 

(região de alta pressão) caracteriza-se por apresentar movimentos de ar de cima para baixo, 

aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens (BARBIERI, 2014).  

A Zona de Convergência Intertropical - ZCIT é o sistema atmosférico de maior 

importância no estabelecimento da quadra chuvosa, na área em análise.  

As Linhas de instabilidade são fenômenos meteorológicos de mesoescala que 

ocorrem no período do verão-outono (entre os meses de novembro e março); As linhas de 

instabilidade que atuam no setor setentrional do Rio Grande do Norte são geradas pelos 

efeitos de brisas marítimas e pelas linhas de convergência da ZCIT (FUNCEME, 2013). 

Os CCM são aglomerados de nuvens que se formam devido às condições locais 

favoráveis (temperatura, relevo, pressão, etc) e provocam chuvas fortes e de curta duração. 

Normalmente as chuvas associadas a este fenômeno meteorológico ocorrem de forma isolada 

(FUNCEME, 2013). 

As ondas de Leste são sistemas que se deslocam de Leste para Oeste, a partir da 

costa da África até atingirem o Nordeste setentrional. Esses sistemas de mesoescala provocam 

chuvas principalmente na Zona da Mata, que se estende do Recôncavo Baiano até o litoral do 

Rio Grande do Norte. Quando as condições oceânicas e atmosféricas estão favoráveis também 

provocam chuvas no Rio Grande do Norte, nos meses de junho, julho e agosto. São 

aglomerados de nuvens que se formam devido às condições locais favoráveis (temperatura, 

relevo, pressão, etc) e provocam chuvas fortes e de curta duração. Normalmente as chuvas 

associadas a este fenômeno meteorológico ocorrem de forma isolada (FUNCEME, 2013). 

Segundo Barbieri (2014), a ZCIT ocorre devido ao forte aquecimento e 

uniformidade da radiação solar que forma uma região de baixa pressão em superfície e faz 

com que ocorra a confluência em baixos níveis (defluência em altos níveis), dos ventos alísios 

de sudeste vindos do hemisfério sul com os ventos alísios de nordeste vindos do hemisfério 

norte. Desse modo, a oscilação da ZCIT ocorre devido à variação da TSM durante o ano na 

Região Equatorial posicionando-se, aproximadamente, em 14° N, durante os meses de agosto-

setembro e migrando para o hemisfério sul, aproximadamente 4° S durante os meses de 

março-abril, período em que as chuvas na região do norte do Nordeste Brasileiro (NNEB) são 
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mais significativas (HASTENRATH, 1984), pois é quando ocorre o período chuvoso da 

região (Fevereiro a Maio). 

A ZCIT é mais significativa sobre os oceanos e, por isso, está diretamente 

relacionada com a temperatura da superfície do mar (TSM). Encontra-se em regiões onde a 

TSM está mais aquecida o que favorece os movimentos das correntes de ar ascendentes.  

A variabilidade interanual da distribuição de chuvas, tanto em escala espacial, 

quanto temporal está intimamente relacionada com as mudanças nas configurações de 

circulação atmosférica de grande escala e com a interação oceano-atmosfera no Pacifico e no 

Atlântico. 

 

Figura 2. 5: Sistemas Atmosféricos atuantes em Mossoró 

 

Fonte: INPE. 
 

 

Os impactos causados pelo ENOS podem ser sentidos principalmente pela 

modificação no regime total de precipitação que, dependendo da intensidade do evento, pode 

resultar em secas severas quando o ENOS é caracterizado por uma fase positiva, mais 

conhecida como fenômeno El Niño, ou períodos com saldo positivo nos valores precipitados, 
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em sua fase negativa, também chamada de fenômeno La Niña. Em ambos os casos interfere 

de forma expressiva nas atividades humanas (MOLION; BERNARDO, 2000). Segundo 

Souza; Nobre (1998):  

 

[...] “O Padrão de Dipolo é o modo de variabilidade oceano-atmosfera, de grande 
escala, mais importante sobre a Bacia do Atlântico, durante os meses de outono 
austral”. Este modo de variabilidade caracteriza-se pelo aparecimento de um padrão 
de anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM), configurando-se 
espacialmente com sinais opostos sobre as Bacias Norte e Sul do Atlântico Tropical. 

 

 

Dependendo da intensidade do período do ano em que ocorre, o fenômeno El 

Niño é um dos responsáveis por anos considerados abaixo da média ou muito abaixo da 

média, principalmente quando acontece conjuntamente com o dipolo positivo do Atlântico 

(desfavorável às chuvas). O fenômeno La Niña (resfriamento anômalo das águas do oceano 

Pacífico associado ao dipolo negativo do Atlântico - favorável às chuvas) é normalmente 

responsável por anos considerados em torno da média, acima da média ou muito acima da 

média na região. Portanto o Dipolo do Atlântico é a diferença entre a anomalia de 

Temperatura da Superfície do Mar – TSM, na Bacia do Oceano Atlântico Norte e Oceano 

Atlântico Sul (FUNCEME, 2013). 

A dinâmica dos sistemas atmosféricos e fenômenos oceânicos e sua compreensão 

têm influência temporal e espacial. A distribuição pluviométrica auxilia no conhecimento dos 

padrões predominantes de precipitação, em diferentes escalas, no planejamento dos recursos 

hídricos, nos estudos hidrológicos, no planejamento urbano e agrícola, entre outros fatores. 

O período de maior atuação dos sistemas citados no município de Mossoró tem 

início em fevereiro, com máxima ocorrendo no mês de abril. A quadra chuvosa inclui os 

meses de fevereiro, março, abril e maio, correspondendo ao fim da estação astronômica verão 

e início do outono. Relacionado à baixa latitude e à ausência de fatores geográficos 

influenciadores do regime térmico, caracterizado basicamente, por temperaturas elevadas e 

amplitudes térmicas reduzidas. A temperatura média anual gira em torno de 27°C. Julho é o 

mês mais frio, com média de 26,5º C. As temperaturas máximas e mínimas do ar têm valores 

médios iguais a 33,3ºC e 22,7ºC, respectivamente (IDEMA, 1999). Os ventos predominantes 

na região são de Leste-Sudeste e têm velocidade média anual de 4,0 m/s. 

Na área da pesquisa as secas periódicas é processo natural periódico que pode ser 

contornada com o monitoramento do regime de chuvas, implantação de técnicas próprias para 
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regiões com escassez hídrica ou projetos de irrigação e açudes, além de outras alternativas. 

Estas últimas, porém, são frequentemente utilizadas para encobrir desvios de verbas em 

projetos superfaturados ou em troca de favores políticos que assumem a característica de 

catástrofe, em decorrência da densidade demográfica e da dependência da agricultura e da 

pecuária, já as secas cíclicas é um processo com um ciclo periódico, ou seja, com intervalos 

periódicos regulares e de intensidades variáveis com reflexos na sociedade e no meio natural 

(IBGE, 2013). 

As inundações bruscas e graduais no RN foram responsáveis por 12 óbitos nos 

últimos 20 anos (CEPED E UFSC, 2013). As enxurradas ou inundações bruscas são 

provocadas por chuvas intensas e concentradas, que fazem os canais naturais de drenagem 

transbordarem de forma rápida e, geralmente, provocam danos materiais e humanos mais 

intensos do que as enchentes ou inundações graduais. Normalmente, ocorrem em bacias de 

médio ou pequeno porte e são intensificadas por relevos acentuados. Em alguns casos, as 

enxurradas podem também ter interferências por questões tecnológicas, como rompimento de 

barragens ou outras estruturas.  

As enchentes ou inundações graduais ocorrem quando, em longos períodos de 

chuvas contínuas, o leito dos rios se eleva de forma lenta e previsível, mantendo-se em 

situação de cheia durante algum tempo e, a seguir, escoa gradualmente. Normalmente, são 

características das grandes bacias hidrográficas e dos rios de planície (IBGE, 2013). 

 

2.3 Caracterização hidrográfica 

 

O município de Mossoró está inserido na bacia hidrográfica do rio Apodi-

Mossoró, deságua no litoral norte potiguar, compondo um conjunto resultante de processos 

que ocorrem a centenas de quilômetros a montante e constitui-se como genuinamente 

potiguar. A nascente do rio Apodi-Mossoró localiza-se no município de Luís Gomes, no alto 

oeste potiguar, a uma altitude de 850 m aproximadamente, nas regiões conhecidas como Serra 

de São José, Parati e Serra Negra. Possui uma extensão de 210 km e sua foz, no Oceano 

Atlântico, é em forma de estuário (ROCHA, 2009). 

Os sedimentos têm sua origem no alto e médio curso, ou seja, com a 

intemperização das rochas o material é desagregado, transportado e depositado no leito 
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fluvial. Na estrutura cárstica da Chapada do Apodi, boa parte das precipitações alimentam a 

drenagem subterrânea. 

As modificações e falhamentos ao longo da bacia do rio Apodi-Mossoró podem 

ser entendidas a partir da geomorfologia e da neotectônica: 

 

[...] O rio Apodi-Mossoró tem característica de um rio de planície, situado sobre os 
sedimentos da bacia sedimentar potiguar. Sua largura inicia-se com cerca de 250 m e 
termina na foz com aproximadamente 8 km em um eixo longitudinal de 70 km, 
apresentando um desnível de 0,06º. Constituído por arenitos da Formação Açu e 
calcários da Formação Jandaíra. Os processos de erosão linear e formação de um 
vale inciso (Canyon do rio Apodi-Mossoró) resultam da alteração do nível de base a 
partir do soerguimento da bacia sedimentar que por sua vez modifica o perfil de 
equilíbrio levando a dissecação. As falhas NW-SE e NE-SW afetam, por vezes, 
unidades neógenas incluindo a Formação Barreiras e condicionam uma drenagem 
tipo paralela orientada no sentido NE-SW, para canais principais 3º e 4º ordem e 
NW-SE para tributários (1º e 2º ordem). As anomalias detectadas caracterizam-se 
por apresentarem mudanças abruptas na direção do curso fluvial principal (MAIA; 
BEZERRA, 2012, p 60). 

 

Ao longo da bacia são monitorados 30 reservatórios (açudes, barragens e lagoas 

com capacidade superior a 5.000.000 m³), totalizando um volume de 1.235.309.294 m3 de 

água (SERHID5, 2014). 

Segundo Ramiro Valera Camacho (Coordenador do comitê da bacia hidrográfica 

do Apodi-Mossoró, em entrevista a um programa televisivo local, 2014) “O comitê da bacia 

hidrográfica6 do rio Apodi-Mossoró foi aprovado em 10 de setembro de 2010. Este atua como 

fórum de discussão e tem uma atividade política de concentrar o poder municipal, estadual e a 

sociedade civil para desenvolver, mobilizar e encaminhar as ações, seja de educação 

ambiental, recuperação da mata ciliar com plantio de mudas, palestras, cursos, dentre outras”. 

O comitê não tem autonomia para cobrar as ações de cada município. É a gestão 

integrada e participativa que auxiliará outros estudos e que, mediante as perspectivas de 

ampliação das atividades já desenvolvidas, auxiliem os gestores na avaliação e análise da 

capacidade de suporte e a resiliência dos geoambientes, possibilitando a minimização dos 

impactos negativos, derivados das atividades produtivas e considerando a variável ambiental, 

o planejamento, a execução de programas que visem o uso sustentável e o progresso social. 

                                                           
5Http://www.portal.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/semarh/sistemadeinformacoes/consulta/cBaciaSitVolu
metrica_Detalhe.asp?CodigoEstadual=00 
6
 O Comitê de Bacia Hidrográfica é um órgão colegiado da gestão de recursos hídricos, com atribuições de 
caráter normativo, consultivo e deliberativo e integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SEMARH, 2015). 
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O rio Apodi-Mossoró têm importância geomorfológica significativa no que se 

refere à esculturação da paisagem pretérita com episódio de migração do estuário, dos bancos 

de areia, do campo de dunas móveis, ao longo do Quaternário (1,75 a 0,0 Ma), em decorrência 

da estabilização do nível do mar em sua posição atual, promovendo a formação de barras 

arenosas próximas à costa e o surgimento de terraços adjacentes e/ou circunvizinhos às zonas 

estuarinas que têm o fluxo e o refluxo da água ocorrendo em seus diversos canais.  

É importante destacar que o rio Apodi-Mossoró receberá água da transposição do 

Rio São Francisco por meio do canal do Eixo Norte (Nordeste Setentrional) que possuirá 

aproximadamente 477 km de extensão, 14 aquedutos, nove estações de bombeamento, 27 

reservatórios e 4 túneis. O Projeto de Integração do São Francisco faz parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC7) do Governo Federal, com previsão de conclusão até 2015. 

A estrutura interliga o Estado do Ceará a Paraíba, pelo Eixo Norte, através de um túnel 

denominado Cuncas 1, com 15Km considerado o maior da América Latina para transporte de 

água. A estimativa é que 12 milhões de pessoas de mais de 390 municípios nos Estados de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte sejam beneficiadas e tenham segurança 

hídrica (Ministério da Integração Nacional, 2014). 

 

2.4 Solos e Vegetação de Mossoró 

 

O município apresenta oito tipos de solos, sendo sua associação e origem 

relacionadas ao tipo litológico do substrato existente e a fatores como clima, relevo e 

vegetação local. Algumas associações são: latossolo vermelhos-amarelos, neossolos flúvicos, 

gleissolo sálicos, planossolos háplicos, argissolos, chernossolos. Estes tipos de solos e suas 

associações permitem inferir que, de modo geral, há o predomínio de solos de média a alta 

fertilidade, ricos em nutrientes e utilizados para produção agrícola, com exceção do gleissolos 

devido a sua alta concentração de sais. 

Na área em estudo encontram-se vários tipos de vegetação, segundo Andrade 

Lima (1981). Na porção centro-sul a caatinga hiperxerófila e os carnaubais são 

predominantes. O domínio da caatinga se caracteriza por vegetação arbórea aberta nas áreas 

                                                           
7 Ao todo, o Projeto de Integração do Rio São Francisco possui quatro túneis, sendo três no Eixo Norte (Cuncas 
1, Cuncas 2 e Milagres) e um no Eixo Leste (Eng. Giancarlo de Lins Cavalcanti). O túnel Milagres, com quase 1 
km, está localizado em Penaforte (CE), e o túnel Eng. Giancarlo de Lins Cavalcanti (antigo túnel Monteiro) liga 
Sertânia (PE) a Monteiro (PB) e possui 3 km de extensão. 
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pediplanadas, de caráter seco, com abundância de cactáceas e plantas de porte baixo e 

espalhadas, entremeadas de plantas suculentas e extrato herbáceo estacional. Há também o 

parque de caatinga, que é antrópico, resultante do desflorestamento de vales e depressões mais 

úmidos, ficando, em geral, o Zizipheus (Juazeiro), Cydonia oblonga (Marmeleiro), Mimosa 

tenuiflora (Jurema-Preta), Mucuna pruriens (Mufumbo), Cnidoscolus phyllacanthus 

(Faveleiro), Pilosocereus gounellei (xique-xique), Pilosocereus pachycladus (Facheiro) e 

Copernicia Cerifera (Carnaúba) como espécies arbóreas sobre gramíneas lenhosas 

temporárias, além de vegetação natural representada por palmeiras e carnaúbas. A vegetação 

nativa foi removida, resistindo apenas as Copernícia prunífera (Carnaúbas) e algumas 

espécies da caatinga como Piptadenia stipulacea (Jurema) e o Cronton sonderianus 

(Marmeleiro). O Batis maritma (Pirrichiu) aparece com grande frequência, o que demonstra a 

influência salina nesse ecossistema como também o Rhynchospora globosa (Junco ciperácea). 

A vegetação na área de estudo foi quase completamente descaracterizada em 

virtude da substituição da vegetação nativa pela algaroba8 (Prosopis Juliflora). A espécie foi 

sendo disseminada de forma desordenada sobre extensas áreas, o nicho preferencial da planta 

são as áreas de matas ciliares, as manchas de solos neossolos flúvicos e as áreas sedimentares, 

estas com forte presença populacional. 

 

2.5Aspectos Socioeconômicos do município de Mossoró 

 

 

Na atualidade, os principais vetores da economia de Mossoró são o sal, o 

comércio, o agronegócio e o petróleo, voltados para o mercado nacional e internacional.  

O resgate histórico das fases econômicas de Mossoró nos últimos 40 anos mostra 

que foi na fase da chegada das agroindústrias, na década de 1950, que nasceram os primeiros 

bairros operários dos trabalhadores das salinas (Bom Jardim, Paredões e Baixinha), quanto 

aos primeiros povoados chegaram os trabalhadores das algodoeiras, fábricas de óleo, 

trabalhadores ferroviários (Alto da Conceição, Lagoa do Mato, Pereiros, São Manoel) e os 

trabalhadores das moageiras e ensacadores do sal (Doze anos). 

                                                           
8
 Esta planta foi introduzida no semiárido nordestino na década de 40 no interior e no litoral, pois se buscava 
soluções para o problema da seca, apresentada e difundida como uma promissora alternativa econômica, uma 
vez que se adapta em regiões semiáridas, por ser espécie de uso múltiplo, produtora de lenha, madeira, forragem, 
alimento para o gado e outros produtos, causa sérios impactos tanto na estrutura, quanto na diversidade biológica 
da comunidade, mudando o componente arbustivo arbóreo da caatinga (PEGADO et al, 2006) 
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Entre 1960-1970 houve um incremento na área de construção civil representada 

pelos conjuntos habitacionais: Abolição I, II e III, os conjuntos do INOCOOP (Nova Betânia 

e São Manoel), Ulrich Graff, Liberdade, e a construção de casas e mansões financiadas pela 

Caixa Econômica e pela Caderneta de Poupança do Rio Grande do Norte, criando o bairro, 

Nova Betânia. 

Na década de 1970, Mossoró deixou de ser apenas um centro repassador de 

matéria-prima para ser um centro prestador de serviços, passando a terceirizar as atividades 

locais (PENHA FILHO, 1982). Foi nessa década que houve a instalação de maior 

infraestruturas: A construção de bairros habitacionais de baixa renda, financiado pela 

Companhia da Habitação - COHAB; financiamento de moradia para classe média e alta, por 

meio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), Caixa Economia Federal - CEF; Banco 

Nacional da Habitação – BNH que investiu em serviços de saneamento e rede de esgoto, além 

da criação de órgãos estaduais: Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN; 

Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN; Companhia de 

Telecomunicações do Rio Grande do Norte – TELERN; Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agropecuário – CIDA; Companhia de Desenvolvimento de Recursos 

Minerais do Rio Grande do Norte - CDM/RN; Departamento de Estradas e Rodagens do Rio 

Grande do Norte - DER/RN e a instalação do escritório da PETROBRAS (FELIPE, 1982). 

Neste contexto, cabe destacar que as políticas públicas concentraram-se em 

setores estratégicos (energia, transporte, comunicações, química e siderúrgica). E foram 

importantes para as transformações espaciais.  

No âmbito nacional, a década de 1970 ainda apresentava reflexos do chamado 

“milagre econômico”, cuja denominação foi dada em função da época de excepcional 

crescimento econômico ocorrido durante o Regime Militar no Brasil, especialmente entre 

1969 e 1973. 

As políticas públicas voltadas para a atenuação dos efeitos da seca também foram 

criadas nesta década: Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste – 

POLONORDESTE (1974), o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região 

Semiárida do Nordeste – Projeto Sertanejo (1976). Ainda nesta década de 1970, ocorreu à 

implantação, em Mossoró, de uma alça de contorno da BR 304, que desviou o fluxo de carros, 

ônibus e caminhões que passavam pela área central, possibilitando a expansão para as 

proximidades noroeste/sudeste da cidade. Mas apesar do desenvolvimento econômico a 
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estiagem no início da década de 1970 foi tão avassaladora que acarretou na criação de frentes 

de emergência, para “atender” cerca de 1,8 milhões de pessoas no Nordeste, na figura 2.6 

tem-se as principais consequências da estiagem em 2013 em Mossoró: perdas de animais, 

falta de água, redução no volume de água dos açudes, abastecimento de água as famílias 

através de carros pipas. 

 

 Figura 2. 6: Algumas Consequências e danos num período de seca  

 
 Fonte: Jornal Gazeta e Jornal O Mossoroense, 2013. 

 

Dessa forma, durante esse período de seca Mossoró enfrentou sérios problemas de 

moradia, uma vez que, os desempregados das agroindústrias e das salinas, juntamente com os 

moradores da zona rural, assolados aglomeravam-se na cidade, sem emprego, sem 

infraestrutura capaz de comportar o aumento populacional, gerando uma proliferação de 

habitações subnormais. 

Mesmo assim ainda era possível perceber que Mossoró enquanto empório 

comercial atraia pessoas e investimentos, havendo, portanto, a necessidade de ordenar melhor 

o território. Em 1975 foi elaborado o primeiro Plano Diretor de Mossoró, mas não foi 

implementado em sua totalidade, tornou-se uma simbologia do marco político governamental 

estabelecendo componentes de integração de Mossoró a dinâmica espacial nacional. Oliveira 

(2013: p. 120) definiu o Plano Diretor de Mossoró de 1975: 
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O Estabelecimento do zoneamento do espaço urbano, que atribuía funções a setores 
da cidade, como aconteceu com a delimitação do distrito industrial e a determinação 
de acesso a todos os setores da cidade à área central, consolida e assegura o eixo de 
expansão urbana no sentido sudeste-noroeste condição da reprodução 
socioeconômica deste espaço naquele período em razão, essencialmente, da 
dinâmica local tirar importantes proveitos da localização da ferrovia que cortava a 
sede do município neste sentido. Ademais, é necessário dizer que este Plano, em 
geral não supera sua condição formal, tendo sido restritamente aproveitado enquanto 
instrumento de intervenção urbana legitima.  
 
 

O Plano tinha como objetivo ordenar a expansão da sua malha urbana e 

categorizar o uso dos espaços em zonas residenciais, zonas comerciais, zona especial 

ribeirinha, zona mista, zona de proteção paisagística, zona de ensino e zona industrial. A zona 

especial ribeirinha (parte do bairro Ilha de Santa Luzia) e a zona de proteção paisagística 

(parte dos bairros: Alagados, Alto da Conceição, Centro, Ilha de Santa Luzia, Paredões e 

Barrocas) já necessitavam de atenção nesta época devido a inundações frequentes, 

ocasionando perdas econômicas e outros transtornos. 

A partir da década de 1980, Mossoró assume novos papéis na divisão territorial do 

trabalho, em diferentes escalas, e passa a ter ramos econômicos inseridos na dinâmica da 

produção moderna vivendo, desde então, importantes transformações socioespaciais. Em 

1980 ocorreram intensos fluxos migratórios campo-cidade para Mossoró e para a capital 

Natal, devido a crises relativas às culturas tradicionais, aliada a uma estrutura fundiária 

concentrada, gerando uma massa de trabalhadores informais em pleno processo de expansão 

urbana e acelerado crescimento demográfico. Milhares de posseiros, parceiros, arrendatários e 

pequenos proprietários perderam suas terras e oportunidades na agricultura, migrando para a 

cidade, em busca de uma nova fonte de renda, o que ocasionou uma crise no campo e na 

cidade. Segundo Sampaio (1991, p. 20): 

 

[...] Os efeitos resultantes dessa mobilidade da força de trabalho são excelentes para 
o capital, mas desastrosos do ponto de vista social, pois reduzem o trabalhador a 
uma espécie de ‘‘coisa-mercadoria’’. 

 

A migração (e suas consequências) e, no seu contraponto, a luta por terra faz parte 

desse processo, sendo necessário considerar as marcas das resistências na história dos 

trabalhadores potiguares9. O estudo de Costa (2005, p.78) mostra que “[...] Assim, embora 

                                                           
9 De acordo com Reis e Silva (2004), ancorados na abordagem de Woortman (1990) apud (SILVA, 2007) [...] a 
campesinidade é a condição relativa aos valores morais, éticos, e sociais do camponês que se manifestam na 
relação com a terra, com o trabalho, com a família e com a comunidade. Além disso, é importante considerar 
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com intensidades diferenciadas, o acesso à terra por parte dos expropriados, tem ocorrido, 

historicamente, no âmbito dos conflitos sociais com registro de assassinatos de trabalhadores 

rurais. Neste interim, surgem movimentos sociais articulando a luta pela Reforma Agrária 

como é o caso do Movimento dos Sem Terra - MST, os sindicatos dos trabalhadores rurais, 

entidades ligadas à Igreja Católica e a Comissão Pastoral da Terra – CPT”. 

A economia rural do município de Mossoró caracteriza-se pela prática de uma 

pecuária extensiva baseada na utilização de forrageiras nativas que se desenvolvem durante a 

estação chuvosa graças às condições favoráveis de temperatura e de duração da insolação. 

Esses agentes econômicos são responsáveis pelo crescimento urbano e por significativas 

outras reestruturações. 

Em 1982 tem-se a implantação do Programa de Aproveitamento de Recursos 

Hídricos do Nordeste, sendo incorporado o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - 

PAPP (1985), Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE (1988) e o Projeto 

Áridas (1992).  

Quanto à atividade de extração do sal, nesse momento da história de Mossoró, 

passa de artesanal para mecanizada. Essa mudança no processo de produção acarretou a 

substituição de grande parte da mão-de-obra por maquinário. Essa realidade, atrelada à 

falência do parque agroindustrial local em decorrência da substituição de produtos oriundos 

de matérias-primas naturais por sintéticas; crescimento do cultivo da soja no Sudeste, 

afetando a comercialização de oleaginosas produzidas em solo potiguar, prejudicaram a 

economia tradicional local, com grandes impactos econômicos e sociais em Mossoró, esses 

efeitos geraram desemprego em massa, principalmente nas salinas artesanais10. 

Entre 1980 e 1989, as taxas de crescimento da economia foram extremamente 

baixas, provocando diminuição dos investimentos e das importações. As restrições nos 

serviços públicos, infraestrutura e na contratação de trabalhadores gerou desemprego - reflexo 

de um panorama nacional, além dos diversos desastres naturais ocorridos na década de 1980, 

fato esse que também se refletiu na área de estudo, através dos eventos climáticos - 

hidrológicos. 

                                                                                                                                                                                     
como marco os movimentos sociais, desde a resistência ao coronelismo e ao latifúndio e ao agro-hidronegócio. 
Representando o desdobramento das disputas pelo poder no campo. 
10 Em 1972, foi acionada a política de colonização no distrito de Serra do Mel, objetivando absorver a mão-de-
obra expulsa da atividade salineira. O projeto tinha como prioridade a aquisição da propriedade onde cada 
colono receberia uma gleba de 50 hectares para explorar a cultura do caju associada a outras culturas de 
subsistência. Atualmente, o município tem como base econômica a cultura permanente de caju de sequeiro. 
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Na década de 1986, descobrem-se poços de petróleo11 na área conhecida como 

Canto do Amaro, na zona rural de Mossoró. A nova atividade econômica consolida-se na 

cidade e hoje representa o maior campo de petróleo em terra do País. A atividade petrolífera 

fez o capital circular, gerou empregos, propiciou a distribuição de royalties para o município, 

entretanto, também gerou impactos ambientais e sociais, significativos: 

 

[...] Em relação à importância da indústria petrolífera na área em estudo e o alto 
risco ambiental potencial que apresenta, destacam-se os passivos ambientais dela 
derivados, associados à expansão da atividade e do número de poços perfurados 
responsáveis pela produção de uma nova geografia regional, em cuja paisagem se 
sobrepõe elementos tradicionais e modernos (IICA, 2009, p. 78). 
 

 

Na década de 1990, ainda em virtude da expansão urbana impulsionada pela 

dinâmica econômica local, a Prefeitura Municipal de Mossoró - PMM aprova a lei 502 de 

05/06/1990, que cria cinco novos bairros, passando de 23 em 1980, para 28 em 1990 

(FELIPE, 2002).  

Na década de 1990, além da continuidade da produção de petróleo, tem-se 

também gás natural, extração e o beneficiamento do sal, sendo necessário nesse período, a 

reestruturação dos principais setores industriais, melhoria da infraestrutura e modernização de 

alguns setores da economia, como o polo de Fruticultura Irrigada Açu/Mossoró 

(transformando-se num polo agroindustrial exportador de frutas para a Europa e outros 

países). Vários investimentos foram feitos na área da saúde, educação, saneamento básico e 

rede de energia elétrica. Cabe destacar também o incentivo ao turismo12, com o projeto Costa 

Branca e a carcinicultura. A área sobre influência destas atividades é fruto, em parte, das 

novas possibilidades de produção, investimento tecnológico e maior fluidez do espaço.  

A carcinicultura chega a Mossoró e apresenta-se como uma alternativa na 

estruturação da economia potiguar. O Estado hoje é o maior produtor de camarão marinho do 

Brasil respondendo por 41,5 % da produção nacional com 40,0 % das fazendas produtoras e a 

região das bacias hidrográficas dos rios Apodi - Mossoró e Piranhas – Açu. 

                                                           
11A unidade de produção petrolífera da Bacia Potiguar compreende 15 municípios potiguares e dois cearenses, 
com 5.000 poços em operação em suas 53 concessões terrestres e 18 marítimas, além de 30 plataformas 
marítimas de produção (IDEMA, 2005). 
12 A zona costeira do Rio Grande do Norte apresenta no seu modelado diversos tipos de morfologias entre as 
quais se destacam as praias, as falésias, as dunas, os estuários e os manguezais. Todo esse conjunto de feições, 
devido sua posição geográfica, dividem-se em Litoral Setentrional (Apodi-Mossoró, Açu-Piranhas, Guamaré–
Galinhos) e Litoral Oriental (Potengi, Laguna de Guaraíras, Ceará–Mirim, Curimataú) que apresentam 
características naturais e econômicas distintas. 
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O setor primário tem como destaque a fruticultura irrigada, sendo que o estado é 

responsável por 90% da produção brasileira para exportação. Essa atividade tem grande 

contribuição econômica para a região e para o estado como um todo. Dentre as culturas 

exploradas destacam-se o melão (Cucumis Melo (L)) e a manga (Magifera Indica (L). Sendo 

que estes pomares são comuns tanto na bacia do Apodi – Mossoró como na bacia do Rio 

Piranhas – Açu. Essa atividade utiliza grande quantidade de insumos e produtos, elevando o 

potencial poluidor do plantio, associado ao uso intenso da mecanização o que proporciona 

impactos significativos ao solo, caracterizando um risco ambiental a ser quantificado e 

caracterizado. 

Em termos de área agrícola disponível, o município de Mossoró desponta como 

possuidor da maior área bruta agricultável, seguida dos municípios de Serra do Mel e Areia 

Branca. Pessoa et al (2011) destaca as atividades geradoras de renda no município: 

 

A carcinicultura, ovinocaprinocultura, apicultura, fruticultura irrigada; extração de 
petróleo, gás natural e calcário; produção de sal marinho. Apresenta-se como o 
segundo maior centro de serviços e comércio do estado do Rio Grande do Norte, o 
que, certamente, está articulado a outras atividades também consistentes no 
município como: crescimento do turismo, a partir da realização de eventos festivos, 
negócios (como a caprifeira, mais conhecida como a “Festa do Bode”), a 
"Exporfruits" e eventos culturais, com destaques para o “Mossoró Cidade Junina", 
"Auto da Liberdade" e "Oratório de Santa Luzia", que já fazem parte do calendário 
anual de eventos do município (PESSOA, et al 2011, p. 110). 

 

Dos municípios da mesorregião mossoroense destaca-se como o mais importante, 

em virtude da sua base econômica, educacional e social. A partir dessa base econômica 

Mossoró torna-se o centro de controle de monopólio sobre atacado, varejo e expedição de 

produtos agrícolas. Além da consolidação como polo educacional, agora mais amplo, como a 

opção de cursos superiores com universidades privadas, estadual e federal. Mossoró como 

capital regional exerce a condição de centralidade, no que diz respeito ao uso dos transportes 

coletivos, compras de bens de consumo específicos, produtos especializados, compras de 

insumos e à comercialização de produtos agropecuários (BEZERRA, 2013). 

Segundo Saraiva (2014)  dada à importância econômica de Mossoró e a sua área 

de influência, atualmente é classificado como cidade média, polarizando a porção oeste do 

Rio Grande do Norte e ainda exercendo papel importante diante de diversos municípios do 
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nordeste do Ceará e noroeste da Paraíba. Mossoró possui relevância inter-regional, o que 

acarretou sua classificação como Capital Regional C13 pelo IBGE (IBGE, 2007). 

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico deste município 

também ocasionaram modificações no curso fluvial do rio Mossoró. De acordo com Felipe 

(1982), o poder público estadual construiu, ao longo do rio, sete barragens submersíveis14, 

para semiperenizar o rio no perímetro urbano e nas suas proximidades, impedindo a 

penetração das marés. Em virtude disso e da implantação da estrada de ferro, o porto fluvial 

do bairro Santo Antônio foi extinto, apesar da utilização no escoamento de mercadorias.  

Destaca-se, quanto à População Economicamente Ativa (PEA), com o maior PIB 

entre os municípios da mesorregião Potiguar (Areia Branca, Baraúna, Grosssos, Mossoró, 

Serra do Mel e Tibau) (3,9 bilhões de reais) (DATASUS15, 2011).  

No trabalho de Carvalho (2011, p. 67) encontram-se os índices socioambientais 

para Mossoró no ano 2000, afim de melhor pensar a gestão ambiental dos 51 municípios da 

bacia do Apodi-Mossoró. O autor elaborou diagnósticos e cenários e confrontou com as 

condições gerais existentes, chegando as seguintes considerações “[...] O município de 

Mossoró apresentou percentual de densidade demográfica de 88%, com taxa de urbanização 

de 93%, e a produção industrial por Km2 de 55%, além de 68% de pressão socioeconômica”.  

A questão socioeconômica está relacionada com o desenvolvimento das forças 

produtivas e com a organização do trabalho em determinadas condições técnicas e sociais 

(divisão social do trabalho, modalidades de cooperação). Segundo Santos (2010, p. 67):  

 

A reestruturação produtiva de 1970 e 1980 passou por uma reorganização 
principalmente nos sistemas técnicos componentes dos circuitos espaciais da 
produção do sal, petróleo e da fruticultura irrigada, havendo grande difusão do 
consumo produtivo no intuito de atender os novos e velhos agentes econômicos 
hegemônicos nesse espaço, provocando constantes redefinições (e permanências) na 
economia política. 

 
 

                                                           
13. Segundo o IBGE 70 centros são classificados como capitais regionais, que possuem capacidade de gestão no nível 
imediatamente inferior ao das metrópoles, possuem área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para 
um conjunto de atividades, por grande número de municípios. Para enquadra-se como Capital Regional C é preciso exercer 
influência em, no mínimo, 39 cidades do estado, com medianas de 250 mil habitantes, e relacionar-se com, no mínimo, 162 
cidades (REGIC, 2007). “A partir do último censo, considerando o recorte da REGIC, a região comandada por Mossoró 
abrigava 678.750 habitantes, o que corresponde a mais de 21,4% do total de habitantes do Rio Grande do Norte. ” 
(BEZERRA, 2013, p.106).  
14 Não especifica em que ano foram construídas  
15 Evolução do PIB do Município de Mossoró de 2000-2011 https://www.deepask.com/goes?page=mossoro/RN-
Confira-o-PIB---Produto-Interno-Bruto---no-seu-município. 
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É durante o início da década 2000 que o distrito industrial, localizado nas margens 

da BR 304, recebeu incentivos com o intuito de atrair novas indústrias. O distrito industrial já 

estava presente no primeiro Plano Diretor de Mossoró, de 1975, mas é neste período que 

ganha dinamicidade, uma vez que as indústrias instaladas anteriormente localizam-se em 

bairros da área urbana.  

A elaboração e aprovação do Estatuto das Cidades em 10/07/2001 pela Lei n. 

10.247 da Constituição Federal, regulamentou a política urbana no Brasil. Tal instrumento faz 

emergir novas formas de planejar e gerir as cidades, fornecendo as diretrizes estabelecidas 

pela política urbana. Nesse sentido e, levando em consideração o crescimento da cidade de 

Mossoró, tanto em termos populacionais como econômico é necessário a elaboração de um 

novo Plano Diretor, que desse conta da política de ordenamento do território, estabelecida 

pela nova lei federal 10.257/2001.   

Então, o novo Plano Diretor elaborado em 2006 e atualmente em vigor, destaca 

oito áreas especiais para a Zona Urbana do município de Mossoró. Três são áreas especiais de 

preservação ambiental e classificadas como: i) Reservas de Patrimônio Ecológico: áreas de 

domínio público ou privado, destinadas a proteção dos mananciais e demais formas de 

vegetação natural de preservação permanente, onde não serão permitidas quaisquer atividades 

modificadoras do meio ambiente natural, sendo incluídas as margens dos rios, córregos e 

bacias fechadas de águas pluviais; ii) Área Especial de Proteção Ambiental que podem conter 

áreas de domínio público ou privado. Destinam-se à conservação do sistema natural a fim de 

assegurar o bem-estar da população e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais, 

evitando a descaracterização das belezas naturais e dos recursos hídricos, que constituem 

fonte de exploração turística da região e do Estado, compreendendo especialmente os rios, 

córregos e bacias fechadas. Situa-se tanto na zona urbana como na zona rural; iii) Área de 

Risco Ambiental são aquelas sujeitas a eventos ambientais, que possam trazer riscos aos 

assentamentos humanos e ao patrimônio natural, histórico e cultural ou que apresentem 

espécies ameaçadas ou em extinção, classificadas em listas oficiais (Plano Diretor de 

Mossoró, 2006).  

O artigo 27 da seção II do Plano Diretor de Mossoró esclarece que: Art. 27. A 

Administração Municipal poderá declarar como áreas especiais de preservação ambiental, 

com fundamento em estudos específicos de avaliação do risco e do impacto ambiental, 
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aquelas que venham a caracterizar como impróprio ao uso para fins de moradia ou de 

quaisquer atividades que importem na alteração do meio ambiente. 

 Portanto, considerando as questões levantadas até o momento, Rocha (2005) 

resume que a configuração atual da área urbana de Mossoró é fruto de cinco importantes 

momentos históricos: i) espacialização pecuarística, resumindo-se a uma praça comercial 

entre os anos de 1772 a 1857; ii) espacialização do empório comercial com a concentração de 

capitais públicos e privados entre 1857 a 1930; iii) espacialização salicultora e agro-industrial 

exportadora com fixação da classe operária no solo urbano, desenvolvendo-se ao longo da 

estrada ferroviária entre 1930 a 1970; iv) espacialização de prestadora de serviços dentro de 

uma política estatal intervencionista, ritmo de crescimento acelerado, pela reutilização de 

alguns espaços e pela segregação espacial de populações carentes, durante a década de 1970; 

v) espacialização de prestadora de serviços dentro de uma política estatal neoliberal, redução 

brusca da expansão urbana, com alterações nos espaços existentes que impulsionaram sua 

expansão urbana, considerando que a estrutura territorial está ligada a outros segmentos, 

como o econômico, o social e o político. 

A partir da dinâmica econômica e social o núcleo urbano do município de 

Mossoró conta hoje com uma subdivisão em cinco grandes zonas de acordo com o plano 

diretor de Mossoró de 2006: Central, Norte, Leste, Sul e Oeste, composta atualmente por 30 

bairros, sendo 1 deles distrito industrial e um vetor de crescimento na faixa norte/sul (Figura 

2.7). 

Santos (2010, p. 110) ressalta que a leitura da cidade a partir da compartimentação 
em zonas agregou: 
 

[...] bairros, eixos viários e atividades produtivas definidoras de usos, permitindo 
antever a diferenciação social com que o espaço urbano vem sendo produzido, 
visualizando-se, por um lado, diversas frentes periféricas que tendem a abrigar os 
grupos socialmente excluídos, e por outro, a indicação de um vetor de expansão de 
empreendimentos de incorporadores imobiliários voltados às camadas mais 
abastadas. 
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Figura 2. 7: Mapa das Zonas do núcleo urbano de Mossoró, Plano Diretor de 2006 

 
 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e a Fundação João Pinheiro - FJP trabalharam com os 

dados do censo (1991, 2000, 2010), para entender a questão do crescimento populacional 

(Figura 2. 8) e social através do Índice de Vulnerabilidade Social do município de Mossoró, 

apresentados através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. A análise 

revelou em porcentagem a incapacidade da família em responder adequadamente, em tempo 

hábil, a eventos inesperados de ordem ambiental ou social, como inundações, perda de 

emprego e renda ou inadequações temporárias da residência e sua acessibilidade.  

Buscando uma reflexão sobre o crescimento populacional de Mossoró Santos 

(2010, p. 130) aborda que: 

 
O crescimento da população foi de 116.596 habitantes em um período de trinta anos, 
equivalendo a um percentual de cerca de 120%. De acordo com dados do IBGE 
(2008), em igual intervalo de tempo, sua população urbana passou de 79.302 para 
119.081 habitantes, perfazendo um crescimento de 39.779 pessoas. Dessa forma, 
nesses trinta anos, a população urbana cresceu cerca de 2,5 vezes, evidenciando que 
o crescimento na cidade é mais acelerado em relação ao da população total. No que 
tange à taxa de urbanização, atingiu 93% no ano 2000. 
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Esta rápida urbanização, em um período de tempo relativamente curto foi 

acompanhada por um crescimento urbano muitas vezes desordenado e pelo despreparo das 

administrações locais em atender às necessidades básicas da população. Esses fatores 

acarretaram o adensamento populacional e, muitas vezes, em áreas consideradas inadequadas 

à ocupação, bem como o surgimento de graves problemas estruturais. Situações como essas 

têm como consequência uma série de problemas sociais e ambientais, que potencializam e até 

mesmo desencadeiam os desastres. 

 

Figura 2. 8: População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Mossoró – RN (1991, 2000, 2010) 

 
Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

 

Os dados do censo 2010 mostram que pessoas vulneráveis à pobreza equivalem a 

35,33%, pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação 

informal 34,4%, pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitários 

inadequados representa 4,16%. Este processo de desenvolvimento traz em seu bojo inúmeras 

contradições, pois, ao mesmo tempo em que ampliou o conjunto de atividades econômicas, 

aumentou a exploração da força de trabalho, o uso intensivo da terra, a concentração da 

riqueza, a degradação e a contaminação dos solos e da água, o uso expressivo de adubos e 

inseticidas. A modernização conservadora no campo corroborou, por um lado, com a 

acumulação de riquezas e, por outro lado, com a intensificação da miséria. 

Diante do exposto acima foi nas décadas de 1970 e 1980 que ocorreu a expansão 

de Mossoró caracterizou-se pelo acelerado ritmo de crescimento econômico e urbano, pela 

reutilização de alguns espaços e pela segregação espacial de populações carentes. De 1990 até 

os dias atuais, a expansão urbana reduziu bruscamente o seu ritmo, ocorrendo somente 

alterações em espaços existentes. 
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3 ENQUADAMENTO TEÓRICO  
 

 

O clima influencia e condiciona a organização do espaço. É decisivo no 

planejamento econômico para as atividades humanas, por isso é importante estudar a sua 

estrutura física em anos extremos, ou seja, conhecer os sistemas atmosféricos e fenômenos 

oceânicos, uma vez que estão vinculados à circulação regional que respondem pelas 

irregularidades climáticas, dentre as quais, inundações, estiagens e secas que têm causado 

transtornos no decorrer dos anos. A alteração entre anos secos e anos chuvosos, afeta 

seriamente os setores agrícolas, industrial, turístico, enfim, as atividades da sociedade em 

geral. 

 O estudo dos fenômenos atmosféricos é realizado pela meteorologia e pela 

climatologia. A climatologia nasce baseada na meteorologia com foco na atmosfera, 

preocupando-se com o registro e a medição dos eventos ou episódios, cuja finalidade seria 

determinar as condições físicas sob as quais foram produzidos.  

 O acompanhamento e o entendimento dessas correlações dinâmicas permitem a 

previsão de tais episódios, em um curto período de tempo; a indicação dos locais mais 

suscetíveis; apontamentos de sugestões para a implantação das atividades humanas e a 

minimização dos impactos decorrentes.  

 A análise do ritmo climático local permite a explicação da origem de eventos 

pluviais extremos e a conferência das hipóteses de mudanças climáticas. Mas a grande 

problemática é que nem sempre as definições científicas coincidem com as definições legais, 

para efeitos de ordenamento, planejamento e gestão do território. No que se refere a fatores 

envolvidos na difusão de impactos sobre os espaços, evidenciando a gênese de episódios 

climáticos excepcionais (seca, estiagem, enchente, dentre outros), as análises feitas, 

correlacionam os dados meteorológicos e as cartas sinóticas de superfície com informações 

provindas das camadas atmosféricas de altas altitudes.  

 

3.1 Fenômenos climáticos e hidrológicos extremos: estiagens/seca e inundação 
 

A estiagem é um fenômeno climático causado pela insuficiência de precipitação 

pluviométrica, ou chuva numa determinada região por um período de tempo muito grande.  
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As estiagens, historicamente, são acompanhadas do êxodo rural, fenômeno 

periódico caracterizado pela escassez ou distribuição irregular de chuvas no período 

invernoso, e que afeta a zona semiárida em diferentes níveis de intensidade, provocando crises 

na economia: taxas baixas ou mesmo negativas do crescimento da economia, valores 

negativos do Produto Interno Bruto, desemprego, baixo nível de produtividade, frentes de 

trabalho como medidas emergenciais. Os trabalhadores rurais como não dispõem de 

infraestrutura de armazenagem, não conseguem acumular reservas. Ainda existe a 

necessidade de se implementarem políticas de natureza estrutural, a fim de que se criem 

formas de convivência da população rural com as condições ambientais do semiárido, 

iniciativas políticas, institucionais, tecnológicas, financeiras são apontadas nas ausências de 

iniciativas governamentais efetivas e eficazes. 

O conceito de seca está intimamente relacionado ao ponto de vista do observador. 

Embora a causa primária das secas resida na insuficiência ou na irregularidade das 

precipitações pluviais, existe uma seqüência de causas e efeitos na qual o efeito mais próximo 

de uma seca torna-se a causa de outro efeito e esse efeito passa a ser denominado também de 

seca (CAMPOS; STUDART, 2011).  

Assim, pode-se definir a seca climatológica (ocorrência, em um dado espaço e 

tempo, de uma deficiência no total de chuvas em relação aos padrões normais que 

determinaram as necessidades), a seca edáfica (tem como causas básicas a insuficiência ou 

distribuição irregular das chuvas e pode ser identificada como uma deficiência da umidade, 

em termos do sistema radicular das plantas, que resulta em considerável redução da produção 

agrícola), a seca social (severas perdas econômicas e grandes transtornos sociais como fome, 

migração e desagregação familiar) e finalmente, a seca hidrológica ou de suprimento de 

águas (pode ser entendida como a insuficiência de águas nos rios ou reservatórios para 

atendimento das demandas de águas já estabelecidas em uma dada região) (CAMPOS; 

STUDART, 2011). 

De acordo com a visão da economia, a seca é uma quebra da produção agrícola, 

enquanto que sob o ponto de vista climático, seca é a ausência das chuvas no período em que 

deveriam ocorrer (SOUZA, 1998).  

 De acordo com o Glossário de Defesa Civil (CASTRO, CALHEIROS e MOURA, 

2004) o conceito de seca apresenta quatro definições: 
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1. Ausência prolongada, deficiência acentuada ou fraca distribuição de precipitação. 
2. Período de tempo seco, suficientemente prolongado para que a falta de 
precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico. 3. Do ponto de vista 
meteorológico, a seca é uma estiagem prolongada, caracterizada por provocar uma 
redução sustentada das reservas hídricas existentes. 4. Numa visão socioeconômica, 
a seca depende muito mais das vulnerabilidades dos grupos sociais afetados que das 
condições climáticas (não paginado). 

 

De acordo com Castro; Calheiros; Moura (op. cit.) para que a seca se configure 

em desastre é necessária uma interrupção do sistema hidrológico, de forma que o fenômeno 

adverso atue sobre o sistema ecológico, econômico, social e cultural. O acontecimento do 

fenômeno social caracteriza uma situação de pobreza e estagnação da economia local sem a 

menor capacidade de gerar reservas financeiras ou de armazenar alimentos e demais insumos. 

 Segundo Kobiyama (2006, p. 29) as secas são fenômenos naturais e que ocorrem 

periodicamente na região Nordestina. “[...] É a forma crônica da estiagem prolongada. O 

regime de precipitação resulta da complexa interação entre relevo, posição geográfica e 

natureza da superfície e os sistemas de pressão atuantes na região”. 

 
Quando da ocorrência de uma seca rigorosa, os níveis de precipitação anual e os 
padrões de distribuição durante o período chuvoso distanciam-se muito dos índices 
registrados em anos de inverno normal. Em situações críticas pode acontecer que 
metade da precipitação anual de uma localidade ocorra em um único mês, e que em 
um único dia chova o equivalente à metade da precipitação de um mês (DUQUE, 
1973, p.18, apud DUARTE, 2002. p. 21). 

 

Para o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC (2014), a 

seca ocorre devido à deficiência da precipitação por um determinado período de tempo e: 

 

Possui impacto tanto econômico, como social e ambiental, e é um dos mais 
importantes desastres naturais relacionados com a condição atmosférica podendo 
afetar áreas extensas durante meses e anos e possuindo grande impacto sobre a 
produção de alimentos e o desempenho econômico de diferentes países. Os números 
mostram que durante os últimos anos as secas afetaram metade das pessoas que 
sofreram com desastres naturais e foram responsáveis também por aproximadamente 
50% do número de mortos devido a desastres naturais (sem paginação). 

 

As primeiras políticas contra as secas foram caracterizadas por ações estruturais 

com obras de açudagem e construções de barragens, abertura de estrada de rodagem e de 

ferrovias com gastos excessivos. Muitas dessas ações não foram acompanhadas de serviços 

técnicos ou de uma política ampla de emprego ordenado do recurso. Além disso, foram 

implantadas tecnologias de outros países, sem a necessária adaptação, sem o cuidado devido 

para particularidades relacionadas com o ambiente e sem a prévia realização de estudos sobre 
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o padrão de drenagem, contribuindo, em muitos casos, para a salinização dos solos e 

experiências básicas, não considerando as perdas das águas represadas nos açudes e barragens 

por evaporação. Além disso, as barragens, por exemplo, serviram para fortalecer as práticas 

agropecuárias e a irrigação de terras, sendo outro problema a falta de mão de obra técnica e de 

administração qualificada. 

A área em estudo apresenta os três critérios estabelecidos pelo Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI, 2004) responsável pela nova delimitação das regiões semiáridas, ou 

seja, precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm, índice de aridez de até 0,5 e 

risco de seca maior que 60%. Entre as várias propostas para que a região aprenda a conviver 

com a sua realidade climática, o estudo destaca a construção de adutoras, poços artesianos, 

barragens, açudes e cisternas; a incorporação de novas tecnologias como irrigação por 

gotejamento, introdução de plantas geneticamente modificadas, com maior capacidade de 

conviver com o estresse hídrico e a criação de animais adaptados ao semiárido. 

As dificuldades naturais e as ações institucionais, no âmbito da convivência do 

sertanejo com o fenômeno climático, ainda são um problema e continuam como medidas 

emergenciais de natureza assistencialista, mesmo com algumas políticas de atenuação e 

mitigação dos efeitos das estiagens/secas. Exemplo disso é a reorganização fundiária, o 

aumento da disponibilidade de água, ordenação do uso adequado dos recursos hídricos, 

disseminação de tecnologias apropriadas para a agricultura dependente de chuvas, introdução 

de culturas adaptáveis às condições de clima e solo, criação de frentes produtivas de trabalho, 

distribuição de cestas básicas presentes no município de Mossoró, objeto desta pesquisa, que 

precisam ser mais bem implementadas. 

Os fatores condicionantes para a ocorrências das estiagens e secas são: 

Temperatura do ar, umidade relativa do ar, não ocorrência de precipitação pluvial mensal ou 

anual, circulação dos ventos e correntes marítimas.  

Quanto a inundação urbana trata-se de um processo hidrológico extremo, de 

frequência variável, natural ou induzido pela ação humana, que consiste na submersão de uma 

área usualmente emersa. Já a inundação urbana é quando ocorre a sobrecarga dos sistemas de 

drenagem artificiais (TUCCI; MARQUES, 2001).  

Para o conceito de inundação urbana adotou-se as ideias de Tucci; Marques 

(2001) concentrando nas inundações ribeirinhas e inundações devido à urbanização, e no 

impacto do desenvolvimento urbano no ciclo hidrológico, ou seja, as inundações de áreas 
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ribeirinhas ocorrem em rios que geralmente apresentam dois leitos, um menor e outro maior. 

O leito menor é onde a água escoa na maior parte do tempo e o leito maior é o que inunda 

áreas ribeirinhas acarretando em riscos e perigos à população adjacente. A população fica 

sujeita a inundação quando esta ocupa o leito maior do rio. As inundações acontecem quando 

um rio normalmente ocupa o leito menor e com a precipitação passa a ocupar o leito maior e 

transborda. Diferentemente do conceito de cheia ou enchente de um rio, que nesse caso não há 

o transbordamento. 

As enchentes ocorrem, devido a um processo natural dos cursos hídricos em que 

os rios tendem a escoar e ocupar o leito maior. Trata-se de um processo natural do ciclo 

hidrológico e quando uma população habita o leito maior de um rio, que envolve riscos, os 

impactos tornam-se frequentes. Tais impactos ocorrem geralmente devido às ações humanas 

(TUCCI, 2005). 

Custódio (2002) destaca que as preocupações no estudo das inundações 

encontram-se na geografia física e também na geografia humana, com diferentes abordagens 

de conceitos, metodologias, técnicas e métodos. Destaque para os trabalhos de Pompilio 

(1990), Gonçalves (1992) Souza (1995), Alves Filho (1996) e Cabral (1997) com abordagens 

centradas no clima urbano, percepção hidrometeórica, episódicos climáticos e ocupações 

desordenadas analisadas por meio do método sistêmico e integrado. Na geografia humana, 

Seabra (1987), Mattedi (1999), Custódio (2002) e Custódio (2012) trazem análises centrada 

na situação de emergência, retificação de canais, valorização das várzeas, macrodrenagem, 

vazão, assoreamento e o papel do Estado. 

O risco de inundação é a combinação da probabilidade de inundações e das suas 

potenciais consequências prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural 

e as atividades econômicas.  

Os problemas relacionados ao risco de inundações expõem de forma desigual os 

citadinos, já que os aspectos sociais e econômicos condicionam o grau de vulnerabilidade das 

populações, portanto de resistência dos mesmos aos eventos extremos (OLIMPIO, 2013).  

Segundo Brandão (2001) os impactos pluviais por eventos de chuvas extremas 

são, na maioria das vezes, enquadrados na categoria de desastres naturais, dependendo da 

magnitude e extensão espacial.  

 Os eventos extremos tratam da ocorrência desfavorável e prejudicial. Eles trazem 

danos e prejuízos à população ou ao ambiente.  
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 As inundações destroem vidas humanas, tanto por afogamento, danos diretos aos 

bens, quanto pelas doenças de veiculação hídrica e pela fome (ALMEIDA, 2010).  

Segundo UM-ISDR (2002), as inundações e enchentes são problemas 

geoambientais derivados de fenômenos ou perigos naturais de caráter hidrometeorológico ou 

hidrológico, ou seja, aqueles de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica. 

Frequentemente são apresentadas possíveis iniciativas para reduzir ou prevenir o 

problema das inundações: manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem, redução das áreas 

impermeabilizadas, prevenção e remediação dos processos de erosão e assoreamento, 

retificação, canalização ou drenagem para rápido afastamento das águas da chuva. 

Recomenda-se também a construção de depósitos de retenção dessas águas, para redução dos 

impactos das cheias, adoção de uma política de preservação das áreas úmidas existentes, de 

infiltração no próprio terreno ou nas proximidades do excesso de chuvas que ali ficam retidas 

e que são gradativamente devolvidas ao leito menor do rio, após os picos de vazão dos corpos 

d’água, dentre outras (COMARÚ; MORETTI e KLINK, 2009).  

Para Barbosa (2007) os eventos extremos de chuva são aqueles em que os totais 

num certo período – seja anual, sazonal, diário ou outro – apresentaram desvios de chuva 

superiores ou inferiores ao comportamento habitual da área no período analisado. De acordo 

com Araújo et al., (2008), as chuvas intensas, ou chuvas extremas são também conhecidas por 

chuvas máximas e tem distribuição irregular tanto temporalmente quanto espacialmente. 

Muitos eventos extremos de chuvas quando atingem áreas ocupadas, especialmente 

aglomerados urbanos, geram acidentes, desastres e catástrofes, que podem ser definidos como 

impactos negativos ao sistema socioeconômico. 

Segundo Salvador (2004), as chuvas extremas podem ser desencadeadas pela 

associação de sistemas atmosféricos, como foi o caso de janeiro de 2004, no Nordeste 

brasileiro, em que a ação concomitante de três sistemas de grande escala: frentes frias, que se 

deslocaram até o sul da Bahia, este juntamente com a formação de um VCAN sobre o 

Atlântico trouxe grandes transtornos à população. Segundo Alexandre (1995), nas catástrofes, 

a intensidade dos impactos negativos é extremamente elevada, sendo necessários recursos que 

vão além das possibilidades de uma região ou do próprio país.  

Exemplos de indicadores de Perigosidade das inundações: Permeabilidade do 

Substrato (% de área de permeabilidade reduzida a muito reduzida - litologia + área 
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construída), Topografia (inclinação média da bacia de drenagem), Frequência de ocorrência 

(número de anos dos eventos) e Área inundada (% de área) (JULIÃO et al 2009).  

Exemplos de indicadores de Exposição (JULIÃO op cit): População nas áreas 

inundáveis (nº de pessoas que vivem em leito de cheia), Densidade populacional (nº de 

habitantes/km2), Crescimento populacional (% de crescimento populacional), Área urbanizada 

(% de área urbanizada), Crescimento da área urbanizada (% de área construída nos últimos 10 

anos), Contato com o rio (km da área urbanizada/ ou outra, ao longo da margem do rio), Uso 

do solo (% de área industrial, agrícola e de outras atividades econômicas em áreas 

inundáveis), Atividade industrial e comercial (nº de edifícios industriais e comerciais em áreas 

inundáveis), Edifícios sensíveis (nº de edifícios em áreas inundáveis considerados sensíveis 

pela legislação), Património cultural (nº de edifícios históricos, museus e outros, em áreas 

inundáveis).  

Quanto aos fatores condicionantes na identificação da suscetibilidade para a 

ocorrência das inundações pode-se citar: Rede hidrográfica, declividade, excedente hídrico, 

tipo de solo, tipo de rocha e suas propriedades de permeabilidade, Uso do solo, cobertura 

vegetal, escoamento superficial, área da bacia de drenagem, forma da bacia, gradiente 

hidráulico do corpo d’água, índice de circularidade da bacia, índice de rugosidade e densidade 

de drenagem, copilado a partir de Cardoso et al. (2004); Van Westen et al. (2008); Julião et al. 

(2009); Ferreira (2010).  

 

3.2 Modelo conceitual do risco e perigosidade 
 

Neste trabalho, o conceito de risco é da UNISDR (2009) onde risco é a 

combinação da probabilidade versus consequências negativas. No que diz respeito a 

terminologia usa-se: risco aceitável, gestão de risco de desastre, risco de desastre, gestão 

corretiva de risco de desastre, redução de risco de desastre, planos de redução de risco de 

desastre, risco extensivo, risco intensivo, risco residual, gestão de risco, avaliação de risco, 

transferência do risco.  

A Defesa Civil (BRASIL, 2007) definiu uma expressão com o objetivo de melhor 

descrever e definir o risco, como: R=A+V, ou seja, a relação entre o risco, a ameaça e a 

vulnerabilidade, que representa o grau de perda de um elemento ou conjunto de elementos 

expostos, em resultado da ocorrência de um processo ou ação. 
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A estimativa de risco integra as análises de perigosidade e de consequências, 

incluindo nesta última a vulnerabilidade dos elementos expostos (administração pública, 

distribuição de energia e combustível, equipamento de utilização coletiva, justiça, 

telecomunicação, infraestrutura de transporte aéreo, rodoviária, urbana e elementos 

ambientais: lagoas, rio e canais). 

Segundo Tominaga (2009) a população mundial em risco aumentou quase 80% no 

último decênio, sendo que mais de 90% encontram-se nos países em desenvolvimento, com as 

menores participações nos recursos econômicos e maior exposição aos desastres. 

Segundo Rebelo (1999, p. 250) os primeiros passos da ciência do risco no campo 

científico foram patrocinados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO, em 1987, quando ocorreu uma grande reunião sobre risco ao 

nível individual, das empresas e da sociedade. Dois anos depois em Saint-Valéry-Sur-Somme:  

 

“[...] ocorreu uma reunião16 com a pauta risco natural, risco tecnológico, gestão de 
risco e gestão das crises. Ficando configurado que toda teoria do risco se organiza 
em torno da sequência de três conceitos: risco, perigo e crise”. 
 

Na visão de Rebelo (op cit, p.266), “[...] uma coisa é o risco em sentido restrito, 

distante; outra é o perigo, próximo; outra, ainda, é a manifestação do risco, ultrapassando o 

controle humano, ou seja, a crise”. O risco é, portanto a probabilidade de que ocorra o 

desastre natural. A valoração do risco inclui a avaliação da vulnerabilidade e a predição do 

impacto, levando em consideração as margens que definem um risco aceitável, em 

determinado local. As características fundamentais de um perigo (hazard) são a localização, 

frequência, magnitude e recorrência.  

 Embora o termo risco seja corriqueiro na literatura científica e no senso comum, 

ele apresenta sérias incongruências conceituais, por vezes, tornando-o fragmentado, 

contraditório e sem precisão. O mesmo é estudado por vários ramos do conhecimento, os 

quais produzem reflexões, métodos próprios e diferentes entre si, dificilmente considerando 

os avanços conquistados pelos demais campos do saber (MARANDOLA JR., HOGAN, 

2004). 

                                                           
16 Os trabalhos apresentados nesta reunião estão publicados no livro: Le risque et la crise. Malta. 1990. Nesta 
mesma época nasceu o Centro Europeu para o Estudo dos Riscos e das Catástrofes (GEERC). (REBELO, 2006, 
passim). 
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 Na literatura internacional, risco é a probabilidade de ocorrer consequências 

danosas ou perdas esperadas (mortos, feridos, edificações destruídas e danificadas etc.), como 

resultado de interações entre um perigo natural e as condições de vulnerabilidade local 

(UNDP, 2004). 

 A noção de risco é frequentemente tratada, por muitos autores das geociências 

(CERRI; AMARAL, 1998) e pela própria Política Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 2012) 

como um produto da probabilidade de ocorrências de fenômenos naturais indutores de 

acidentes, pelas possíveis consequências que serão geradas (perdas econômicas ou sociais), 

em uma dada comunidade.  

 Neste sentido entende-se que o risco está fundamentado na relação entre 

sociedade-natureza no qual os indivíduos, os grupos sociais, espaços, ambientes, bens 

materiais e imateriais, estão sujeitos às adversidades promovidas pelos eventos extremos à 

população, sendo necessário pensar sobre a vulnerabilidade social aos riscos naturais, já que 

afeta de forma diferenciada as pessoas e os ambientes. 

 O risco refere-se a uma situação probabilística em que ocorre conjuntamente um 

perigo ambiental, proveniente da dinâmica dos sistemas naturais, do uso inadequado de uma 

tecnologia antropogênica ou de condições socioeconômicas adversas que atuem sobre um 

sistema social vulnerável. Dessa forma, a noção de risco ambiental associa as ciências da 

natureza às ciências da sociedade, conduzindo a uma abordagem dual e de interface 

(MEDONÇA, 2004). 

 O risco, como uma construção social, é resultante de processos de 

desenvolvimento inadequados que geram insegurança para a população ou para a 

infraestrutura edificada. O risco é inerente à vida e um componente recorrente da sociedade 

moderna, variando no tempo e no espaço. Os riscos aumentam com a concentração 

populacional, segregação social e com o crescimento demográfico, em áreas urbanas 

ambientalmente instáveis e socialmente vulnerabilizadas (ALMEIDA, 2010).  

 A primeira vertente do risco é o perigo, depois a segunda vertente é a 

vulnerabilidade (DAUPHINÉ, 2005).  

 O Perigo Natural segundo Silva (2012) compreende fenômenos como terremotos, 

atividades vulcânicas, tsunamis, ciclones tropicais, tornados, vendavais, inundações fluviais e 

costeiras, incêndios florestais e fumaça, tempestades de areia, pó, pragas e outras tormentas 

severas. A incidência espacial do perigo diz respeito à suscetibilidade de uma área ser afetada 
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por um determinado evento, em tempo indeterminado, sendo avaliada através dos fatores de 

predisposição de ocorrência dos processos ou ações.  

 Para Veyret e Richemond (2007) o risco é indissociável da política: 

 

Os riscos são [...] onipresentes para o indivíduo, para a sociedade civil, para aqueles 
que tomam decisões e mais largamente para os políticos. É isso que faz Ewald 
(1996) escrever que “hoje em dia a política não é nada mais que a gestão dos riscos”, 
que o risco torna-se um dos fundamentos da análise política global” (VEYRET, 
2007, p. 29). 

  

 Neste sentido é importante refletir nos elementos expostos ao risco: população, 

propriedade, estruturas, infraestrutura, atividades econômicas. E também nos elementos 

expostos de importância vital e estratégica fundamentais para a resposta de emergência: rede 

hospitalar e de saúde, rede escolar, quarteis de bombeiros, instalações de outros agentes de 

proteção civil e autoridades civis e militares, além de suporte básico às populações (redes de 

abastecimento de água, de energia elétrica, centrais e retransmissores de telecomunicações). O 

valor dos elementos expostos ou consequência potencial, ou seja, qual a estimativa das perdas 

econômicas diretas e indiretas por cessação ou interrupção da funcionalidade ou da atividade. 

  Para Castro, Peixoto e Pires (2005), o risco natural desencadeia processo que 

pode apresentar uma natureza bastante diversificada, tanto em escala temporal, como também 

em escala espacial, pois o risco natural pode apresentar-se com diferentes graus de perdas, em 

função da intensidade (magnitude), da abrangência no espaço e no tempo de atividade dos 

processos. Cerri e Amaral (1998) apresentaram uma classificação dos diferentes tipos de 

riscos ambientais, subdividindo-o em três categorias: risco natural, risco tecnológico e risco 

social. Nesta pesquisa foram destacados apenas os promovidos pelos eventos hidrológico-

climático. 

 

3.3 Desastre e risco de desastre 
 

  

 O conceito de desastre adotado é da UNISDRT (2009), é uma perturbação grave 

no funcionamento de uma comunidade ou uma sociedade, ocasionando impactos e perdas 

humanas, econômicas e ambientais generalizadas, os quais excedem a capacidade da 

comunidade afetada de se recuperar com seus próprios recursos. Os desastres mais conhecidos 

na área onde a pesquisa está inserida são Inundações, enxurrada e secas (Figura 3.1).  



58 

 

 

 

Figura 3. 1: Distribuição por região dos desastres naturais registrados no Brasil entre 1991 e 2012  

 
Fonte: CEPED/UFSC (2012) 

 

 Esta concepção de que os desastres são função de um perigo e da vulnerabilidade 

traz consigo uma perspectiva otimista, pois caso o risco seja avaliado adequadamente e as 

medidas de prevenção e de redução da vulnerabilidade sejam implementadas, o impacto 

negativo e, até mesmo a frequência dos desastres, podem ser reduzidas. 

 No Glossário da Defesa Civil Nacional, desastre é tratado como sendo resultado 

de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), 

causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais. A intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento 

adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado (CASTRO, 1999).  

 Para Benson e Clay (2003) um desastre natural é a ocorrência de um anormal e 

não frequente perigo que impacta comunidades ou áreas vulneráveis, causando danos 

substanciais, alterando o estado de funcionalidade da comunidade afetada.  

 Segundo Pelling (2003) desastre é um estado de interrupção nas funções de um 

sistema, resultado da coincidência do perigo e da vulnerabilidade. Estas funções do sistema 

operam em várias escalas, desde indivíduos, aglomerações socioeconômicas locais, até toda 

rede de infraestrutura urbana, bem como economia global.  



59 

 

 

 

 O termo desastre, no Brasil, de acordo com Tobin e Montz (1997) e Marcelino 

(2008), segue os critérios de gênese e comportamento, ou seja, o estudo dos eventos extremos 

precisa considerar a classificação segundo a origem (natural, ou seja, inundações; 

estiagem/seca), evolução (desastres súbitos ou de evolução aguda; e desastres graduais ou de 

evolução crônica, como por exemplo: seca), intensidade (nível I – desastres de média 

intensidade, estes ensejam a decretação de Situação de Emergência); e nível II – (desastres de 

grande intensidade, é decretado Estado de Calamidade Pública), duração ou periodicidade 

(esporádicos, por exemplo, seca sazonal). Observando e analisando, temos: as questões mistas 

envolvidas no fenômeno desencadeador ou pela ação conjunta de mais de um evento natural, 

com ações secundárias (evento pluvial intenso provocando enxurradas, cheias, alagamentos e 

prejuízos sociais e humanos), perdas no Produto Interno Bruto do Município (PIB) maior do 

que 5% e menor do que 30%, inundações bruscas, graduais e estiagens, frequência e 

magnitude destes eventos.  

 No Brasil o desastre só é reconhecido quando é declarada a Situação de 

Emergência ou o Estado de Calamidade Pública. 

Os conceitos de Situação de Emergência-SE e Estado de Calamidade Pública-ECP 

utilizados obedecem à instrução normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012).  

 

Situação de emergência - situação de alteração intensa e grave das condições de 
normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de 
desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta.   
Estado de calamidade pública – situação de alteração intensa e grave das 
condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, 
decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de 
resposta. 

 

Na instrução normativa encontram-se os critérios para decretação de situação de 

emergência ou estado de calamidade pública (BRASIL, 2012, p. 2):  

1º A decretação se dará quando caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma 

situação jurídica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias de 

excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à reabilitação do cenário e à 

reconstrução das áreas atingidas;  

§ 2º Nos casos em que o desastre se restringir apenas à área do DF ou do Município, o 

Governador do Distrito Federal ou o Prefeito Municipal, decretará a situação de emergência 
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ou o estado de calamidade pública, remetendo os documentos à Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil para análise e reconhecimento caso necessitem de ajuda Federal.  

§ 3º Nos casos em que os desastres forem resultantes do mesmo evento adverso e atingirem 

mais de um município concomitantemente, o Governador do Estado poderá decretar a 

situação de emergência ou o estado de calamidade pública, remetendo os documentos à 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para análise e reconhecimento caso necessite 

de ajuda Federal.  

§ 4º Os Municípios incluídos no Decreto Estadual do parágrafo anterior encaminharão os 

documentos constantes do § 3º do artigo 11 desta Instrução Normativa ao órgão de proteção e 

defesa civil estadual, que fará a juntada e encaminhará ao Ministério da Integração Nacional 

para reconhecimento da situação anormal, quando necessário.  

§ 5º O prazo de validade do Decreto que declara a situação anormal decorrente do desastre é 

de 180 dias a contar de sua publicação em veículo oficial do município ou do estado;  

§ 6º Com vistas à orientação do chefe do poder executivo local, o órgão que responde pelas 

ações de Proteção e Defesa Civil do Município, do Estado ou do Distrito Federal deverá fazer 

a avaliação do cenário, emitindo um parecer sobre os danos e a necessidade de decretação, 

baseado nos critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

 De acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2012, para a obtenção do 

reconhecimento de SE ou ECP pelo menos dois dos danos e um dos prejuízos descritos no 

quadro 1 deve ocorrer. 

 

Quadro 3. 1 - Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública: Desastres Nível I e II - Danos 
Humanos. 
Situação de Emergência: Desastres Nível I - Danos 

Humanos:  

1 a 9 mortos; ou até 99 pessoas afetadas.  
Danos Materiais: de 1 a 9 instalações públicas de 
saúde, de ensino ou prestadoras de outros serviços 
danificadas ou destruídas; ou  
De 1 a 9 unidades habitacionais danificadas ou 
destruídas; ou  
De 1 a 9 obras de infraestrutura danificadas ou 
destruídas; ou  
De 1 a 9 instalações públicas de uso comunitário 
danificadas ou destruídas.  
Danos Ambientais:  
Poluição ou contaminação, recuperável em curto 
prazo, do ar, da água ou do solo, prejudicando a saúde 
e o abastecimento de 10% a 20% da população de 
municípios com até 10.000 habitantes e de 5% a 10% 
da população de municípios com mais 10.000 

Estado de Calamidade Pública: Desastres Nível II - 

Danos Humanos:  

10 ou mais mortos; ou  
100 ou mais pessoas afetadas.  
Danos Materiais:  
10 ou mais instalações públicas de saúde, de ensino ou 
prestadoras de outros serviços danificadas ou 
destruídas; ou  
10 ou mais unidades habitacionais danificadas ou 
destruídas; ou  
10 ou mais obras de infraestrutura danificadas ou 
destruídas; ou  
10 ou mais instalações públicas de uso comunitário 
danificadas ou destruídas.  
Danos Ambientais:  
Poluição ou contaminação, recuperável em curto 
prazo, do ar, da água ou do solo, prejudicando a saúde 
e o abastecimento de mais de 20% da população de 
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habitantes;  
Diminuição ou exaurimento sazonal e temporário da 
água, prejudicando o abastecimento de 10% a 20% da 
população de municípios com até 10.000 habitantes e 
de 5% a 10% da população de municípios com mais 
de 10.000 habitantes;  
Destruição de até 40% de Parques, Áreas de Proteção 
Ambiental e Áreas de Preservação Permanente 
Nacionais, Estaduais ou Municipais.  
Prejuízos econômicos públicos que ultrapassem 2,77% 
da receita corrente líquida anual do Município, do 
Distrito Federal ou do Estado atingido, relacionados 
com o colapso de serviços essenciais.  
Prejuízos econômicos privados que ultrapassem 
8,33% da receita corrente líquida anual do Município, 
do Distrito Federal ou do Estado atingido. 

municípios com até 10.000 habitantes e de mais de 
10% da população de municípios com mais 10.000 
habitantes;  
Diminuição ou exaurimento em longo prazo da água, 
prejudicando o abastecimento de mais de 20% da 
população de municípios com até 10.000 habitantes e 
de mais de 10% da população de municípios com mais 
de 10.000 habitantes;  
Destruição de mais 40% de Parques, Áreas de 
Proteção Ambiental e Áreas de Preservação 
Permanente Nacionais, Estaduais ou Municipais.  
Prejuízos econômicos públicos que ultrapassem 8,33% 
da receita corrente líquida anual do Município, do 
Distrito Federal ou do Estado atingido, relacionados 
com o colapso de serviços essenciais.  
Prejuízos econômicos privados que ultrapassem 
24,93% da receita corrente líquida anual do 
Município, do Distrito Federal ou do Estado atingido. 

Fonte: Instrução Normativa Nº 01/2012 

 

 No entanto Veyret e Richemond (cf. 2007) esclarecem que antes da constituição 

do desastre estabelece-se a situação de crise, formada quando a amplitude dos danos excede a 

capacidade de gestão da sociedade impactada. Já a catástrofe só se diferencia do desastre, em 

termos de escala ou magnitude dos danos e consequências quanto às perdas humanas, 

financeiras e ecológicas. Portanto, um evento natural extremo ocorre ordinariamente e pode 

incluir uma variedade de fenômenos ligados aos processos climáticos: secas severas, 

tempestades intensas, furações, cheias, ondas de calor, dentre outros. E quando afeta a 

população fica configurada a vulnerabilidade social dos atingidos. 

 Destaca-se, ainda, o termo resiliência, cada vez mais utilizado em estudos sobre 

desastres naturais, para expressar a capacidade de uma comunidade exposta ao perigo e ao 

risco, em resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um evento, em tempo 

adequado e de forma eficaz, o que inclui a preservação e a restauração de suas estruturas e 

funções básicas (UNISDR, 2009). 

 Segundo Silva (2012) desastre refere-se às consequências do impacto de um 

perigo natural em um sistema socioeconômico com um dado nível de vulnerabilidade, o que 

impede que a comunidade afetada faça frente ao impacto.  

 Desastre não é o evento adverso, mas a consequência do evento em um ambiente 

vulnerável (CASTRO, 1999).  
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 A partir dos anos 1970, o foco de atuação passa a demonstrar interesse pela 

aplicação de medidas preventivas e mitigatórias (medidas estruturais – obras físicas de 

engenharia buscando solucionar a questão dos desastres). 

 As contribuições de Fritz (1961) foram igualmente relevantes, pois considera os 

desastres como eventos concentrados no tempo e no espaço, produzindo distúrbios vitais no 

funcionamento de uma sociedade, envolvendo simultaneamente problemas de abrigo, saúde 

pública, trabalho, padrões de autoridades, regras sociais, normas culturais e rupturas no 

sistema de significados sobre a realidade. 

 Alertando para o fato de o desastre ser uma crise com séria implicação social 

Quarantelli (2005) afirma que a noção de justiça se torna mobilizadora, entre os afetados, do 

que decorre a ideia falaciosa de que a tecnologia é solução para os processos disruptivos no 

contexto de devastação. Não é o incremento tecnológico strictu, mas a reconceituação das 

políticas públicas o que estaria em jogo, isto é, a compreensão acerca de como funciona a 

estrutura social, em stress considerável. 

 Para que os impactos sejam mínimos, Brasiliano (2011) afirma que seria 

necessário um processo de gestão de riscos para desastres. Um dos objetivos fundamentais da 

gestão de risco é a prevenção de riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou de 

catástrofes, exercendo a sua atividade em diversos domínios como levantamento, previsão, 

avaliação e prevenção de riscos coletivos. 

 A redução do risco de desastre constitui tema relativamente novo, mas têm-se 

alguns progressos nas ações, a partir da década de 1970, tratando-se do tema centrado na 

resposta aos desastres, para aliviar o sofrimento dos afetados. Em 1994, foi criada a primeira 

estratégia e o primeiro plano de ação para redução de riscos. Em 2002, o plano para o 

desenvolvimento sustentável, instituído em Joanesburgo, incluiu uma seção sobre “um 

enfoque integrado, global e multiameaças para tratar o tema vulnerabilidade, avaliação de 

risco e a gestão de desastres”.  

 Já em 2005, a ONU adotou o Marco de Ação de Hyogo 2005-2015 (HFA) 

(EIRD17), tendo sido adotado por 168 governos reunidos em Kobe, com linhas prioritárias de 

ação para o Brasil e outras nações, onde se estabelecem os princípios orientadores e as 

práticas capazes de incrementar a resiliência das comunidades vulneráveis a desastres, num 

                                                           
17 Para a EIRD, a concretização de um desastre estaria atrelada menos à existência e persistência de grupos 
vulneráveis que não apresentassem condições de adotar medidas adequadas de reação diante da possibilidade de 
impacto, apud Valencio (2012). 
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contexto de desenvolvimento sustentável. Procura-se desenvolver a capacitação técnica para 

observar, prever, modelar e cartografar os perigos naturais e ainda melhorar a resposta dos 

sistemas de alerta precoce, a partir de uma base institucional, contendo desde escalas supra-

nacionais, a locais (UNISDR, 2005). 

 A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (EIRD) ou sua sigla em 

inglês ISDR, apresenta uma mudança de paradigma, pois retira o adjetivo “naturais, vinculado 

à palavra desastre, de modo que os desastres não são compreendidos mais pela ONU como 

eminentemente de origem natural, mas como resultado de interações complexas e a ênfase 

principal, neste sentido, consiste na procura pela redução da vulnerabilidade frente aos 

perigos naturais, ao passar de um enfoque baseado na proteção contra os perigos, para uma 

gestão de risco mediante integração e redução.  

 De acordo com Coppola (2011) nenhum desastre é natural, pois qualquer evento 

que venha a desencadear um desastre requer a interação com a sociedade e seu ambiente 

construído.  

 Na atualidade, o que se observa é um aumento da vulnerabilidade da urbanização, 

principalmente em decorrência da apropriação de ambientes naturais e rurais pelas áreas 

urbanas, sem o devido conhecimento das potencialidades e limitações do meio, além da falta 

de políticas e ações do poder público e da sociedade civil organizada na gestão do espaço, 

resultando em impactos socioambientais significativos após a ocorrência de eventos naturais 

intensos (ZANELLA; OLIMPIO; GORAYERB, 2012). 

 O risco de desastre envolve perdas potenciais à vida, à saúde, aos meios de 

subsistências, aos ativos e serviços que podem ocorrer a uma determinada comunidade, ou a 

uma sociedade, ao longo de algum tempo futuro, por um período especificado (EIRD, 2009). 

 Para Carvalho e Galvão (2006), apud Kobiyama (2006), pode ocorrer um evento 

em local e intervalo de tempo especifico, com característica determinada, ou seja, localização, 

dimensões, processos e materiais envolvidos, velocidade e trajetória, causando consequências 

às pessoas, aos bens e/ou ao ambiente, em função da vulnerabilidade dos elementos expostos, 

podendo ser modificado pelo grau de gestão.  

 

3.4 Vulnerabilidade 
 

 Na visão geografica, o termo vulnerabilidade está diretamente vinculado às 

probabilidades das populações serem negativamente afetadas por um fenômeno geográfico. A 
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vulnerabilidade depende das características e circunstâncias de uma comunidade ser 

suscetível aos efeitos nocivos do perigo. Assim, as regiões ou áreas e populações vulneráveis 

são aquelas que podem ser atingidas por inundações, enxurradas, secas ou estiagens. Por 

características geomorfológicas ou por sua localização geográfica, algumas áreas são mais 

vulneráveis a tais eventos (DESCHAMPS, 2004). 

 O termo vulnerabilidade está associado à condição dos elementos sob ameaça ou 

em perigo (indivíduos, comunidades ou cenários expostos) e pode ser avaliado através do 

grau esperado de danos e prejuízos no caso do evento acontecer. Sendo assim, a 

vulnerabilidade indica como as condições preexistentes fazem com que os elementos expostos 

sejam mais ou menos propensos a ser afetados por um processo perigoso (BRASIL, 2012).  

 O glossário da Defesa Civil (CASTRO, CALHEIROS e MOURA, 2004) define 

vulnerabilidade como: 

 

1.Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a 
magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos adversos, medidos em 
termos de intensidade dos danos prováveis. 2. Relação existente entre a magnitude 
da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano consequente. 3. 
Probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por 
uma ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos técnicos. 
4. Corresponde ao nível de insegurança intrínseca de um cenário de desastre a um 
evento adverso determinado. Vulnerabilidade é o inverso da segurança (não 
paginado). 

  

 Para Almeida (2012) a estrutura do conceito de vulnerabilidade é direcionada 

pelos elementos: exposição, suscetibilidade, resposta; e isto requer medições e representações 

com base na pesquisa ambiental e social, pois se complementam. 

 Segundo a UNISDRT (2009) vulnerabilidade tem como caracteritica e 

circuntâncias uma comunidade, sistema ou assentamento que é suscetível aos efeitos do 

perigo. Aspectos relacionados a vulnerabilidade: físico, social, econômica e fatores 

ambientais.  

 Diante deste quadro Deschamps (2004) constatou que as populações socialmente 

vulneráveis habitam os espaços naturalmente vulneráveis, coexistindo com o risco. Tais áreas 

geralmente são habitadas por porções elevadas de indivíduos e famílias que não possuem 

recursos de qualquer natureza para responderem adequadamente à ocorrência de um evento 

natural adverso, ou seja, quando o risco se materializa ocorre o desastre, e com ele uma série 
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de danos, impactos em magnitudes diferenciados, com prejuízos significativos para a 

sociedade. 

 As causas responsáveis pela geração de vulnerabilidades são os processos 

econômicos, demográficos e políticos, que afetam a destinação e distribuição de recursos 

entre os diferentes grupos de pessoas, bem como refletem na distribuição do poder 

(CARDONA, 2001). Exemplos de indicadores de Vulnerabilidade (JULIÃO et al 2009): 

Bairros degradados (% de área ocupada por bairros degradados), Pessoas com deficiência (nº 

de pessoas com algum tipo de deficiência, nº de jovens < 12 e de idosos > 65 anos), literária 

(nº de pessoas com grau de ensino ≤ 1º ciclo do ensino básico), Planejamento de emergência 

(nº de abrigos/km2, incluindo hospitais), Proteção Civil (nº de pessoas que trabalham na 

proteção civil), Sistemas de alerta (Inexistência [0] ou existência [1]), Raio de difusão da 

informação (% de habitações com meios de comunicação ou nº de celulares por 100 pessoas) 

Vias de evacuação (% de estradas asfaltadas ou nº de vias submersíveis) e  Seguros (nº de 

seguros). 

 

3.5 Espaços-Riscos de inundação 
 

 

A dinâmica populacional, as várias formas de uso e ocupação do solo urbano e a 

não reversibilidade de muitos dos processos naturais, adquirem importância na expressão 

espacial dos riscos e a qualificação da probabilidade de ocorrência de eventos extremos 

(TAVARES, 2008). 

As áreas com os maiores riscos de inundação. Na figura 3.2 aparece representado 

o quadro teórico-conceitual de avaliação, comportando os processos de análise e as interações 

propostas para avaliações dos riscos, para o núcleo urbano de Mossoró, procurando 

referenciar os critérios de territorialização, a existência ou não de adaptações estruturais ou 

não estruturais, e os efeitos reprodutivos para ações estratégicas ao nível das políticas de 

ordenamento ou ao nível de proteção civil, no que concerne à prevenção e à operacionalização 

da emergência e socorro no núcleo urbano de Mossoró.  
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Figura 3. 2: Quadro teórico- conceitual de avaliação do risco de inundação e da reprodutibilidade da 
análise 

 
Fonte: Adaptado de Tavares (2008) 
 

 

A definição dos Espaços-risco tornou possível a adoção de medidas diferenciadas 

de ordenamento regional e intermunicipal, bem como a adoção de políticas e estratégias 

específicas no âmbito dos quadros de referência ambiental e de segurança, tendo incidência 

quer no planejamento estratégico (ordenamento do território e seleção de políticas de 

desenvolvimento), como em termos de planejamento operacional (gestão dos recursos e meios 

de proteção civil; gestão de recursos e de apoio social).  

A resposta à emergência de inundações urbanas é baseada na gestão do risco. A 

gestão do risco é o conjunto de decisões administrativas, organizacionais e operacionais 

desenvolvidas pelos órgãos governamentais e não governamentais com a sociedade, para a 

implementação de políticas e de estratégias que visam ao fortalecimento de suas capacidades, 

para a redução do impacto das emergências, ou seja, para ser realizada a gestão do risco é 

preciso fazer o levantamento dos tipos e da classificação dos eventos, inventário, análise à 

exposição, ameaça, vulnerabilidade e perigo as pessoas e atividades humanas; danos e 

prejuízos e riscos (BRASIL, 2014).  
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3.6 Planejamento e Gestão de Emergência e Contingência à inundação urbana 
 

O Planejamneto de emergência e contingência é um documento formal nos qual se 

defini orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de resposta, organização, orientação e reposição da 

normalidade das características locais, de forma a minimizar os efeitos do desastre ou evento 

extremo e os procedimentos para preparação e aumento da capacidade de resposta à 

emergência ou contigência sobre as vidas, a economia, o patrimônio e o ambiente (Plano 

Municipal de Emergência de Protecção Civil, 201318). 

O Plano de Emergência e Contingência para inundação insere-se nas ações de 

gestão de risco, enquanto objeto para o planejamento das ações na etapa de manejo da 

emergência (alerta e resposta) por inundação considerando as finalidades, âmbito, as 

tipificação, as medidas de prevenção, a identificação dos meios e recursos mobilizáveis em 

situação de desastre, os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e 

recursos a serem utilizados; a estruturação operacional para o controle da situação e a 

definição das responsabilidades dos organismos, serviços e estruturas públicas ou privadas  

Segundo a UNISDRT (2009, p. 7) planejamento de contingência consiste na:  

 
Um processo de gestão que analisa os eventos potenciais específicos ou situações 
emergentes que possam ameaçar a sociedade ou o ambiente e estabelece acordos 
prévios para permitir respostas rápidas , eficazes e apropriados para tais eventos e 
situações. 
. 

 

O desenvolvimento de todas as ações relacionadas à gestão do risco permite a 

atuação oportuna no enfrentamento a essa emergência. São premissas para a execução do 

Plano de Contingência para Inundação: firmar convênios e termos de cooperação necessários 

para a implementação do Plano; Identificar e suprir as necessidades de comunicação para a 

realização das ações do Plano; Identificar e prover medidas de segurança para os profissionais 

designados para a realização das tarefas na implementação do Plano (BRASIL, 2014). 

A gestão da emergência e contingência leva em consideração a organização e 

gestão de soluções e responsabilidade (UNISDRT, 2009). Compreende ações de redução do 

risco (prevenção, mitigação e preparação), manejo da emergência (alerta e resposta) e 

recuperação (reabilitação e reconstrução).   

                                                           
18 http://planos.prociv.pt/pages/plano.aspx?plano=590 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Neste trabalho, os principais conceitos que trouxeram fundamentação para a 

interpretação, com o intuito precípuo de uma legítima precisão semântica da abordagem do 

risco, são: estiagem, secas, inundações, desastre, risco-perigo-ameaça, vulnerabilidade, evento 

extremo e cartografia dos Espaços-riscos de inundação. Na Figura 4.1 têm-se todas as etapas 

da pesquisa: 

 

Figura 4. 1: Modelo conceitual integrado para estudo dos eventos extremos e dos Espaços-Risco de 
inundação no núcleo urbano de Mossoró-RN 

Fonte: autora. 
 
 
4.1 Seleção e análise dos dados pluviométricos  

 
Os dados pluviométricos do município de Mossoró utilizados neste trabalho 

consistem de uma série de quarenta e cinco anos (1970-2014). O posto selecionado está nas 
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coordenadas de 5° 11’ 15’’ S e longitude 37° 20’ 39’’ W, posto Mossoró, banco de dados da 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN. 

 

Figura 4. 2: Gráfico com o total pluviométrico do município de Mossoró (1970 - 2014) 

 
Fonte: EMAPRN 

 

As informações sobre dinâmica das chuvas são do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE, Climate Prediction Center - CPC e do Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos - CPTEC. Nesse sentido, os sistemas atmosféricos (ZCIT, TSM, Frente 

Fria, VCAN, Linhas de Instabilidade Tropical, CCM, Ondas de Leste, Brisas Marítimas e 

Terrestres) e os fenômenos oceânicos (El Niño e La Niña) foram analisados para entender os 

efeitos dos eventos extremos no município de Mossoró, pois a ocorrência ou não destes 

sistemas acabam influenciando consideravelmente nos impactos socioambientais oriundos de 

inundações e estiagem. Além disso, foi realizada uma revisão dos trabalhos publicados com as 

características atmosféricas e oceânicas da superfície e da circulação de ar superior, 

associadas ao modo de variabilidade climática conhecido como Padrão de Dipolo que se 

manifesta sobre a Bacia do Atlântico Tropical. 

A partir dos dados acima analisou-se os sistemas atmosféricos e os fenômenos 

oceânicos que estavam atuando para ocorrência do evento extremo, o dipolo do atlântico e as 

consequências ao ambiente e às pessoas. Para o ano extremo seco considerou-se estiagens 

prolongadas e para o ano extremo chuvoso a ocorrência de inundações graduais e bruscas.  

O critério adotado para validar os anos que foram decretado Situação de 

Emergência e Estado de Calamidade Pública baseou-se na técnica dos quantis (MONTEIRO 
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et al, 2012), para definir ano padrão e encontrar os anos extremo seco e extremo chuvoso. 

Desta forma, os totais de chuva acumulada em cada ano da série histórica são agrupados em 

uma única tabela e, em seguida, os valores são somados para obtenção do total pluviométrico 

acumulado durante cada ano. Posteriormente, os valores anuais são ordenados (do menor 

valor para o maior valor), no intuito de aplicar a técnica estatística e encontrar a ordem 

quantilica (0,15, 0,35; 0,50; 0,65; 0,85), os quais representam as classes muito seco, seco, 

normal, chuvoso e muito chuvoso, respectivamente. Cada valor possui um número de ordem 

(i) que varia de 1 a 46, e posteriormente é aplicada a seguinte fórmula: Q(P)=yi+{[P-

Pi]/[Pi+1-Pi]}*[yi+1-yi].
19
 Assim a partir da ordem quantilica obtem-se as 5 classes (Figura 

4.3) e logo em seguida ordena-se o resultado final (Quadro 4.1).  

  

Figura 4. 3: Quantis anual disposto em cinco classes (1970 - 2014) 

 
Fonte: autora, 2015 

 

É importante ressaltar que não é possível encontrar eventos de chuvas bruscas 

com totais mensais, mesmo que este tenha ocasionado transtornos e perdas à economia e à 

                                                           
19 Q(P) = Quantil (Ex: Q(0,25) é o quantil que corresponde à ordem quantílica P = 0,25); i=número de ordem 
para cada valor (ordenar de forma crescente); y= valor correspondente a cada número de ordem i (no caso, seria 
o total pluviométrico em mm); Pi= Ordem quantílica (Pi= i/(N+1)); e N= Número de elementos da série. 
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população. A classificação dos anos em uma das classes estabelecidas (muito seco, seco, 

normal, chuvoso e muito chuvoso) foram organizados, no intuito de facilitar as análises e 

observações, seguindo o objetivo do trabalho anos extremo seco e extremo chuvoso, e a partir 

de análise das matérias jornalísticas anos com eventos isolados podendo está em uma das 

outras classes. 

 
Quadro 4. 1: Classificação de cada ano da série histórica utilizada (1970-2014), de acordo com os valores 
estabelecidos para cada classe quantílica 

ANOS PLUVIOSIDADE QUANTIL 
1970 416,4 SECO 
1971 950,2 CHUVOSO 
1972 713,0 NORMAL 
1973 966,7 CHUVOSO 
1974 1491,6 MUITO CHUVOSO 
1975 1264,2 MUITO CHUVOSO 
1976 458,9 SECO 
1977 951,6 CHUVOSO 
1978 531,6 SECO 
1979 396,2 MUITO SECO 
1980 590,2 NORMAL 
1981 420,0 SECO 
1982 689,4 NORMAL 
1983 145,2 MUITO SECO 
1984 960,6 CHUVOSO 
1985 2065,7 MUITO CHUVOSO 
1986 1111,4 CHUVOSO 
1987 554,4 SECO 
1988 1105,7 CHUVOSO 
1989 1320,6 MUITO CHUVOSO 
1990 335,9 MUITO SECO 
1991 703,0 NORMAL 
1992 569,8 SECO 
1993 144,2 MUITO SECO 
1994 1208,6 MUITO CHUVOSO 
1995 810,4 CHUVOSO 

1996 890,3 CHUVOSO 

1997 664,4 NORMAL 
1998 319,4 MUITO SECO 
1999 590,2 NORMAL 
2000 1023,0 CHUVOSO 
2001 365,0 MUITO SECO 
2002 946,1 CHUVOSO 
2003 801,3 CHUVOSO 

2004 893,8 CHUVOSO 

2005 527,7 SECO 
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2006 647,9 NORMAL 
2007 765,7 NORMAL 
2008 676,5 NORMAL 
2009 1278,9 MUITO CHUVOSO 
2010 659.5 NORMAL 
2011 1242.8 MUITO CHUVOSO 
2012 223.9 MUITO SECO 
2013 470.6 SECO 
2014 570.8 SECO 

Fonte: autora 

 

Portanto, a partir da técnica encontrou-se 7 anos na classe muito seco (1979, 1983, 

1990, 1993, 1998, 2001, 2012); 9 anos secos (1970, 1976, 1978, 1981, 1987, 1992, 2005, 

2013, 2014); 9 anos normal (1972, 1980, 1982, 1991, 1999, 2006, 2007, 2008, 2010); 12 anos 

na classe chuvoso (1971, 1973, 1977, 1984, 1986, 1988, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004)  

e  7 anos na classe muito chuvoso (1974, 1975, 1985, 1989, 1994, 2009, 2011).  

Em seguinda consultou-se os Formulários de Avaliação de Danos - AVADAN 

para selecionar e validar os dados nos anos que foram decretado Situação de Emergência e 

Estado de Calamidade Pública relacionados à estiagens/secas e inundações na série em análise 

sendo encontrado 18 eventos no recorte (1983 – 2013). 

 

4.2 Critérios para seleção dos desastres naturais em diferentes bancos de dados  
 

 Para fins de catalogação dos desastres naturais no mundo utilizou-se o banco de 

dados (1990-2011) do Emergency Events Database - EM-DAT, desenvolvido e administrado 

pelo Center for Research on the Epidemiology of Disaster - CRED, da Universidade de 

Louvain, Bélgica, que contém dados de desastres de grandes escalas (tsunamis, terremotos, 

ciclones, nevascas, erupções vulcânicas, secas e inundações no mundo).  

 A partir de critérios específicos que indicam a linha de ruptura da capacidade de 

suporte das sociedades o EM-DAT desenvolveu uma metodologia para o estudo dos desastres 

(apesar da grande dificuldade na operacionalização deste conceito), “[...] a saber, 10 ou mais 

vítimas fatais, 100 ou mais pessoas afetadas, decretação de situação de emergência ou estado 

de calamidade pública e pedido de assistência internacional.” 

 O banco de dados do EM-DAT é considerado entre os mais confiáveis, visto que 

as informações são fornecidas por agências da ONU, agências governamentais, consórcios, 

universidades e centros de pesquisa em desastres. Destacam-se principalmente as secas, 
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estiagens e as inundações no mundo, a partir de análises estatísticas da vulnerabilidade de 

cada país frente às ameaças de desastres.  

 No Brasil, a politica para elaboração de banco de dados voltado para desastre 

ainda é recente, as metodologias e as escalas de análise são diferentes, mas aqui não deixamos 

de utilizar e analisar. Dentre eles: o banco de dados da Agência Nacional de Águas - ANA 

com dados de inundações para o estado do Rio Grande do Norte e o banco de dados do Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN sobre a 

implantação de radares, pluviômentros, atuando nos seguintes temas: Hidrologia, 

Meteorologia, geologia e desastre naturais, além do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, de 

todas as regiões do Brasil, abordando as inundações, secas e estiagens, sendo este o banco de 

dados mais completo sobre desastres no RN, com dados de 1991-2012. 

Foi analisado o banco de dados da defesa civil nacional e municipal, as 

informações contidas nos Formulários de Avaliação de Danos – AVADAN, elaborados a 

partir da Lei n. 12.608/12 (BRASIL, 2012), que extingue o formulário Notificação Preliminar 

de Desastre – NOPRED, ao revogar o artigo 17, da Lei n. 12.340/10. Como anteriormente já 

havia sido revogado o formulário de Avaliação de Danos - AVADAN20.  

A Secretaria Nacional de Defesa Civil elaborou um novo formulário para 

substituí-lo. O AVADAN consiste em um documento com 12 grupos de questões objetivas, 

referentes aos eventos, suas características, área afetada, danos humanos, materiais e 

ambientais, os prejuízos sociais e econômicos, critérios preponderantes e agravantes dos 

desastres e as conclusões das equipes, subsidiando a decretação municipal de SE ou ECP.  

O AVADAN deve ser elaborado em até 120 horas após a ocorrência do desastre. 

Entretanto, somente há dados de Mossoró a partir de 1983, onde os dados foram 

correlacionados com a questão climatológica-hidrológica, produção do espaço urbano, bem 

                                                           
20Os AVADAN podem ser obtidos no portal do Sistema Integrado de Informações sobre desastres (S2ID) 
contam os registros de desastres de todo território brasileiro, gerenciado pelo Departamento de minimização de 
desastres (DMD) pertencente à Secretaria Nacional de Defesa Civil. O Sistema Integrado de Informações sobre 
Desastres (S2ID) é um sistema de informação produzido e desenvolvido no projeto Planejamento Nacional para 
Gestão de Riscos (PNGR), em uma cooperação técnica entre o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas 
sobre Desastres (CEPED/ UFSC) e o Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil. O objetivo do S2ID é informatizar os procedimentos para a solicitação de reconhecimento de 
Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública e do processo de transferência de recursos federais 
para Estados ou Municípios afetados por desastres. Dessa forma, o S2ID permitirá, pela primeira vez, a 
construção de um banco de dados confiável sobre desastres no país. A Portaria GM/MI n. 25, de 24 de janeiro de 
2013, tornou obrigatório o uso do sistema em todo o país a partir de 1º de fevereiro de 2013. 
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como aos prejuízos econômicos e sociais. Nestes documentos existe uma confusão no uso dos 

conceitos, mesmo a defesa civil tendo as tipologias já estabelecidas. Os gestores não atentam 

e tratam a inundação como enxurrada, alagamento, intensas precipitações, inundação brusca, 

inundação gradual ou enchente. 

 Foi analisada normas da Instrução Normativa GM/MI n. 1, de 24 de agosto de 

2012, que estabelece procedimentos e critérios para a decretação de Situação de Emergência 

ou Estado de Calamidade Pública pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, e para o 

reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas. A mesma instrução 

normativa institui o Formulário de Informações do Desastre - FIDE – (que substitui o 

AVADAN e o NOPRED), a Declaração Municipal de Atuação Emergencial - DMATE e a 

Declaração Estadual de Atuação Emergencial - DEATE. 

Esses documentos constituem-se no registro nacional e oficial de dados 

decorrentes de desastres. É empregado pelas entidades integrantes do Sistema Nacional de 

Defesa Civil - SINDEC e emitido em escala municipal por meio de uma equipe técnica 

habilitada e assinada pela prefeitura, devendo ser encaminhado aos órgãos estaduais e federais 

integrantes do SINDEC para vistoriais, homologação e reconhecimento do desastre. 

Portanto, nos eventos relacionados às estiagens consideraram-se impactos, para 

todo o município e para as inundações, principalmente as ocorrências no núcleo urbano, mas 

não deixando de avaliar as implicações destes, em alguns anos, para todo o município. É 

importante ressaltar que existem muito mais registros, de SE e ECP, entretanto, foi 

considerado apenas os que foram validados, através dos dados pluviométricos, técnica dos 

quantis e dos jornais. 

Foram analisados os dados de jornais locais mais antigos, sobre consequências das 

estiagens e inundações. É importante esclarecer que as informações não estão completas/ou 

detalhadas, ou seja, não foi encontrada matérias jornalísticas para os 18 eventos extremos, 

sendo apenas possível apresentar os dados em alguns anos em forma de tabelas, em outros 

através de mapas e fotografias, ou informações jornalísticas. 

É importante assinalar a existência de falhas no conteúdo dos registros oficiais – 

dentre as mais graves, simplificação de um acontecimento complexo e as muitas alternativas 

para tipificar um mesmo tipo de desastre, crescimento na taxa de urbanização no brasil e o 

agravamento dos desastres, dificuldade de analisar as informações de forma evolutiva e 

comparativa mais rigorosa. 
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É evidente que quando há precariedade na base de dados, dificulta a comunicação, 

o acesso a suprimentos e o provimento de condições infraestruturais mínimas fazendo com 

que a tomada de decisões seja apoiada por graus crescentes de subjetividade. O fato é que os 

ajustamentos interpretativos nos levam a identificar que os eventos relacionados a estiagens e 

inundações tomam à dianteira, tal como o período em análise nesta pesquisa permitiu 

identificar. 

 

4.3 Trabalho de Campo e Laboratorial  

 

Posteriormente a pesquisa bibliográfica, documental e cartográfica, foram 

realizados trabalhos de campo, no período de fevereiro de 2012, a abril de 2014, que implicou 

em seis visitas. A primeira visita serviu como reconhecimento da área de estudo. Nas demais 

foram realizados mapeamentos com imagens de satélite e do registro dos pontos de interesse 

com o auxílio de GPS, registros fotográficos, assim como conferência de informações para 

fechamento dos mapas temáticos e do texto final. 

Utilizamos também máquina fotográfica, gravador e caderneta de campo. Os 

dados temáticos foram sintetizados, analisados e representados cartograficamente e avaliados 

do ponto de vista de um todo integrado. 

Desta forma, todo material cartográfico utilizado neste estudo foi organizado, 

editado e manipulado com aplicação das técnicas de processamento digital de imagens, de 

geoprocessamento e Sistema de Informação Geográficas. 

  

4.4 Mapeamento das inundações em Mossoró 1970-2013 
 
  

 O uso das geotecnologias nos estudos dos eventos de chuva extrema compõe a 

base para tomada de decisão de gestores públicos, os quais embasados nas informações 

produzidas deverão realizar ações, objetivando a mitigação, ajustamento aos riscos naturais, 

identificação das áreas em risco e das populações expostas ao perigo, mapeamento, 

georeferenciamento de abrigos, hospitais, bombeiros, dentre outros, bem como o 

monitoramento sistemático destas áreas, para possíveis alertas dos desastres. 
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 A análise do risco de inundação encetada está associada ao grau de exposição e à 

capacidade de resistência e de resiliência social ao perigo.  No diagnóstico e visão territorial 

do risco de inundação gradual e brusca, estabeleceram-se as seguintes tarefas:  

• Identificação e classificação tipológica das inundações urbanas;  

• Avaliação, à escala local, da magnitude e severidade do perigo;  

• Definição e expressão cartográfica, em escala local, da susceptibilidade do perigo de 

inundação;  

• Definição dos Espaços-Risco determinantes para o planejamento de emergência e 

contingência. 

O risco de inundação considerado para efeito de cartografia de risco levou em 

consideração os seguintes critérios no Arcgis 10.1 e Qgis 2.8: i) Relevância para o 

Planejamento de Emergência e para o Ordenamento do Território no âmbito municipal; ii) 

Variabilidade espacial dos fenômenos à escala municipal; iii) Existência de dados - 

levantamento de um conjunto de bancos de dados, seguiu-se as etapas para o mapeamento dos 

espaços-riscos de inundação (Figura 4.2): 

 

• Download da imagem AsterGDEM V2 (https://search.earthdata.nasa.gov/) 

• Re-projeção da imagem Aster de WGS84 para SIRGAS 2000; 

• Definição dos limites da área de estudo e recorte do DTM; 

• Marcação de pontos com GPS em modo "tracking" e interpolação dos caminhos; 

• Trabalho de suavização de curvas de nível através de filtros; 

• Simplificação do DTM, através da aplicação de um filtro low-pass numa matriz de 

10x10 e 5x5 pixels; 

• Seleção do resultado obtido na matriz de 10x10, por traduzir uma maior suavização do 

modelo e uma maior concordância com a informação geomorfológica extraída por 

fotointerpretação e análise de imagens de satélite; 

• Aplicação de uma função “Fill sink” para a regularização do perfil longitudinal; 

• Comparou-se o resultado das zonas de inundação com os dados históricos da defesa 

civil dos locais com maiores alagamentos no núcleo urbano de Mossoró; 
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• Recorte dos shapes das zonas de inundação com o shape dos setores censitários e 

calculo de regra de três para encontrar a quantidade de pessoas atingida pelas 

inundações nas diferentes cotas, já que a zona não cobre todo o setor censitário. 

  

 A sintese das informações está na Figura 4.2. Definiu-se a partir dos passos 

anteriores as zonas de inundação do núcleo urbano de Mossoró, usando critérios 

geomorfológicos, cotas de referências, interpretação das imagens e cruzamento com dados 

pluviométrico histórico, nos últimos 30 anos, das ruas que são frequentemente alagadas. 

Foram definidas duas zonas: A primeira na cota máxima de inundação que vai até os 15 

metros com extensão de 26,2 km2, representa a zona total de inundação no núcleo urbano e a 

segunda com cota de 7 a 13 metros, com extensão de 5,7 km2 (abrangendo partes dos bairros: 

Bom Jesus, Alagado, Belo Horizonte, Ilha de Santa Luzia e Alto da Conceição). É importante 

ressaltar que esta é a zona de inundação mais crítica e está dentro da zona de inundação 

máxima. Na parte mais ao norte do núcleo urbano de Mossoró, outra área encontrada na 

mesma cota com 5,4 km2 (abrangendo parte dos bairros Pintos, Barrocas e Redenção) a 

segunda zona nesta cota que pode ter as ruas alagadas durante um evento extremo. 

 

Figura 4. 4: Mosaico das etapas para mapeamento das inundações no núcleo urbano de Mossoró 

 
Fonte: autora. 
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 Através dos dados dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatitisca – IBGE distribuídos em 134 variáveis 

(http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=2R&uf=43) é foi necessário 

fazer a junção entre a variável de população residente em diferentes faixas etárias para 

encontrar o total de população por variável e conhecer o perfil etário da população, para 

ajudar nas ações de gestão de risco (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4. 1: População residente nos setores censitários, segundo os grupos de idade  

Grupos de idade                                                    Variavel                                                      Total da população residente 

menos de ano   V022 3923 

1 ano  V035  3889 

2 anos  V036  3966 

3 anos  V037  3871 

4 anos   V038 3790 

5 anos   V039 3998 

6 anos   V040 3905 

7 anos   V041 3919 

8 anos  V042  4135 

9 anos   V043 3871 

10 anos   V044 4368 

11 anos   V045 4013 

12 anos  V046 4513 

13 anos   V047 4299 

14 anos   V048 4510 

15 anos   V049 4959 

16 anos  V050 4722 

17 anos   V051 4604 

18 anos   V052 4559 

19 anos   V053 4439 

20 anos  V054 4908 

21 anos  V055 5269 

22 anos   V056 5669 

23 anos   V057 5458 

24 anos   V058 5411 

25 a 29 anos  V059+V060+V061+V062+V063 25344 

30 a 34 anos V064+V065+V066+V067+V068 22331 

35 a 39 anos V069+V070+V071+V072+V073 19706 

40 a 44 anos  V074+V075+V076+V077+V078 19213 

45 a 49 anos  V079+V080+V081+V082+V083 16756 

50 a 54 anos  V084+V085+V086+V087+V088 12360 

 55 a 59 anos V089+V090+V091+V092+V093 8899 

60 a 64 anos  V094+V095+V096+V097+V098 7801 

65 a 69 anos  V099+V100+V101+V102+V103 5349 

70 a 74 anos V104+V105+V106+V107+V108 4313 

75 a 79 anos  V109+V110+V111+V112+V113 2736 

80 a 84 anos  V114+V115+V116+V117+V118 2233 
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85 a 89 anos  V119+V120+V121+V122+V123 1158 

90 a 94 anos V124+V125+V126+V127+V128 443 

95 a 99 anos  V129+V130+V131+V132+V133 158 

100 anos ou mais  V134 47 

Total   259.815 

Fonte: IBGE 

  

 A etapa seguinte teve como objetivo encontrar a população atingida em cada setor 

censitário do núcleo urbano de Mossoró atingido pela inundação, para isso, através de regra 

de três calculou-se o total da população, com área afetada versus área total, chegando-se ao 

resultado da população afetada na cota de 15 metros e na cota de 7 a 13 metros. Exemplo: 

2.000 pessoas x área atingida/área total. É importante ressaltar que, em alguns casos, existem 

mais de 2 setores censitários em um bairro. Baseado na metodologia de Tavares (2008) teve-

se os seguintes objetivos para elaboração de um modelo teórico e técnico de Plano de 

emergência e contingência à inundação que incluem: (i) criação de uma visão local; (ii) 

definição de um conjunto de opções estratégicas de base territorial; e (iii) definição de 

unidade territorial de gestão. 

 A base cartográfica que compõe a malha de Setores Censitários utiliza como 

referência geodésica e cartográfica, o Sistema Geográfico – Sistema de Coordenadas 

Lat/Long, Sistema Geodésico – SIRGAS 2000. As bases cartográficas disponibilizadas são 

compatíveis com a escala de 1:250.000. 

 O uso do geoprocessamento na gestão dos Espaços-risco é imprescindível, sendo 

realizado no arcgis 10.1 vários join, entre as tabelas para espacialização e cálculos das 

informações sobre população atingida, digitalização e cruzamento da malha urbana de 1970 a 

2014 e cruzamento dos dados com os tipos de atividades econômicas potencialmente afetadas; 

áreas protegidas potencialmente afetadas; zonas onde podem ocorrer inundações que arrastem 

um elevado volume de sedimentos e detritos, ou fontes importantes de poluição, além de 

elementos expostos. Estas estão representadas no Sistema de Informação Geográfica – SIG, 

possibilitando a coleta, o armazenamento e a análise de grande quantidade de dados. 

Para este trabalho foi elaborado um conjunto de mapas: 

i) Mapa de localização;  

ii) Mapa geológico e geomorfológico na escala de 1:350:000 para analisar a prevenção dos 

espaços-risco ou áreas mais vulneráveis; 
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iii) a) Mapa das Áreas de Preservação Permanente na escala 1:100.000 para estudar a 

situação das margens do rio Mossoró, b) Mapa com a localização das habitações subnormais 

fazendo uma correlação com o mapa das áreas de risco de inundação indicadas pela defesa 

civil de Mossoró e espacializadas neste trabalho, ambos na escala 1:100.000 para discussão e 

análise das correlações entre estas informações do tipo: os espaços de risco estão somente nas 

áreas mais carentes? Estes mapas servem como subsídio na Preparação dos eventos extremos, 

ou seja, momento antes do impacto, para saber como estão os espaços mais vulneráveis e mais 

suscetíveis a inundação; 

iv) Para análise da Resposta aos eventos extremos foi elaborada uma série de mapas: a) 

Expansão urbana no período de 1970-2014. O mapa da mancha urbana foi elaborado a partir 

da ortofotoimagem, de 2014, no programa Arcgis na escala de 1:90.000, os shape da mancha 

urbana de 1970, 1980, 1990 da Prefeitura de Municipal de Mossoró foram corrigidos através 

de imagens de satélites e re-projetados de SAD69 para SIRGAS2000; c) Mapa das zonas 

urbanas dos bairros de Mossoró, com a definição de 5 zonas (central, norte, oeste, leste e sul) 

para analisar a zona mais influente economicamente e mais populosa; d) Mapeamento das 

ações estruturais: localização das intervenções com as áreas da di/tricotomização, criação de 

canais pluviais e localização das barragens ao longo do rio Mossoró, para entender as 

intervenções ao longo do rio e a correlação com as áreas ocupadas e suscetíveis a inundação; 

v) Para Reconstrução das áreas mais afetadas por inundação foi elaborado o mapa nas cotas 

de 15 metros e nas cotas de 7 a 13 metros, a fim de identificar os espaços mais vulneráveis, 

mais suscetíveis à inundação e também a população atingida. Em seguida, fez-se o 

cruzamento com os setores censitários 2010, em cada zona atingida e foi calculado o total da 

população afetada.  

  Esses dados foram correlacionados com a mancha urbana de 1970 e 2014 para 

identificar a mancha da população atingida, por bairros, nestes 45 anos, considerando o 

processo de evolução e transformação do espaço urbano de Mossoró com a chegada de uma 

série de serviços e infraestruturas e a reconfiguração da rede de drenagem e ainda a 

espacialização dos dados históricos das ruas frequentemente alagadas. Este mapeamento serve 

como tomada a decisão para a avaliação dos danos dos impactos, identificação das áreas mais 

vulneráveis, ações de socorro às vítimas, para entender situações mais problemáticas e 

fornecer informações para a fase de prevenção e preparação aos eventos extremos, no que diz 

respeito aos impactos negativos para a saúde humana, o ambiente, o patrimônio cultural e as 
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atividades econômicas, não deixando de considerar a topografia, a geomorfologia, incluindo a 

planície aluvial, enquanto zona de retenção natural, eficácia das infraestruturas artificiais 

existentes de proteção contra as inundações e a dinâmica, de longo prazo, das populações e 

das atividades econômicas. 
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5 ANÁLISE DOS REGISTROS DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA EM MOSSORÓ E CONFIGURAÇÕES ATMOSFÉRICAS 
ATUANTES 
 

 

Os dados da Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC analisados 

compreendem um conjunto de sete portarias de reconhecimento da Situação de Emergência - 

SE e duas de Estado de Calamidade Pública - ECP, quatro decretos e cinco AVADAN 

totalizando 18 eventos extremos relacionados à estiagens/secas e inundações (Tabela 5.1). A 

análise, a partir da metodologia dos quantis, das configurações atmosféricas atuantes, serve 

para entender os prejuízos materiais, ambientais, econômicos e sociais no núcleo urbano de 

Mossoró.   

A partir da tabela 5.1 percebe-se que mesmo existindo as tipologias para o uso dos 

conceitos, no momento do preenchimento dos documentos não são considerados, além disso, 

ocorre também a junção de dois eventos em uma única decretação. Outra questão é que no 

ano de 1989 têm-se três solicitações de situação de emergência, em meses consecutivos. E no 

ano de 2004 têm-se duas solicitações uma para o primeiro semestre e outra para o segundo 

semestre.  

A partir da técnica dos quantis percebe-se que 3 anos (2007, 2008 e 2010) foram 

considerados normal, ou seja chuvas dentro da média, mas mesmo assim ocorreu solicitação 

para decretação de situação de emergência tanto relacionado a estiagem como enxurrada e 

enchente. Assim, teve-se 6 anos muito seco, 5 anos muito chuvoso, 3 ano chuvoso, 3 anos 

normal e 1 seco, as consequências e os danos são analisados e descritos a seguir.  

A dualidade da área entre estiagem/seca e inundação mostra que não são apenas 

nos anos extremos que tem-se as consequências de situações adversas para a população e a 

economia, e que em muitos destes anos como é o caso dos anos 1990 tem-se mais de cinco 

anos consecutivos com chuvas muito abaixo do normal, como o ano de 2004 com chuvas 

concentradas em poucas horas ou dias consecutivos, e nos anos de 2007 estiagem prolongada 

por mais de oito meses, 2008 chuvas concentradas em poucas horas e 2010 enchentes das 

áreas ribeirinhas e de várias pontos ao longo do rio Mossoró no núcleo urbano. Já em 2013 

estiagem prolongada, mesmo tendo-se alguns eventos de chuvas concentradas não foram 

suficiente para supri o excendente hídrico. Estes eventos foram considerados de nível I e II 

conforme a metodologia estabelecida pela defesa civil nacional. 
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Tabela 5. 1: Registros de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública em Mossoró 
Documento Institucional Período Consequência Quantil 

Portaria  Ministro de Estado 
do Interior 

nº 059 de 26 de Abril de 
1983 

Estiagem MUITO SECO 

Portaria Ministro de Estado 
do Interior 

nº 090 de 12 de Abril de 
1985 

Inundação MUITO CHUVOSO 

Decreto Governo Estadual nº 4.980 de 23 de 
Fevereiro de 1989 

Enchente MUITO CHUVOSO 

Decreto Governo Estadual nº 10.355 de 26 de Abril 
de 1989 

Enchente MUITO CHUVOSO 

Portaria Ministro de Estado 
do Interior 

nº 319 de 11 de Maio de 
1989 

Enchentes  MUITO CHUVOSO 

Portaria Ministra de Estado 
da Ação Social 

nº 213 de 16 de Agosto 
de 1990 

Estiagem MUITO SECO 

Portaria Ministro do Estado 
da Integração 
Nacional 

nº 141 de 19 de Abril de 
1993 

Estiagem  MUITO SECO 

Portaria Secretário da 
Secretaria Especial 
do Ministério do 
Planejamento e 
Orçamento 

nº 46 de 29 de Maio de 
1998 

Estiagem MUITO SECO 

Portaria Ministro de Estado 
Interino da 
Integração Nacional 

nº 125 de 04 Junho de 
2001 

Estiagem MUITO SECO 

AVADAN  Governo Municipal 28 de Janeiro de 2004 Enxurrada/Inunda
ção 

CHUVOSO 

Portaria  Ministro de Estado 
da Integração 
Nacional 

nº 236 23 de Fevereiro 
de 2004 

Intensas 
precipitações 

CHUVOSO 

AVADAN Municipal 02 de Agosto de 2004 
 

Estiagem CHUVOSO 

AVADAN Municipal 01 de Agosto de 2007 Estiagem NORMAL 

AVADAN Municipal 06 de Abril de 2008 Enxurrada/ 
Inundação brusca 

NORMAL 

AVADAN Municipal 03 de Maio de 2009 Enchentes/ 
Inundação gradual 

MUITO CHUVOSO 

Portaria Secretária Nacional 
de Defesa Civil 

nº 202 de 31 de Março 
de 2010 

Enchentes NORMAL 

Decreto Governadora do 
Estado do Rio 
Grande do Norte 

Decreto Nº 22.637 abril 
de 2012  

Estiagem MUITO SECO 

Decreto Governadora do 
Estado do Rio 
Grande do Norte 

Nº 23.801, de 18 de 
setembro de 2013 

Estiagem 
prolongada/seca 

SECO 

Fonte: Sistematizaçãos de banco de dados da defesa civil de Mossoró e aplicação da técnica dos quantis 
 

Na tabela 5.2 encontra-se a sistematização dos tipos de processo climático-

hidrológico, resposta institucional, atuação do padrão de dipolo, e situação do pacifico, 

descritos e analisados a seguir. Ressalta-se que pra os anos 1989 e 2004 a Situação de 
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Emergência, foi reconhecida três vezes, para enchente, 1 para enxurrada/inundação, 1 para 

intensas precipitações e 1 para estiagens, sendo que as inundações ocorreram no primeiro 

semestre e a estiagem no segundo.  

 

Tabela 5. 2: Matriz dos Episódios climático-hidrológico extremos em Mossoró-RN 

15 ANOS 18 
EVENTOS 

 
TIPO DE PROCESSOS 

RESPOSTA 
INSTITUCIONAL 

PADRÃO DE DIPOLO 
 

ANOS ESTIAGEM 
SECA 

INUNDAÇÕES SE ECP POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PACIFICO 

1983 X   X       X EL NINO 

1985   X X     X   LA NINA 

1989   X X     X   LA NINA 

1989  X X   X  LA NINA 

1989  X X   X  LA NINA 

1990 X   X       X EL NINO 

1993 X     X   X   EL NINO 

1998 X   X   X     EL NINO 

2001 X     X     X LA NINA 

2004   X X   X     NEUTRO 

2004  X X    X NEUTRO 

2004 X  X     NEUTRO 

2007 X   X       X EL NINO 

2008   X X       X LA NINA 

2009   X X     X   LA NINA 

2010  X X    X    EL NINO 

2012 X   X    X    EL NINO 

2013 X  X     X   EL NINO 

Fonte: Sistemação dos bancos de dados do AVADAN, Portarias e Decretos, NOAA, CPTEC e pesquisa. 
 

Dos 45 anos analisados (1970 a 2014) em quinze destes ocorreu algum evento 

extremo (Tabela 5.2), sendo que o número de eventos validados foram 18. Assim 6 ocorreram 

na sequência entre os anos de 1989 (3) e 2004 (3), foi decretado situação de emergência para 

16 eventos e 2 decretações para calamidade pública, a principal atuação do padrão de dipolo 

foi negativa, e no pacifico o principal sistema-oceânico foi o El nino.  

 

5.1 Análise dos anos de estiagens/secas em Mossoró e configurações atmosféricas 
atuantes 

 

O primeiro episódio considerado na série analisada foi a estiagem de 1983. Na 

figura 5.1 tem-se a espacialização de 126 municípios do estado em Situação de Emergência 

declarada pelo então Governador do Estado do Rio Grande do Norte (Portaria nº 59), devido a 
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ocorrência prolongada da segunda maior estiagem na série analisada com precipitação de 

145,2 mm anual, configurando-se, portanto, ano extremo seco. Neste ano, ocorreu intenso 

episódio El Niño/Oscilação Sul - ENOS com dipolo neutro, segundo dados do CPTEC 

(2014): 

Os prejuízos observados em anos de “El Niño” envolvem perdas na agricultura de 
sequeiro, na pecuária, oferta de energia elétrica, bem como o comprometimento do 
abastecimento de água para a sociedade e os animais. Este período corresponde ao 
plantio, na região, da segunda safra de feijão, cultura historicamente afetada pelos 
impactos climáticos desse fenômeno, principalmente na fase de plantio e 
desenvolvimento da cultura. Os picos anormais de preços no mercado brasileiro de 
feijão, na segunda metade do século XX, estão correlacionados às frustrações de 
safras ligadas às anomalias climáticas dos anos de ocorrência do ENOS, sobretudo 
na fase de El Niño (não paginado). 

 

Para este ano, o documento analisado foi a portaria e, neste não se tem o número 

de atingidos, de mortos, falta de água para o consumo, perdas da lavoura, mortes de animais e 

doenças de veiculação hídrica, apenas os nomes dos municípios em Situação de Emergência e 

Estado de Calamidade Pública, divulgados através da portaria e no jornal Gazeta do Oeste, 

mas possivelmente têm problemas ocorrendo em Mossoró. 

No ano de 1990 choveu 335,1 mm, levando o Governador do Estado do Rio 

Grande do Norte a reconhecer Situação de Emergência para Mossoró devido à forte estiagem. 

Os anos 1991 (El Niño fraco), 1992 (El Niño forte) a situação continuou crítica. Agravando-se 

mais ainda em 1993 com precipitação anual de 144,2 mm, padrão de Dipolo de anomalias de 

TSM negativo, sendo reconhecido Estado de Calamidade Pública, ao município de Mossoró e 

a outros 136 municípios do RN por conta da estiagem. De 1990 ao início de 1995 ocorreu 

intenso episódio El Niño/Oscilação Sul - ENOS, este foi considerado o segundo mais longo 

evento nos últimos 50 anos.  
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Figura 5. 1: Municípios com Decretação de Situação de Emergência por seca no RN-1983 

 
Fonte: Dados da portaria nº 59, de 26 de abril de 1983. Elaboração: Autora. 

 

Pode-se verificar, por meio da matéria abaixo (Figura 5.2), que no ano de 1993 

mais de 450 agricultores de Mossoró sofreram com a elevação dos preços dos produtos de 

subsistência, devido à grande estiagem no estado, chegando a situação de penúria, com o 

campo devastado, perda total da lavoura e muitos animais mortos. Os reservatórios do Estado 

não receberam volumes de água que pudessem ser considerados adequados.  

Além disso, notou-se que os déficits já vinham se acumulando há algum tempo, 

em razão de, nos últimos cinco anos, as precipitações no semiárido terem ficado nas cotas 

mínimas, em suas reservas, mesmo os de maior capacidade e os açudes de média e baixa 

capacidade secaram, ocasionando impactos sobre os recursos hídricos e transtornos para a 

população. Sendo declarado Estado de Calamidade Pública. 

A estiagem desorganizou todo o sistema produtivo local, com reflexos que se 

fizeram sentir por vários anos: perdas agrícolas, perdas do rebanho e desemprego, saques de 

alimentos e de sementes, em algumas comunidades rurais famílias estavam se alimentando de 

palma, xique-xique e banana verde cozida. 
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Os danos materiais, perdas e vítimas, em 1993, receberam destaque na matéria do 

jornal Gazeta do Oeste (FIGURA 5.2). Para os anos seguintes, não existe nenhuma referência 

ao número de atingidos, mortos, falta de água para o consumo, perdas da lavoura, mortes de 

animais e doenças de veiculação hídrica. 

 
Figura 5. 2: Situação dos agricultores (1993) 

 
Fonte: Hemeroteca do jornal Gazeta do Oeste – Mossoró-RN, 1993. 

 

Posteriormente, seguido de três anos habitual e com forte atuação do El Niño e 

com padrão de Dipolo de anomalias de TSM positivo, o ano de 1998 também não foi 

diferente, com 319 mm de chuva anual sendo reconhecida Situação de Emergência ao 

município de Mossoró e a outros 80 municípios do estado por conta das estiagens.  

Em momentos de estiagem/seca foi preciso à ajuda do Governo Federal para que a 

economia pudesse se movimentar, a receita foi intensificada, mas a finalidade de dar emprego 

aos flagelados, desempregados e famintos da seca, foram soluções paliativas e muitas vezes 

improvisadas: bolsa safra, doações de alimentos, frentes de trabalho municipais, transporte de 

água em carros-pipas, assistência médica, alojamento, dentre outras ações. São questões que 

não representam contribuição sólida para a formação de uma economia mais resistente às 

vicissitudes climáticas. Quando as medidas não são tomadas vê-se a mendicância 

generalizada, desnutrição e a deterioração dos níveis de saúde. 
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A Defesa Civil Nacional aborda que quando há deficiência no volume das 

precipitações utiliza-se o termo seca absoluta, quando há uma inadequada repartição das 

chuvas durante o ano chama-se seca relativa. 

A situação de seca absoluta é tão grave que Pessoa (2002, p. 171) assim 

descreveu: 

 

Apesar de seu impacto relativamente forte sobre a economia regional, a seca é uma 
crise de produção cuja gravidade de efeitos incide com muito maior violência no 
plano das unidades produtoras da zona semiárida. Neste particular, ela difere 
fundamentalmente de uma crise gerada por insuficiência de demanda efetiva tão 
comum no desenvolvimento industrial das economias de mercado. Tais crises 
tendem a distribuir-se com proporcionalidade a todos os grupos de atividade 
produtiva. Contrariamente, a seca se concentra em um estrato da população, que vai 
se tornando mais restrito à medida que se passa do sistema regional, para a zona 
semiárida, para o setor primário, para as lavouras e para as culturas de subsistência. 
Daí o caráter de calamidade econômico-social do fenômeno climático, agravado 
porque a seca é pior no tocante às atividades que não criam renda monetária e que 
dizem respeito a uma parcela da comunidade sem reservas para fazer face ao 
desmantelamento da produção. 

 

Não muito diferente, dos efeitos adversos da seca, os anos extremos chuvosos 

também causam e trazem grandes transtornos econômico, sociais e ambientais. 

Segundo Barbiere (2014) no ano 2001, as condições do Oceano Pacifico 

Equatorial apresentavam TSM negativa, caracterizando evento de “La Ninã”, no começo do 

ano, passando para um evento de neutralidade no decorrer do período chuvoso, com atuação 

do VCAN proporcionando movimentos ascendentes do ar e, consequentemente, a formação 

de nuvens de chuva.  

A ZCIT fez com que a instabilidade atmosférica aumentasse, ajudando para o 

desenvolvimento de CCMs isolados no mês de fevereiro. Teve-se também a atuação de outros 

sistemas como o VC e LI contribuindo para uma boa distribuição espacial e temporal das 

chuvas, entre os dias 9 a 16 de fevereiro, e também nos meses de março e abril.  No Oceano 

Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam um dipolo negativo no começo do 

ano, passando para dipolo positivo no decorrer do período chuvoso, no primeiro semestre as 

chuvas ficaram dentro da média, mas no segundo semestre configurou-se estiagem, trazendo 

transtornos à população.  

No “El Niño” de 2001 é decretado pelo Governador do Estado do Rio Grande do 

Norte Estado de Calamidade Pública por meio da portaria nº 125 em virtude da estiagem e da 

baixa precipitação anual (365 mm), ano muito seco com padrão de Dipolo de anomalias de 
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TSM neutro. Mossoró e outros 123 municípios receberam assistência em 180 dias. Nesse ano, 

o Rio Grande do Norte foi palco de pelo menos seis manifestações de flagelados da seca, que 

bloquearam três estradas e saquearam um caminhão de alimentos. Foram levadas, de acordo 

com a polícia, 9,5 toneladas de alimentos entre carne, frango, peixe, queijo e enlatados. 

“Todos os protestos tiveram um ponto em comum: a luta pelo aumento do número de cestas 

básicas e de vagas nas frentes de emergência (Bolsa-Renda) do governo federal”, afirmou 

Marcos de Medeiros, assessor de Política Agrária e Meio Ambiente, da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte. Para o superintendente do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, José Geraldo Eugênio de França, a 

manifestação “foi um ato exclusivamente político” (Gazeta do Oeste, 2001). 

Ainda em 2001, houve comprometimento no armazenamento de água nos 

principais mananciais e reservatórios, prejudicando o atendimento d’água potável para o 

consumo humano da população rural e com os problemas socioeconômicos gerados, a 

administração municipal teve dificuldade em adotar medidas emergenciais que minimizasse a 

situação de anormalidade apresentada. 

No ano 2004, foi decretado situação de emergência. O município de Mossoró 

perdeu mais de 50% da plantação de arroz, feijão, milho, mandioca e foi contemplado com a 

Garantia-Safra 2003-200421. As comunidades rurais tiveram dificuldade de acesso à água, 

algumas totalmente desprovidas de qualquer espécie de reservatório natural ou artificial capaz 

de atender a demanda humana.  

Durante o começo do ano de 2007, a condição do Oceano Pacífico Equatorial 

apresentava TSM positiva, caracterizando um evento de “El Niño”. Ainda durante o período 

chuvoso a condição do oceano mudou, ficando com TSM em torno da média climatológica, 

caracterizando um evento neutro. No Oceano Atlântico Equatorial, a condição de TSM 

apresentava um dipolo positivo que se manteve durante todo o período chuvoso. Com estas 

condições as chuvas ficaram na categoria abaixo da média climatológica, ou seja, a 

distribuição espacial e temporal da chuva foi bastante irregular. Neste período a ZCIT 

juntamente com os sistemas VCAN, CMM e LI atuaram em todo o Estado. 

Em 2007, com as chuvas espaçadas e concentradas durante a quadra chuvosa a 

estiagem volta a castigar Mossoró e outros municípios do Rio Grande do Norte. Ano de “El 

                                                           
21 Cria o Fundo Garantia-Safra e institui o Benefício Garantia-Safra, destinado a agricultores familiares 
vitimados pelo fenômeno da estiagem, nas regiões que especifica. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10420a.htm 
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Niño” e padrão de Dipolo de anomalias de TSM neutro, apesar da precipitação de 765,7 mm 

(acima da média anual), neste período há o comprometimento no armazenamento de água nos 

principais mananciais e reservatórios (4.000,000m3) provocando falta de água para o 

consumo, afetando também, a produção agrícola de grão, cereais, leguminosas, com redução 

de 75% da safra de milho e feijão. E também doenças de veiculação hídrica (pele e 

verminoses), causando prejuízos materiais, ambientais, econômicos e sociais para 15.743 

pessoas (GAZETA DO OESTE, 2007). A Governadora homologa o decreto municipal nº 3. 

043 de 1 de agosto de 2007 e declara situação de emergência para a área rural do município 

de Mossoró, afetada por estiagem.  

No ano 2012, o município foi marcado por uma seca bastante severa, a 

governadora do Estado do Rio Grande do Norte declarou situação de emergência devido a  

caracterização de seca, no período considerado de janeiro de 2012 a setembro de 2013, como 

“Seca Severa”, conforme “item n.º 1.4.1.2.0 – Seca” da Classificação e Codificação Brasileira 

de Desastres - COBRADE sendo a mais intensa dos últimos 40 anos (está decretação foi 

renovada em 18 de setembro de 2013), associada a alguns eventos pluviais concentrados e ao 

padrão de Dipolo de anomalias de TSM positivo. De janeiro à primeira quinzena de abril 

choveu 151,4 mm e dos 58 dias de chuvas esperados, choveu apenas 24 dias, considerando-se 

o período como seco. Dos 167 municípios do estado, 139 tiveram reconhecida a situação de 

emergência, muitos a partir de um decreto único, causando uma queda de 3,5 bilhões no 

produto interno bruto do RN. A prefeitura de Mossoró fez a notificação preliminar do desastre 

em 12 de maio de 2012, descrevendo os sete polos rurais mais afetados, representando 21.994 

pessoas (NOPRED e AVADAN, 2012).  

A Secretaria de Agricultura estimou um prejuízo de R$ 4,6 bilhões na produção 

agropecuária do Rio Grande do Norte o que, segundo a própria Sape, representa uma redução 

de 56,9% na contribuição do setor rural para a formação do Produto Interno Bruto (PIB) do 

Estado. A estimativa leva em conta a produção em uma situação de normalidade das 

condições climáticas. Os reservatórios localizados no estado ficaram com percentual de 

armazenamento inferior a 50% da capacidade máxima. Desses reservatórios, havia quinze 

açudes com armazenamento inferior a 10%. O governo estadual reforçou que a situação 

deixava a zona rural dos municípios sem água para produção agrícola e pecuária e também 

para consumo humano. 

A comunidade cientifica explica o fenômeno para a população: 
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Em 2012 ocorreu a maior seca dos últimos 40 anos e os estados mais afetados foram 
o norte do Nordeste, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Não choveu aqui em nossa 
região porque o Oceano Atlântico na costa do Ceará e Rio Grande do Norte não se 
aqueceu. O sistema de nuvens que provoca chuvas aqui na nossa região é chamado 
de Zona de Convergência Intertropical e esse sistema não se estabeleceu. A zona de 
convergência esse ano não desceu para provocar chuva aqui na parte norte do 
nordeste porque o Oceano Atlântico ficou frio. Enquanto teria que se aquecer para a 
camada de nuvem se formar e os ventos do nordeste soprarem aqui para cima e a 
gente ter chuva. Então esse ano de 2012 não esteve favorável de maneira nenhuma, 
em nenhum momento, por isso a gente teve essa seca enorme. Ainda mais os ventos 
se inverteram esse ano. Normalmente, nós temos ventos de nordeste trazendo 
umidade do mar aqui para cima da nossa região e esse ano os ventos atuaram muito 
de sudeste, soprando as nuvens para lá. Até o momento aqui em Mossoró choveu 
199 milímetros, a média dos últimos 100 anos aqui em Mossoró é 680 milímetros de 
chuva durante o ano (ESPINDOLA, 201222, p. 1). 

 

 O governo federal liberou uma linha de financiamento em 2012, para atender a 

agricultura do Nordeste, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - PRONAF. A linha de crédito foi para agricultores divididos por porte de atividades. 

Estes receberam uma linha de crédito de 12 mil (mil reais por mês) para pagamento em 10 

anos com encargos de 1 % ao ano. Os produtores obtiveram ainda um bônus de adimplência 

equivalente a 40% das parcelas quitadas até a data de vencimento pactuado. Os recursos eram 

do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.  

O sindicato dos trabalhadores da lavoura de Mossoró-STLM fez uma declaração 

sobre a perda da safra em 2012: 

 

Existem 33 comunidades em Mossoró, com aproximadamente 7.500 famílias, 
totalizando aproximadamente 20.000 pessoas, com uma média de produção de 
feijão, milho e outras culturas de 112.000 toneladas de produtos, sendo 60% de 
milho, 30% de feijão e 10% de outras culturas totalizando 1.250.000,00 de prejuízo, 
perfazendo a perda significativa de 95%. Asseguramos que não existe no município 
água suficiente para bovinos, suínos, ovinos e caprinos, solicitamos o abastecimento 
imediato e continuo das cisternas de placas e alvenarias e também através dos carros 
pipas (STLM, 17 de abril de 2012, sem paginação). 

 

No segundo semestre de 2013 é decretado situação de emergência em face da 

estiagem, logo depois é caracterizada situação de seca. Fica claramente cristalizado, do ponto 

de vista climático, um quadro de “seca severa”, e que o impacto dessa seca é complexo e 

diferenciado, com sérias consequências negativas para a atividade rural do Estado, afetado 

com prejuízos econômicos e danos para o contingente populacional do município, 

prejudicando todos os elos da cadeia produtiva da sociedade nas áreas rurais do Estado. 

                                                           
22 http://www.defato.com/noticias/9989/jose-espinola-sobrinho 
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Consideraram-se as seguintes questões para decretação de situação de emergência por seca 

através do Decreto N.º 23.801, de 18 de Setembro de 201323: 

 

i)  A agropecuária foi atingida tendo como consequências a redução da possibilidade de 

renda e de sobrevivência das unidades de produção, conforme Relatório da Secretaria de 

Agricultura Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte – SAPE/RN; 

ii) Foram afetadas as zonas rurais e urbanas dos Municípios do RN pela escassez dos 

recursos hídricos devido à prolongada estiagem; 

iii)  Falta de água para a produção agrícola e pecuária, bem como para o consumo 

humano e animal; 

iv)  O desastre socioeconômico da população atingida pela seca, bem como a 

dificuldade, por parte da Administração Pública local de adotar medidas emergenciais que 

minimizem a situação de anormalidade; o levantamento realizado, através de relatório, pela 

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE, relata os prejuízos com 

base nos valores alcançados pelo Produto Interno Bruto - PIB do Estado do Rio Grande do 

Norte em anos normais, na ordem de R$ 3.818 bilhões, representando uma redução de 

46,76%, na contribuição da formação do total da produção obtida pelo Rio Grande do Norte, 

em anos de inverno normal; 

v) O relatório realizado pelo Programa de Monitoramento e Fiscalização da 

Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos – SEMARH, sobre a situação volumétrica dos principais reservatórios 

do Estado, onde relata o período que os reservatórios suportaram até o seu total exaurimento, 

alguns pouco menos de 02 meses – de setembro a novembro de 2013, o caso do reservatório 

de Cruzeta; desta forma, alertando as autoridades devido à redução do volume de água dos 

reservatórios, consequência da estiagem prolongada e que as chuvas, apesar de terem sido 

fortes não foram suficientes para a recuperação da recarga dos principais mananciais que 

abastecem os municípios;  

vi)  As pancadas de chuvas de inverno até o presente momento (setembro/2013) foram 

insuficientes para a formação de estoques de água nos principais reservatórios; açudes, 

tanques, poços tubulares, barreiros e principalmente cisternas, importante recurso para o 

suprimento da população rural com água potável; 

                                                           
23 O único decreto estudado com informações muito detalhadas 
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vii) A estiagem na área rural dos municípios do RN caracteriza-se como desastre cíclico 

ou sazonal que ocorre periodicamente e guarda relação com as estações do ano e os 

fenômenos associados; classificando-se como desastre de nível I, de média intensidade - 

desastre natural, causados por processos ou fenômenos naturais que podem implicar em 

perdas humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, 

interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos e, consequentemente, os 

desequilíbrios inter-regionais e intra-regionais; 

viii)  Considerando ainda o Parecer Técnico nº 002/2013, de 18 de setembro de 2013, da 

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC-RN, atestando a continuidade do quadro 

característico de Situação de Emergência. 

De forma diferenciada, a seca tem três aspectos: diferenciação no nível espacial e 

temporal de sua própria incidência, diferenciação no nível das atividades produtivas afetadas e 

diferenciação no nível da categoria social da população afetada. 

O governo estadual disponibilizou 4 carros pipas para atender a população da 

zona rural de Mossoró, no ano 2013, destas, 33 comunidades estão em estado de calamidade 

por falta de água, foram construídas 287 cisternas, distribuído 1.780 bolsa estiagem atendendo 

a 607 agricultores24. 

 

A governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, decretou “situação de 
emergência por seca”, em 150 municípios do Estado. O decreto foi publicado no 
Diário Oficial desta quinta-feira (19) e tem validade de 180 dias. O Decreto alega 
'seca severa' de janeiro de 2012 a setembro de 2013 fica claramente cristalizado do 
ponto de vista climático um quadro de 'seca severa'. O último decreto de situação de 
emergência foi publicado no dia 16 de março deste ano e expirou no dia 15 de 
setembro. “Para a atividade rural do Estado, afetando com prejuízos econômicos e 
danos para o contingente populacional desses municípios, prejudicando todos os 
elos da cadeia produtiva da sociedade nas áreas rurais do Estado”. Com o novo 
decreto, 89% dos 167 municípios do Estado estão inseridos na situação de 
emergência por causa da seca. Com o fim do decreto, 28 municípios do estado 
ficaram sem atendimento da Defesa Civil no abastecimento de água por carros 
pipas. Os outros 110 municípios em situação de emergência são atendidos pelo 
Exército que vem mantendo a operação em funcionamento. De acordo com o 
coordenador da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Josenildo Acioly, o 
abastecimento nesses 28 municípios deve ser retomado no início de outubro. “Os 
prefeitos têm que assinar novos contratos e esse trâmite leva algum tempo, mas 
devemos retomar o abastecimento no início de outubro.”, afirmou25 (portal G1 RN). 

                                                           
24  Dados do Observatório da Seca: http://www.brasil.gov.br/observatoriodaseca/index.html. 
25A suspensão da operação da Defesa Civil do Estado aconteceu devido a uma série de problemas com os 
municípios. "Os contratos venceram em julho. Não poderia continuar do jeito que estavam no semestre anterior. 
Faltaram documentos e relatórios, e cada município precisava de um comitê de fiscalização", informa tenente-
coronel Josenildo Acioly, coordenador estadual do órgão. Portal G1 RN. 
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Fica evidente que os números de assistência às 33 comunidades não atende nem 

metade da população atingida e existem denúncias nos jornais que as empresas que ganharam 

a licitação para fazer a distribuição da água nos carros pipas não o fazem devidamente. A 

reportagem do Fantástico26 de 01/12/2013 mostrou o descaso com esta questão:  

 

(...) “Encontramos tanques imundos, água contaminada e entregas que não chegam 
nunca. Durante dois meses, o Fantástico investigou denúncias graves, envolvendo 
programas de distribuição de água em caminhões-pipa. É dinheiro público que 
deveria atender com dignidade as vítimas da seca. Constatamos que a má qualidade 
da água não é o único problema. Os prazos de entrega raramente são respeitados. O 
principal responsável pela distribuição de água no semiárido brasileiro é o Exército, 
que coordena a "Operação carro-pipa". São 835 cidades, em nove estados, 
totalizando quase quatro milhões de pessoas. Este ano, o governo federal já gastou 
mais de meio bilhão de reais nesse programa, que conta com cerca de seis mil 
"pipeiros", como são chamados os caminhoneiros que distribuem a água. Cada um 
recebe do Exército um pagamento de até R$15 mil por mês. Números da Polícia 
Rodoviária Federal revelam: nos últimos dois anos, já foram identificados 70 
caminhões-pipa suspeitos de transportar água em tanques que já armazenaram 
combustíveis. Esses veículos prestavam serviço para o Exército e também para 
estados e prefeituras. “Você não pode lavar um caminhão e achar que ele está bem. 
“A água vai estar contaminada e não é adequada para o consumo humano”, explica 
Pedro Mancuso, engenheiro e professor da Faculdade Saúde Pública/USP. Quem 
bebe dessa água pode ter diarréia e até câncer. Pode provocar tumores em qualquer 
órgão do corpo: coração, pulmão, fígado e principalmente, baço, afirma o 
toxicologista. Entre maio e agosto, houve uma epidemia de diarréia em Alagoas. Foi 
a única registrada no Brasil nos últimos 10 anos: 131 mortes, e um total de mais de 
52 mil casos. Além dos veículos do Exército, as populações de Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas também são atendidas por caminhões-pipa 
mantidos pelos governos estaduais. Juntos, esses programas de distribuição vão 
consumir mais de R$121 milhões até o fim do ano. 

 

Portanto, o primeiro decreto assinado pela governadora foi em abril de 2012, 

quando 139 cidades foram colocadas em situação de emergência. O número manteve-se 

inalterado nos decretos de julho e outubro.  Em março de 2013, o número de cidade aumentou 

para 144 e chegou ao pico de 160, em setembro do mesmo ano. Síntese de todas as 

informações no quadro 5.1. 

 

 

 

 

                                                           
26http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/12/vitimas-da-seca-recebem-agua-contaminada-em-caminhoes-
pipa.html. A reportagem é de Wilson Araújo, Alan Graça Ferreira e Maurício Ferraz. Denúncias de outros 
jornais: http://www.procon.rj.gov.br/index.php/publicacao/detalhar/751; 
http://heldermoura.jornaldaparaiba.com.br/na-paraiba-e-assim-governo-da-calote-em-carros-pipa-e-carente-fica-
sem-agua/; http://montedo.blogspot.com.br/2013/03/operacao-pipa-justica-militar-condena.html. 
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Quadro 5. 1: Sínteses das informações acima sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado 
de calamidade pública em Mossoró em virtude das estiagens/secas 
DATA ÁREA AFETADA DESCRIÇÃO 

26 de Abril de 1983. 
Situação de 
Emergência 

126 municípios do RN 
incluindo o município 
de Mossoró 

Segunda maior estiagem na série analisada com 
precipitação de 145,2 mm anual. Intenso episódio El 
Niño/Oscilação Sul (ENOS) com dipolo neutro.  

19 de Abril de 1993 
Estado de Calamidade 
Pública. 

136 municípios do RN 
incluindo o município 
de Mossoró 

No ano de 1990 choveu 335,1 mm, levando o 
Governador do Estado do Rio Grande do Norte a 
reconheceu Situação de Emergência para Mossoró 
devido à forte estiagem. Este foi considerado o mais 
longo evento nos últimos 50 anos. Agravando-se mais 
ainda em 1993 com precipitação anual de 144,2 mm, 
padrão de Dipolo de anomalias de TSM negativo, sendo 
reconhecido Estado de Calamidade Pública ao município 
de Mossoró e a outros 136 municípios do RN. 
Agricultores de Mossoró e região sofreram com a 
elevação dos preços recebidos pelos agricultores e alta 
dos preços dos produtos de subsistência, devido à grande 
estiagem no estado, chegando à situação de penúria, com 
o campo devastado, perda total da lavoura e muitos 
animais mortos. Os reservatórios do Estado não 
receberam volumes de água que pudessem ser 
considerados adequados. Perdas agrícolas, perdas do 
rebanho e desemprego, saques de alimentos e de 
sementes, em algumas comunidades rurais famílias 
estavam se alimentando de palma, xique-xique e banana 
verde cozida.  

04 Junho de 2001 
Estado de Calamidade 
Pública 

Mossoró e outros 123 
municípios receberam 
assistência em 180 dias. 

Precipitação anual de 365 mm ano muito seco com 
padrão de Dipolo de anomalias de TSM neutro. O Rio 
Grande do Norte foi palco de pelo menos seis 
manifestações de flagelados da seca, que bloquearam três 
estradas e saquearam um caminhão de alimentos. Para 
este ano e outros mais uma vez não se tem em nenhum 
documento analisado os impactos causados pela seca, 
durante este ano: número de atingidos, de mortos, falta 
de água para o consumo, perdas da lavoura, mortes de 
animais e doenças de veiculação hídrica. Também não é 
diferente para o ano de 2004. 

02 de Agosto de 2004 
Situação de 
emergência 

Área rural do município 
de Mossoró 

Uma vez que a precipitação pluviométrica ficou abaixo 
da média anual, houve comprometimento no 
armazenamento de água nos principais mananciais e 
reservatórios, prejudicando o atendimento d’água potável 
para o consumo humano da população rural e com os 
problemas socioeconômicos gerados ao Município a 
administração municipal teve dificuldade em adotar 
medidas emergenciais que minimiza-se a situação de 
anormalidade apresentada. As comunidades rurais 
tiveram dificuldade de acesso à água, algumas das quais 
desprovidas de qualquer espécie de reservatório natural 
ou artificial capaz de atender até mesmo a demanda 
humana.  

01 de Agosto de 2007 
Situação de 
emergência 

Área rural do município 

de Mossoró, afetada por 

estiagem.  

  

Apesar da precipitação de 765,7 mm (acima da média 
anual), neste período há o comprometimento no 
armazenamento de água nos principais mananciais e 

reservatórios (4.000,000m
3
) provocando falta de água 

para o consumo, afetando também, a produção agrícola 
de grão, cereais, leguminosas, com redução de 75% da 
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safra de milho e feijão. E também doenças de veiculação 
hídrica (pele e verminoses), causando prejuízos 
materiais, ambientais, econômicos e sociais para 15.743 
pessoas.  

Decreto Nº 22.637 10 
de abril de 2012 
Situação de 
Emergência 

139 municípios do RN 
afetados por desastres 
naturais relacionados 
com a estiagem 

A falta de água para a produção agrícola e pecuária, bem 
como para o consumo humano e animal, na zona rural do 
estado; e os respectivos problemas socioeconômicos, 
bem como a dificuldade, por parte da Administração 
Pública local, de adotar medidas emergenciais que 
minimizem a situação de anormalidade. 

Decreto Nº 23.801, de 
18 de Setembro de 
2013. Situação de 
Emergência por Seca 

Nos 160 municípios 
afetados, incluindo 
Mossoró.  

No segundo semestre de 2013 é decretado situação de 
emergência em face da estiagem, caracteriza a seca, no 
período considerado de janeiro de 2012 a setembro de 
2013, fica claramente cristalizado do ponto de vista 
climático um quadro de “seca severa”, e que o impacto 
dessa seca é complexo e diferenciado. O governo 
estadual disponibilizou 4 carros pipas para atender a 
população da zona rural de Mossoró, destas 33 
comunidades estão em estado de calamidade por falta de 
água, foram construídas 287 cisternas, distribuído 1.780 
bolsa estiagem atendendo a 607 agricultores 

Fonte: autora.  
 

5.2 Análise dos anos de inundações em Mossoró e configurações atmosféricas atuantes 
 

A distribuição espacial e o regime temporal das chuvas definem onde e quando as 

mais variadas atividades humanas serão desenvolvidas, além disso, pode trazer resultados 

benéficos ou transtornos à população com perdas econômicas, ambientais e sociais cuja 

magnitude dependerá diretamente do grau de severidade destes extremos. 

Os riscos de inundação relacionados às chuvas intensas marcaram a cidade de 

Mossoró no ano de 1985, ano mais chuvoso da série analisada, ocasionando significativas 

perdas econômicas e sociais, vítimas fatais, muitos desabrigados e doenças de veiculação 

hídrica. Considerou-se os termos do decreto 9.201, de 28 de fevereiro de 1985, sendo 

reconhecida Situação de Emergência ao município de Mossoró e a outros 7 municípios devido 

às fortes chuvas e as consequentes inundações, pelo prazo de 90 dias. 

O então Presidente da República José Sarney lançou no ano de 1985 o plano de 

recuperação do nordeste em virtude das enchentes: 

 

solicitou a recuperação imediata do plano de recuperação do nordeste atingido pelas 
enchentes. As moradias foram danificadas e as lavouras foram perdidas. O ministro 
anunciou que o BNDES deve liberar Cr$ 16 bilhões, 800 milhões para aquisição de 
sementes e replantio das lavouras perdidas com as enchentes. Os recursos serão 
repassados aos governos estaduais, encarregados da distribuição das sementes aos 
produtores (Jornal Gazeta, 07 de maio de 1985). 
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A inundação de 1985 correspondeu ao valor anual extremo de chuvas na série 

histórica, com um total de 2.242,1mm, com desvio positivo em relação ao quantil 

estabelecido para a classe muito chuvoso de (1059,6 mm), de 1.187mm, correspondendo a um 

percentual superior a 100%, registrando diversos impactos negativos à população, no 

município de Mossoró. Correspondendo a um ano de “La Niña” moderada com dipolo 

negativo. 

O repórter do jornal Gazeta do Oeste destaca que é no momento de desastres que 

se vêem políticos aproveitando para fazerem campanhas eleitorais, visando às áreas afetadas e 

desenvolvendo ações numa tentativa de mostrar solidariedade, mas fica claro o interesse na 

política e a forma como usam a tragédia, a situação crítica das pessoas, para sua 

autopromoção. Descreve: O governo José Agripino Maia tem vindo a Mossoró trazer 

alimentos e medicamentos para distribuição às famílias desabrigadas. Tem sido grande a 

quantidade de gêneros enviados pelo o governo para o povo de Mossoró vítima das cheias. 

Helicópteros a serviço do governo do estado continuam no aeroporto Dix-Sept Rosado 

prestando assistência, diariamente aos municípios da região oeste (Gazeta do Oeste, 1985). 

 

Os dados coletados mostram que no núcleo urbano de Mossoró o evento extremo 
deixou mais de 300 famílias desabrigadas, principalmente aquelas localizadas às 
margens do rio Mossoró, que cruza a cidade. O conjunto de imagens na figura 3 
mostra que comércios foram destruídos e alagados, muitos com perda total. A 
população ficou sem água potável e energia, houve significativo número de mortos, 
estradas destruídas e doenças de veiculação hídrica, a produção salineira teve 
prejuízo de 100%, bem como a agricultura, dentre vários outros transtornos. Num 
claro anúncio de que as várzeas deveriam ser preservadas de ocupação residencial. O 
município nesta época passava por progressivas alterações, destinadas à moradia, 
comércio e indústrias. 
 

 

Neste sentido, é evidente a correspondência entre perfil de uso e ocupação do solo 

e perfil socioeconômico das populações, culminando na segregação socioambiental urbana. 

Outros impactos e danos também foram relatados no jornal O Mossoroense 

(1985): 

 

O jornal O Mossoroense teve vários equipamentos danificados e a perda quase total 
dos arquivos, cem anos de história destruídos pela enchente. Muitos se alistaram a 
defesa civil voluntariamente preparando cestas básicas, com víveres doados pela 
população, empresários e pela própria prefeitura. Pessoas trafegavam de canoas 
pelas ruas alagadas. Houve uma campanha nacional para arrecadar donativos. 
Muitas famílias perderam praticamente tudo, casas foram arrastadas, danificadas, 
fossas estouraram, animais eram socorridos às pressas, as plantações desapareceram, 
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a população ilhada passava fome, trocava os móveis que haviam sobrado por 
comida.  

 

A figura 5.3 retrata uma amostra dos problemas na cidade, ruas alagadas, 

comércios fechados, ruas sem acesso, estradas destruídas e a população próxima da várzea 

completamente ilhada. Não foi possível encontrar em nenhum documento analisando a quanto 

chegou a cota do rio Mossoró. 

 

Figura 5. 3: Evento extremo em Mossoró no ano de 1985 

 
Nota: alagamentos, enxurradas e inundações, erosão no centro da cidade, é importante ressaltar que esta é 
uma das áreas mais valorizadas do núcleo urbano, as inundações também afetaram a zona rural do 
município de Mossoró. Sob condições precárias de moradia e infraestrutura, jovens e crianças se 
configuram entre os grupos sociais mais vulneráveis aos perigos naturais, neste caso, as inundações. 
Fonte: Acervo do Museu Lauro da Escócia, jornal Gazeta do Oeste, 1985. 

 

Alguns trechos da música Seca d’água do artista Patativa do Assaré retratam o 

ano de 1985: “[...] É triste para o Nordeste o que a natureza fez, mandou cinco anos de seca e 

uma chuva em cada mês e agora em 85 mandou tudo de uma vez, a sorte do nordestino é 

mesmo de fazer dó, seca sem chuva é ruim, mas seca d’água é pior. Em 85 até o sapo achou 

ruim. Faz pena ver o lamento dos flagelados dali, o flagelo das enchentes é de cortar coração, 

muitas famílias vivendo sem lar, sem roupa e sem pão”. 
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O fenômeno oceânico-atmosferico “La Niña” volta a atuar em Mossoró em 1989. 

Com dipolo negativo tem-se novamente um ano muito chuvoso, o nível do rio Mossoró no 

núcleo urbano ficou 1,67m acima do normal, os decretos (4.980), (10.355) e a portaria (319) 

relatam a ocorrência de enchentes que atingiram populações de diversos municípios, 

reconhecendo situação de emergência, em Mossoró, pelo prazo de 60 dias, em mais de 16 

municípios do Rio Grande do Norte. A precipitação anual foi de 1.320 mm ocasionando 

grandes prejuízos na área econômica, social e ambiental. As manchetes dos jornais 

destacavam os transtornos da chuva com destruição de estradas e lojas alagadas e casas 

destruídas (FIGURA 5.4). 

 

Figura 5. 4: Fortes chuvas ocorrida no dia 05 de março de 1989 

 
Nota: Cenário de destruição e caos. Fonte: Hemeroteca do jornal Gazeta do Oeste – Mossoró-RN. 

 

De acordo com o jornal Gazeta as ações do governador frente à situação das 

enchentes foram: 

O Governador Geraldo Melo esteve ontem na cidade de Mossoró visitando a zona 
ribeirinha onde existiam alagamentos. Promoveu a distribuição de aproximadamente 
1.500 feiras, além de redes e lençóis. Ao final designou o secretário de Habitação e 
Promoção Social, para comandar todas as providências no tocante as enchentes e aos 
desabrigados (GAZETA DO OESTE, 1989). 

 

Durante o começo do ano de 2004, as condições do Oceano Pacifico Equatorial 

apresentavam TSM em torno da média, caracterizando um evento neutro. No Oceano 

Atlântico Equatorial as condições de TSM apresentavam dipolo neutro. Com essas condições, 

as enxurradas, inundações e intensas precipitações registradas no Estado no período de janeiro 
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e fevereiro ficaram na categoria acima da média climatológica e, em outras, dentro da média 

climatológica. As chuvas tiveram uma boa distribuição espacial e temporal. 

Durante este período os sistemas que atuaram foram o VCAN e o CCM’s 

juntamente com a proximidade da ZCIT no litoral norte e também no sul do NEB, 

proporcionando a formação de LI provocadas por frentes frias que chegaram pelo Oceano 

Atlântico, as quais aturam mais na faixa litorânea do Estado. Segundo Alves et al., (2004), em 

janeiro de 2004, os ventos alísios de nordeste ficaram mais intensos do que os alísios de 

sudeste, impulsionando as ZCIT a atingir o setor norte do NEB, como também transportando 

umidade da Amazônia e do Oceano Atlântico, provocando chuvas fortes (Figura 5.5). 

 

Figura 5. 5: Imagem do satélite GOES 12 (Infra 4) do dia 27/01/2004 às 20:15 

 
Nota: Observa-se a atuação da ZCIT e CCMs em baixos níveis da atmosfera e em altos níveis da 
atmosfera a atuação de um cavado com seu centro entre o Oceano e o estado da Bahia. Fonte: 
CPTEC/INPE/DAS. 

 

Em 2004 as temperaturas altas favoreceram o desenvolvimento de CCM’s, os 

quais provocaram chuvas fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos 

fortes. Diante de um cenário tão vulnerável são visíveis os danos materiais, ambientais, 
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econômicos e sociais dos 54 municípios da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró; 24 delas 

declararam Situação de Emergência (SEDEC, 2004) referente à inundação. Este é configurado 

como ano habitual com dipolo positivo, ou seja, as condições atmosféricas foram favoráveis 

às chuvas, havendo impactos motivados pelas inundações afetando 752 residências na zona 

urbana sendo danificadas 420 e destruídas 332, deixando 228 pessoas desalojadas e 1.319 

desabrigadas, 1 pessoa desaparecida, 8 pessoas enfermas e uma morte. Foram 23 escolas 

públicas danificadas deixando 5.090 alunos sem aulas. Muitas famílias que tiveram suas casas 

alagadas foram levadas para abrigos improvisados em várias escolas ocasionando atraso no 

ano letivo e falta de privacidade e bem estar das famílias; a força das águas também danificou 

600 km de estradas (AVADAN, 2004). 

Na zona rural, 40 casas, em 2004, foram danificadas, com danos também na 

agricultura de grãos, cereais, leguminosas, fruticultura, horticultura, pecuária e perdas na 

piscicultura (240t/unid); na indústria, prejuízos na extração mineral, transformação e 

construção. Entretanto, as chuvas do primeiro semestre não foram suficientes para evitar, no 

segundo semestre, a deficiência hídrica, o excedente hídrico e a baixa capacidade dos açudes. 

No dia 02 de agosto de 2004, no relatório de danos constam que a estiagem afetou 15.743 

pessoas, com perdas na agricultura de grãos, cereais, leguminosas, prejuízos também nas 

culturas de sequeiro: milho, feijão e algodão e na renda familiar em função da baixa 

produtividade das lavouras. 

No início de 2008, as condições do Oceano Pacifico Equatorial apresentavam 

TSM negativa, caracterizando um evento de “La Niña”, durante o período chuvoso com 

enxurradas e inundação brusca. No Oceano Atlântico Equatorial, as condições de TSM 

apresentavam um dipolo negativo que se manteve durante todo o período chuvoso. Com estas 

condições, as chuvas registradas no Estado, no período de janeiro a maio, ficaram na categoria 

em torno da média climatológica e, em outras regiões do estado, chuvas acima da média. A 

atuação e o posicionamento favorável dos sistemas meteorológicos CCM, VCAN, CV, LI e a 

ZCIT, apontam um deslocamento em direção ao Equador, desfavorecendo as chuvas. 

No ano 2008, os municípios do estado ainda enfrentaram transtorno decorrente 

das estiagens dos anos anteriores. Configurado como ano habitual com dipolo neutro e com 

grande volume de precipitação na quadra chuvosa, vários bairros de Mossoró entraram em 

estado de alerta: Alto da Conceição, Pereiros, Ilha de Santa Luzia, Paredões, Barrocas, Alto 
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de São Manoel, Redenção, Costa e Silva, Belo Horizonte, Quixabeirinha, Wilson Rosado, 

Sumaré, Favela do Fio, Santa Helena (AVADAN, 2008). 

 Na zona rural 9 comunidades foram atingidas. O volume de chuva de 507 mm em 

2008 deixou 6.280 pessoas desalojadas, 3.065 desabrigadas, 3.215 pessoas deslocadas, 22.924 

afetadas, sendo que 1.460 casas foram danificadas e 580 destruídas, 269 km de estradas 

danificadas. Prejuízos de 45% na cultura de feijão e 55% na cultura de milho e 70% na cultura 

de sorgo, assim como na pecuária. Aproximadamente 1.000 consumidores ficaram sem 

energia elétrica e 16.644 crianças e jovens ficaram sem aula devido a chuvas e as escolas 

serviram de abrigo para as famílias, além de ruas alagadas (FIGURA 5.6), danos, prejuízos 

materiais, ambientais, econômicos e sociais (AVADAN, 2008). 

 

Figura 5. 6: Decretação de Situação de emergência pelo Estado. 

 
Fonte: Jornal Gazeta do Oeste, 2008. 

 

 

Além disso, ocorreu falha na estratégia de evacuação dos moradores das áreas de 

risco, como nas medidas de deslocamentos das famílias que não dispunham de veículos 

próprios, na preparação dos abrigos improvisados, na proteção aos que se encontravam 
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enfermos e aos que permaneceram no local, famílias ficaram em abrigos sem atendimento 

condizente com as necessidades vitais dos afetados, mostrando a falta de preparo da gestão 

pública para lidar com eventos desta magnitude. 

 

Figura 5. 7: Abrigos improvisados em escolas de Mossoró e ruas alagadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Famílias ficaram desabrigadas e desalojadas e várias ruas foram alagadas não dando em alguns 
casos tempo para retirar os moradores. Fonte: Blog Brebote, 2008. 

  

De acordo com Fátima Moreira (gerente de Desenvolvimento Social), a prefeitura 
fará o levantamento dos prejuízos quando as águas abaixarem e irá contribuir para os 
reparos. Por enquanto, ela diz que família nenhuma perdeu móvel e utensílios 
porque tudo foi retirado a tempo. Fátima conta ainda que há quatro equipes médicas 
formadas por enfermeiros, assistentes e médicos visitando os abrigos e amparando 
os doentes. 
 

Reação dos Moradores: 

 
Em vários lugares havia casas quase encobertas crianças subindo em postes e 
mergulhando na água suja e famílias aflitas fazendo a mudança por conta própria 
porque, segundo elas, os carros da prefeitura demoravam a chegar. A estudante 
Natália da Silva e seus dois filhos, a mãe e dois tios eram algumas dessas pessoas 
que estavam fugindo da cheia. Á água chegava à metade da porta da casa deles. No 
abrigo para onde foram encaminhados, o colégio José Pereira Lima, somente no 
corredor de entrada havia seis famílias alojadas desde o sábado.  
 

Visão jornalística frente ao evento natural: 

No caminho da Ilha de Santa Luzia, a praça Kênia Felipe estava transformada em 
piscina. Dentro da Ilha, nas imediações da rua General Péricles, a população 
evacuava às casas com a água na cintura. Bem longe da região ribeirinha, no bairro 
Redenção, na manhã de domingo, o riacho do local de repente subiu e inundou a rua 
ministro Tarso Dutra. 
 
 

No ano 2009 as enchentes e inundações graduais, teve forte atuação da “La Niña” 

e do dipolo negativo atingiram principalmente às áreas ribeirinhas, segundo os dados do 

AVADAN, e muitas famílias acabaram ocupando áreas de preservação permanente, ou seja, a 
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menos de 100 metros das margens direita e esquerda do rio. Outro fator para os alagamentos, 

enchente e inundações se deu devido aos reservatórios estarem acima da sua capacidade, com 

o sangramento da barragem de Pau dos Ferros, Santa Cruz, barragem de Umari, a cheia do rio 

Angicos e da Lagoa do Apodi, como também as sangrias ocasionadas por reservatórios de 

médio e pequeno porte todos desaguando na bacia do rio Apodi-Mossoró. O nível do rio subiu 

1,2 metros. Também se deve constar que com a elevação do nível do rio Umari, ocorreu o 

deslocamento de 6 m de tubulação que alimenta a cidade de Mossoró com o sistema da 

adutora Jerônimo Rosado, deixando a cidade por quatro dias desabastecida de água. À 

empresa de abastecimento teve um prejuízo de aproximadamente 142.560,00, segundo o 

diretor da Companhia de Águas e Esgotos - CAERN. 

As comunidades ribeirinhas foram atingidas com vários pontos de alagamentos 

devido ao acúmulo de água nos riachos que banham, tanto a zona rural, como em bairros 

periféricos do município, com perdas na pecuária, extrativismo vegetal e na mineração, além 

de deixar 1.520 pessoas desalojadas, 985 desabrigadas, 2 deslocadas, 1 desaparecida, 14 

levemente feridas, 208 enfermas e 2.508 pessoas afetadas. Foram atingidas 680 edificações, 

635 residências danificadas e 14 destruídas. As escolas se tornaram abrigo deixando 2.394 

alunos de 25 escolas públicas e uma particular sem aula, além de 176 km de estradas vicinais 

danificadas (AVADAN, 2009). Os danos foram avaliados em 8.486.156,00. Deixa 

consequências para a agricultura de grãos, cereais, leguminosas e alagamentos nas 

comunidades rurais, sendo decretado Estado de Emergência. 

As cheias do Rio Mossoró ocasionaram perdas de 40% das produções de milho, 

feijão, sorgo, jerimum e outros. Na zona rural desalojou 13 famílias, impossibilitando o 

acesso aos assentamentos por vários dias, como também a suspensão das aulas, fechamento 

dos comércios e rachadura em diversas construções. Apesar da solicitação do decreto de 

situação de emergência para o município de Mossoró, em virtude das enchentes, somente foi 

reconhecido pela portaria 202, em março de 2010, atrasando em muito a recuperação das 

perdas econômicas e sociais e o repasse das verbas para recuperação dos ambientes atingidos 

e para a população afetada. 

Nesse ano de 2009 foi elaborado um documento pela Defesa Civil de Mossoró 

mostrando os bairros mais atingidos pelas enchentes, alagamentos, sendo possível espacializar 

as informações na figura 5.8. No documento, percebe-se que os bairros: Alto da Conceição 

teve 5 ruas alagadas e 138 casas danificadas; Belo Horizonte 2 ruas alagadas e 20 casas 
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danificadas; Lagoa do Mato 2 ruas alagadas e 31 casas danificadas; Ilha de Santa Luzia 7 ruas 

alagadas e 72 casas danificadas; Paredões 4 ruas alagadas e 104 casas danificadas (Figura 

5.8). Nestes locais existem ocupações clandestinas, espaços susceptíveis a inundações e 

loteamentos irregulares, com precárias condições de infraestrutura e os indicadores sociais 

muito abaixo da média. Cabe destacar o avanço do processo de assoreamento do rio Mossoró, 

diminuindo a velocidade do escoamento, aumento da seção transversal do rio das áreas de 

ocupação das águas de inundação. 

Há falta de galerias, ou as dimensões que não possibilitam o escoamento nas 

partes mais baixas, falta de meio-fio ou meio-fio quebrado e de calha, que também dificultam 

o escoamento e faz a água acumular em outros pontos; há ainda a falta de ampliação do 

sistema de drenagem contribuindo para as enchentes e os alagamentos. Após esses eventos, a 

população fica fortemente vulnerável a doenças de veiculação hídrica, tais como dengue, 

leptospirose, disenterias, entre outras. 

No começo de 2010 as enchentes e as condições do Oceano Pacifico Equatorial 

apresentavam TSM positiva caracterizando um evento de “El Niño” durante o período 

chuvoso. No Oceano Atlântico Equatorial, as condições de TSM apresentavam um dipolo 

positivo que se manteve durante todo o período chuvoso. Com estas condições as chuvas 

registradas ficaram na categoria abaixo da média climatológica. 
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Figura 5. 8: Histórico dos bairros mais atingidos por inundações  

 

 

As chuvas que ocorreram foram devido à atuação de VCAN, CCM e aproximação 

da ZCIT do norte do NEB. Nesse ano houve alguns eventos de chuvas significativas causando 

transtorno à população. Os bairros mais atingidos foram: Santo Antônio, Paredões e Barrocas. 

Um supermercado construído próximo à lagoa do Bispo, no bairro Nova Betânia, ficou 

alagado com grande prejuízo econômico (Figura 5.9), a tubulação que daria vazão a água 

contida nessa lagoa tem apenas 1,00m de diâmetro e foi dimensionada para outra realidade. 

Hoje, todas as ruas próximas a lagoa do Bispo estão pavimentadas e a tubulação existente é 

insuficiente para escoar a água. Todas as vezes que chover além do normal possivelmente 

haverá transbordamento da lagoa e, consequentemente, inundação da área. O ideal seria a 

construção de mais galerias de águas pluviais em Mossoró. As avenidas, Diocesana, Dix-Sept 

Rosado e a Rua Duodécimo Rosado ficaram completamente alagadas. 
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Figura 5. 9: Lagoa do Bispo transbordou e alagou o supermercado Hiper Queiroz  

 
Fonte: www.ismaelsousa.hd1.com.br (2010). 

 

No ano de 2010 a Prefeita de Mossoró assinou a política municipal na câmera 

legislativa de prevenção e combate aos desastres decorrentes de chuvas intensas, no âmbito do 

município de Mossoró, através da lei Nº 2.696/2010, que entrou em vigor em 7 de dezembro 

de 2010, tendo como objetivo a preservação da vida e da incolumidade das pessoas, do 

ambiente e de bens materiais, em face de desastres decorrentes de chuvas intensas. Art. 2º 

para os fins desta Lei entende-se por: I - Chuvas intensas as precipitações pluviais que 

apresentam taxas elevadas em curto intervalo de tempo ou as precipitações pluviais contínuas, 

em longo intervalo de tempo; II - Desastres decorrentes de chuvas intensas, os eventos 

adversos causadores de danos às pessoas, ao ambiente ou a bens materiais e de prejuízos 

econômicos e sociais. Conta ainda com outros 6 artigos (Leis Municipais27). 

Em 2011, a Comissão de Defesa Civil (CODEC) juntamente com o Corpo de 

Bombeiros Militar do RN realizaram inspeções em todo o estado e pontuaram as áreas de 

risco, em Mossoró, levando em consideração o biênio 2008-2009 com chuvas acima da média 

(700 a 800 mm), elaboraram um relatório destacando nove bairros com áreas de risco, no 

                                                           
27https://www.leismunicipais.com.br/a/rn/m/mossoro/lei-ordinaria/2010/270/2696/lei-ordinaria-n-2696-2010-
institui-a-politica-municipal-de-prevencao-e-combate-a-desastres-decorrentes-de-chuvas-intensas-no-ambito-do-
municipio-de-mossoro-e-da-outras-providencias 
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período de 02 a 04 de fevereiro de 2011: Ilha de Santa Luzia, Alto da Conceição, Pereiros, 

Santo Antônio, Conjunto Redenção, Dom Jaime Câmara, Pintos, Paredões e Barrocas.  

Em Mossoró ocorreram pelo menos dois grandes eventos de chuva extrema em 

2012. Estes estão relacionados à associação entre a ZCIT, VCAS e CCM que encontraram 

condições adequadas provocando instabilidade no tempo, produzindo mais de 100 mm/24h. 

Entretanto o sistema atmosférico apenas atingiu o caráter de evento extremo, indicando que as 

chuvas ocorreram em uma porção espacial restrita. 

A previsão do INPE e do CPTEC mostrou três probabilidades para Mossoró, em 

2013: 1) 40% de chance de chover abaixo da média, 2) 35% de probabilidade de chover 

dentro da média e 3) apenas 25% de chance de chover acima da média, nos três primeiros 

meses. Isso significa que nem teria uma seca rigorosa como a de 2012, nem um inverno 

intenso com o risco de enchente como 2008. E como já eram esperadas, as chuvas foram 

abaixo da média tendo a atuação da TSM do pacífico negativa, mas segundo dados dos jornais 

também trouxeram transtornos para alguns bairros de Mossoró. As consequências dessas 

chuvas concentradas na quadra chuvosa ocasionaram tanto enxurradas como inundações 

bruscas, além de alagamentos com grande volume de água e outros transtornos, devido às 

altas taxas de impermeabilização do solo e maior escoamento superficial no espaço urbano. 

As chuvas concentradas no primeiro semestre e sua intensidade são bastante 

variáveis no tempo e no espaço. Além disso, quando ocorrem chuvas intensas em poucas 

horas ou até mesmo no prazo de vinte e quatro horas28, causam grande transtorno, com 

alagamento de ruas e avenidas, em vários bairros da cidade, principalmente no Centro, Ilha de 

Santa Luzia, Alto da Conceição, Paredões, Barrocas e Redenção. 

No quadro 5.2 tem-se a síntese das informações nos anos extremos chuvosos 

(1985, 1989, 2004, 2008, 2009, 2010) que foram detalhados anteriormente. As referências 

jornalísticas, os dados das portarias e decretos, os registros fotográficos e os Avadan foram 

fundamentais para estabelecer uma cronologia dos principais acontecimentos, bem como 

entender as principais ações estruturais e não estruturais dos governos, nas três esferas do 

poder para solucionar ou mitigar o problema.  

 

 

 
                                                           
28Pesquisas apontam que eventos pluviométricos com magnitude igual ou superior a 60 mm em 24 horas 
possuem maior potencial causador de inundações e de desastres com diversas consequências. 
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Quadro 5. 2: Sínteses das informações acima sobre o reconhecimento de situação de emergência em 
Mossoró em virtude das inundações 
DATA ÁREA AFETADA DESCRIÇÃO 

12 de Abril de 1985, Situação 
de Emergência 

Mossoró e outros 7 municípios 
pelo prazo de 90 dias 

O presidente José Sarney lançou no ano de 1985 o plano de recuperação do nordeste 
em virtude das enchentes. Precipitação de 2.242,1mm. Alimentos e medicamentos para 
distribuição às famílias desabrigadas. Mais de 300 famílias desabrigadas, 
principalmente aquela localizada às margens do rio Mossoró, que cruza a cidade. A 
população ficou sem água potável e energia, houve significativo número de mortos, 
estradas destruídas e doenças de veiculação hídrica, a produção salineira teve prejuízo 
de 100%, bem como a agricultura, dentre vários outros transtornos. O jornal O 
Mossoroense teve vários equipamentos danificados e a perda quase total dos arquivos, 
cem anos de história destruídos pela enchente. Muitos se alistaram a defesa civil 
voluntariamente preparando cestas básicas, com víveres doados pela polução, 
empresários e pela própria prefeitura. Pessoas trafegavam de canoas pelas ruas 
alagadas. Houve uma campanha nacional para arrecadar donativos. Muitas famílias 
perderam praticamente tudo, casas foram arrastadas, danificadas, fossas estouraram, 
animais eram socorridos às pressas, as plantações desapareceram, a população ilhada 
passava fome, trocava os móveis que haviam sobrado por comida. 

Portarias Nº 4.980 de 23 de 
Fevereiro de 1989; nº 10.355 
de 26 de Abril de 1989; nº 
319 de 11 de Maio de 1989. 
Situação de Emergência 

Mossoró pelo prazo de 60 dias 
e de mais 16 municípios do 
Rio Grande do Norte.  

Ocorrência de intensas precipitações pluviométricas que atingiram populações de 
diversos municípios, reconhecendo situação de emergência em Mossoró pelo prazo de 
60 dias e de mais 16 municípios do Rio Grande do Norte. A precipitação anual foi de 
1.320 mm ocasionando grandes prejuízos na área econômica, social e ambiental. 

AVADAN 28 de Janeiro de 
2004; Portaria nº 236 23 de 
Fevereiro de 2004. Situação 
de Emergência 

Mossoró Afetando 752 residências na zona urbana (sendo danificadas 420 e destruídas 332), 
deixando 228 pessoas desalojadas e 1.319 desabrigadas, 1 pessoa desaparecida, 8 
pessoas enfermas, e uma morte. Além de 23 escolas públicas danificada deixando 
5.090 alunos sem aula (muitas famílias que tiveram suas casas alagadas foram levadas 
para abrigos improvisados em várias escolas ocasionando atraso no ano letivo e falta de 
privacidade e bem estar das famílias), a força das águas também danificou 600 km de 
estrada.  

AVADAN 06 de Abril de 
2008. Situação de Emergência 

Mossoró Vários bairros de Mossoró ficaram em estado de alerta: Alto da conceição, Pereiros, 
Ilha de Santa Luzia, Paredões, Barrocas, Alto de São Manoel, Redenção, Costa e Silva, 
Belo Horizonte, Quixabeirinha, Wilson Rosado, Sumaré, Favela do Fio, Santa Helena. 
Na zona rural 9 comunidades foram atingidas. O volume de chuva de 507 mm deixou 
6.280 pessoas desalojadas, 3.065 desabrigadas, 3.215 pessoas deslocadas, 22.924 
afetadas, sendo que 1.460 casas foram danificadas e 580 destruídas, 269 km de estradas 
danificadas. Prejuízos de 45% na cultura de feijão e 55% na cultura de milho e 70% na 
cultura de sorgo, assim como na pecuária. Aproximadamente 1.000 consumidores 
ficaram sem energia elétrica. E 16.644 (crianças e jovens) ficaram sem aula devido a 
chuvas e as escolas serviram de abrigo para as famílias desabrigadas, além de ruas 
alagadas, danos e prejuízos materiais, ambientais, econômicos e sociais. 

AVADAN 03 de Maio de 
2009. Estado de Emergência. 

Areas ribeirinhas do município 
de Mossoró 

Muitas famílias acabaram ocupando áreas de risco, ou seja, menos de 100 metros das 
margens direita e esquerda do rio. Outro fator para os alagamentos, enchente e 
inundações se deu devido aos reservatórios estarem acima da sua capacidade, com o 
sangramento da barragem de Pau dos Ferros, Santa Cruz, barragem de Umari e a cheia 
do rio Angicos e da Lagoa do Apodi, como também as sangrias ocasionadas por 
reservatórios de médio e pequeno porte todos desaguando na bacia do rio Apodi-
Mossoró. O deslocamento de 6 m de tubulação que alimenta a cidade de Mossoró com 
o sistema da adutora Jerônimo Rosado, deixando a cidade por quatro dias 
desabastecida de água, levando à empresa de abastecimento um prejuízo de 
aproximadamente 142.560,00. 1.520 pessoas desalojadas, 985 desabrigadas, 2 
deslocadas, 1 desaparecida, 14 levemente ferida, 208 enfermas e 2.508 pessoas 
afetadas. Foram atingidas 680 edificações, 635 residências danificadas e 14 destruídas. 
As escolas se tornaram abrigo deixando 2.394 alunos de 25 escolas públicas e uma 
particular sem aula, além de 176 Km de estradas vicinais danificadas. Os danos foram 
avaliados em 8.486.156,00. Deixa consequências para a agricultura de grãos, cereais, 
leguminosas e alagamentos nas comunidades rurais. 

Portaria, nº 202 de 31 de 
Março de 2010 

Mossoró Os bairros mais atingidos foram: Santo Antônio, Paredões e Barrocas. Um 
supermercado construído próximo à lagoa do Bispo no bairro Nova Betânia ficou 
alagado com grande prejuízo econômico. As avenidas Diocesana, Dix-Sept Rosado e a 
Rua Duodécimo Rosado ficaram completamente alagadas.  

Fonte: autora. 
 

 

Para Valencio et al (2004) as chuvas, no Brasil, colocam em disrupção - por vezes 

na sua subtaneidade e, mais sistematicamente, por sua evolução insidiosa ou por somação e 

sinergia de efeitos parciais – a organização das várias cidades, seja provocando danos 

diretamente sobre a integridade física, social e mental das pessoas (gerando mortos, 

desaparecidos, desabrigados, desalojados, enfermos, afetados em geral); sobre seus fixos 
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(residências, instalações públicas); sobre as funções públicas (abastecimento de energia, água 

e abastecimento, as comunicações, sobretudo terrestres); e contribuindo nas perdas 

econômicas (na indústria e serviços), além das perdas ambientais (sobre os mananciais, o 

solo, a flora e fauna). Contudo, ao insistir-se no restabelecimento dos mesmos fluxos e fixos 

rompidos, essa lógica de produção social do desastre é, infelizmente, reafirmada a cada nova 

estação chuvosa. 

Em Mossoró, as ações do governo federal, a partir de 1970 estiveram no 

investimento em Medidas estruturais (corretivas) que visavam à resolução de problemas em 

pontos críticos. O governo federal investiu também em medidas não estruturais 

(conservativas) de uso do solo, ordenamento do território, implementação de prevenção. Estas 

tinham vários objetivos: canalização, retificação e desvios. Os principais problemas é que 

resolviam questões, em certos pontos críticos, mas transferiram transtornos para outras áreas. 

Estas são ações onerosas, intervenções pesadas e desqualificam as áreas ribeirinhas, ou seja, 

resolviam o problema durante um bom tempo, mas depois as consequências a montante e a 

jusante dessas áreas foram catastróficas, como: urbanização crescente, aumento das áreas 

impermeabilizadas, deposição inadequada do lixo, redes de esgoto sanitário deficiente, 

desmatamentos, ocupação de várzeas, constantes obstruções dos canais e o assoreamento dos 

cursos d’água. 

Nos anos 1980, os impactos dos desastres passaram a serem vistos como 

dependentes da capacidade da comunidade na mitigação dos seus efeitos e na recuperação dos 

danos e prejuízos. A partir do final dos anos de 1990, surge a percepção de que os processos 

desenvolvidos interferiam, modificavam e ampliavam os padrões das ameaças. Nessa 

perspectiva, os desastres são o produto de processos de transformação e crescimento da 

sociedade, que não garantem uma adequada relação com o ambiente natural e o construído 

que lhe dá sustento. 

A Medida Provisória n. 1.911-8, de 28 de julho de 1999, convertida na Lei n. 

10.683, de 28 de maio de 2003, criou o Ministério da Integração Nacional e definiu a Defesa 

Civil como de sua competência. Em 2005, o Decreto n. 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, 

atualizou a estrutura, a organização e as diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional 

de Defesa Civil - SINDEC e do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC. Até então, as 

ações de redução dos desastres abrangiam quatro fases ou aspectos globais, a saber: a 
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prevenção de desastres, a preparação para emergências e desastres, a resposta aos desastres e 

a reconstrução. 

O SINDEC é o sistema que abriga as relações de comando e controle da Defesa 

Civil Nacional. Fortemente hierarquizada, numa estrutura piramidal, é composta de instâncias 

distintas, porém integradas, de formulação e implementação de política (respectivamente, 

Conselhos e Secretaria/Coordenadorias/Núcleos). A SEDEC está, atualmente, vinculada ao 

Ministério da Integração Nacional (após uma série de percalços no seu processo de 

institucionalização federal, nas cinco décadas de sua existência), a qual subordina as 

CEDEC’s (geralmente, ligadas à Casa Militar  dos gabinetes dos governadores ou à Secretaria 

de Segurança Pública); essas, por sua vez, constituem as Redec’s estaduais, as quais abrigam 

as Defesas Civis Municipais, que supõe-se fortalecidas  pelo planejamento dos COMDECs a 

atuação dos NUDEC’s. O SINDEC prevê a articulação com os demais órgãos do executivo 

(nos três níveis de governo) de acordo com a característica do risco e da ação que queira 

deflagrar (BRASIL, 2012). 

A partir do ano 2000, o Governo Federal investe principalmente em medidas não-

estruturais (restaurativas), ou seja, em ações de prevenção, relocalização de atividades e 

moradias fora da planície de inundação, nas situações em que não é sustável manter as 

pessoas ou bens nas áreas inundáveis, além de controle das inundações/enchentes e estiagens 

com menor custo e maior eficiência na gestão das áreas, por meio de planos, zoneamentos, 

sistema de monitoramento, seguro-enchente, aluguel social e educação ambiental (BRASIL, 

2012). 

A partir de todo este levantamento incluindo estiagens/secas e inundações 

percebe-se a importância de avaliar as consequências adversas potenciais, associadas à 

ocorrência dos eventos extremos. Para tanto, considerou-se: A suscetibilidade do terreno às 

ameaças estudadas; A probabilidade temporal das ameaças, ou seja, o perigo dos fenômenos; 

A vulnerabilidade dos elementos expostos ao risco (população, infraestrutura, atividades 

econômicas); Os danos e prejuízos associados aos eventos em potencial (número de mortos, 

feridos, danos materiais, prejuízos diretos e indiretos). É importante ressaltar que no Brasil 

desastres relacionados a chuvas entre 2003 – 2009 somam 4.092 portarias, sendo 1.471 no 

nordeste com reconhecimento de situação de emergência.  
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6 EVOLUÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DAS INUNDAÇÕES EM MOSSORÓ 
 

 

A Lei Nº 2.696/2010, da Política Municipal de Prevenção e Combate a Desastres 

decorrentes de chuvas intensas, aprovada pela Câmara Municipal de Mossoró, pressupõe que 

as chuvas intensas são processos naturais que não podem ser evitados e reconhece a 

necessidade de reduzir o risco de consequências prejudiciais associadas às inundações, 

especialmente para a saúde e a vida humana, o ambiente, o patrimônio cultural, as atividades 

econômicas e as infraestruturas. Essas ações priorizam medidas preventivas nos locais de 

calamidade pública ou em situação de emergência estabelecendo normas, programas, planos, 

procedimentos, estudos, planejamento, coordenação, controle, execução, convênios de 

cooperação com entidades interessadas e o desenvolvimento de campanhas preventivas de 

educação sanitária e ambiental sobre as causas e as consequências de inundações. 

A Política Municipal de Prevenção e Combate a Desastres reconhece assim a 

necessidade de um planejamento das medidas de proteção das chuvas intensas, ao nível do 

município, que vá ao encontro da existência das diferenças, na percepção e na aceitação do 

risco de inundações entre os moradores da cidade. Portanto, seguindo as diretrizes dos sete 

artigos da Lei Nº 2.696/2010 este capítulo tem como objetivo a elaboração da cartografia dos 

espaços-risco significativo de inundação com o intuito de reforçar a prevenção e o apoio à 

decisão municipal, nas melhores soluções de ordenamento, identificar e localizar os espaços-

risco, as áreas prioritárias para o planejamento de emergência e contingência e a população 

atingida por setor censitário. 

 A concentração da população em áreas urbanas faz com que o número de 

vitimados por desastres seja maior. Entretanto, nas áreas rurais muitas vezes os desastres 

implicam em situações mais difíceis para socorro, tendo em vista dificuldade de acesso e 

dispersão das vítimas, entre outros fatores (Figura 6.1). Tanto em zona rural como em 

ambiente urbano estes eventos passam a ser um problema socioambiental. 
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Figura 6. 1: População Mossoroense rural ilhada durante a enchente de 1985 

 
 Fonte: Jornal Gazeta do Oeste, 1985. 

 

As cidades se estabeleceram onde havia possibilidade de acesso à água, 

principalmente nas áreas ribeirinhas (Figura 6.2). Hoje os rios urbanos, principalmente no 

Brasil, tornaram-se um problema decorrente da incapacidade da sociedade de viver e conviver 

com este substrato físico. Outra questão é a relação entre a ação de eventos climáticos 

extremos e a possibilidade desses resultarem em adversidades climáticas difundidas pelas 

agências de noticiais e pela internet. Soma-se a essas questões o conhecimento e os resultados 

de pesquisas cientificas de órgãos regionais, nacionais e internacionais. 
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Figura 6. 2: População Mossoroense ribeirinha ilhada durante a enchente de 1985 

 
Nota: No início da noite de 7 de maio de 1985 o rio Mossoró estava apenas 15 centímetros da sua maior 
marca no inverno neste ano, que foi de 1,55 metro acima do nível normal. Algumas famílias desabrigadas 
recentemente estavam retornando às suas residências, de onde tinham sido expulsas pelas águas, mas o 
crescimento no volume d’água do rio inibe o retorno, além de aumentar a preocupação das autoridades do 
Estado e do Município. Segundo dados da Defesa Civil, cerca de 2 mil pessoas ficaram desabrigadas. 
Fonte: Jornal Gazeta do Oeste, 1985. 

 

Os tipos de inundações que ocorrem em Mossoró são: cheias de origem fluvial, 

alagamentos, enxurradas, cheias de origem repentina, enchentes, enxurrada, inundações 

ribeirinhas e inundações urbanas (bruscas e graduais).  

Na Figura 6.3 tem-se exemplo das consequências das enchentes no núcleo urbano 

de Mossoró. Em uma das fotos a marca da inundação chega a 1.90m cobrindo totalmente a 

barragem do centro e alagando comércios e casas. As causas são: fortes chuvas durante a 

quadra chuvosa, diminuição da mata ciliar, assoreamento, eutrofização do rio Mossoró. 
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Figura 6. 3: Enchente em vários bairros de Mossoró em 2009 

 
Fonte: Canindé Soares, 2009.  

 

É importante apontar as particularidades dos locais mais atingidos, pois os danos 

causados variam, entre as zonas inundáveis. A cartografia de risco serve como instrumento de 

informação eficaz, na indicação das potenciais consequências prejudiciais associadas a 

diferentes cenários de inundações, bem como de uma base valiosa para estabelecer prioridade 

e para tomar decisões técnicas, financeiras e políticas ulteriores, em matéria de gestão de risco 

de chuvas intensas para cada caso, de acordo com as necessidades e prioridades de cada área 

inundável.  

 

6.1 Planejamento de emergência à inundação para o núcleo urbano de Mossoró 
 

O processo de gerenciamento do risco passa por diversas etapas que consistem em 

planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos materiais e humanos de um determinado 

ambiente visando à prevenção das perdas na medida em que busca reduzir a frequência e a 

intensidade dos acidentes, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre o ambiente. 

A sistemática do perigo de inundação elencados na Política Municipal de 

Prevenção e Combate a Desastres - PMPCD, assim como as características biogeofísicas do 

território ou as dinâmicas e fluxos socioeconômicos, fundamentaram a análise reflexiva dos 
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processos e ações do risco de inundação, no núcleo urbano de Mossoró, bem como a 

respectiva incidência territorial. 

O estudo das medidas estruturais e não estruturais de mitigação do risco, em 

diferentes escalas, constituíram referenciais de análise e de construção de cenários, 

estratégicos para o planejamento de emergência à inundação do núcleo urbano de Mossoró, 

adaptados a partir da metodologia de Tavares (2008). 

A saber foi elaborado a espacialização do risco de inundação, da vulnerabilidade e 

da reprodutibilidade nas políticas de prevenção, redução ou mitigação dos riscos, bem como 

das políticas de proteção e socorro no núcleo urbano de Mossoró, foram identificados um 

conjunto de pressupostos que ulteriormente viriam a condicionar o planejamento de 

emergência. O diagnóstico encetado permitiu traçar algumas estratégias a potenciar ou a 

explicitar o resultado das análises: 

• A análise do risco de inundação no núcleo urbano de Mossoró, numa lógica de 

prevenção e mitigação, permite incrementar a capacidade de suporte e a resiliência das 

populações e territórios; 

• A representação do risco de inundação é feita na escala urbana, facilitando assim a 

operacionalização do socorro e emergência das áreas mais críticas; 

• O modelo de consolidação e expansão urbana refletem condicionantes, historicamente 

determinadas, quanto aos riscos de inundação; 

• As fragilidades e potencialidades da planície fluvial impõe uma monitorização e 

gestão integrada do risco de inundação; 

• A gestão e qualificação de áreas protegidas e de conservação da natureza estão 

dependentes de medidas de prevenção e mitigação do risco de inundação; 

• A territorialização e cenarização do risco de inundação devem suportar as opções de 

desenvolvimento e espacialização dos setores industriais e de acessibilidade; 

• A expansão urbana deve ser conduzida por políticas de ordenamento do território e por 

lógicas institucionais e organizacionais que, em nível da prevenção e mitigação dos 

riscos e da emergência e socorro, operem explicitamente no sentido de proceder a uma 

efetiva desconcentração espacial; 

• A percepção e sensibilização aos riscos, bem como a adoção de comportamentos de 

segurança, possibilitam o desenvolvimento de competências no âmbito da educação, 

nomeadamente para o ambiente, sustentabilidade e cidadania. 
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 O referencial estabelecido a partir das análises, permitiu a espacialização dos 

Espaços-Risco de inundação para o planejamento de emergência e contingência e para 

implementação de políticas públicas e desenvolvimento de estratégias de prevenção, redução 

e mitigação do risco de inundação no núcleo urbano de Mossoró. 

 

6.2 Análises preliminares dos riscos de inundação em Mossoró 
 

 A inundação ocorre quando há cobertura temporária por água de uma determinada 

área. Já o risco de inundação é a combinação da probabilidade de inundações e das potenciais 

consequências prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o patrimônio cultural e as 

atividades econômicas. 

 O interesse neste tipo de conhecimento foi sempre um domínio privilegiado da 

investigação, na geografia física. No que diz respeito a Mossoró, os estudos estão ainda numa 

fase inicial. Os fatores de maior impacto na extensão das inundações têm forte relação com os 

meandros pronunciados do rio (Figura 6.4), originadas por razões tectônicas e, quanto aos 

fatores de ordem humana, relaciona-se à ocupação urbana do leito de cheia. 

 
Figura 6. 4: Sinuosidade do rio Mossoró no trecho urbano 

 
Fonte: Google Earth, 15.10.2014 
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 Em Mossoró, a expansão da malha urbana corroborou para o desaparecimento de 

muitos cursos d’água e de lagoas, nomeadamente os/as de regime intermitente, através da sua 

canalização pluvial/subterrânea, sendo os antigos leitos fluviais ocupados por ruas, prédios e 

outros tipos de construções. Percebe-se que grande parte dos locais alagados na cidade, 

quando de situações de precipitação intensa, se encontra sobre antigas linhas de água e 

também ao longo da planície fluvial do rio Mossoró que corta a cidade no sentido sudoeste-

nordeste, apresentando-se sinuoso nessa região, com várias lagoas intermitentes e algumas 

perenes, nas proximidades de suas margens.  

 Sua várzea apresenta larguras apreciáveis, da ordem de 500 a 1000 m, estreitando-

se junto ao Centro, onde existem três pontes que fazem a ligação entre a parte mais antiga da 

cidade, à margem esquerda do rio, e o Bairro Alto de São Manuel à sua margem direita. As 

áreas de fraco declive situadas em posições topográficas deprimidas são as mais atingidas 

pelos alagamentos, enxurradas e inundações, podendo ser agravado pelas características da 

malha urbana que, em alguns casos canaliza, noutros concentra e noutros exerce um efeito de 

barreira, à livre circulação das águas, quando o sistema de drenagem artificial da cidade se 

mostra impotente para escoar.  

 Essas inundações têm forte relação com as chuvas intensas e com a 

impermeabilização do solo gerando um elevado escoamento direto, o qual ultrapassa a 

capacidade de vazão do sistema de drenagem das águas pluviais/residuais da cidade.  Ao logo 

dos 30 anos analisados, verificaram-se substanciais melhorias, no que diz respeito a ações 

estruturais.  

 As primeiras dizem respeito à mudança da morfologia fluvial do rio Mossoró, 

uma vez que a navegação comercial vem desde o início do século XVIII, com a fundação da 

ribeira, então povoado de Mossoró, com o propósito do transporte de mantimentos. Então as 

primeiras obras estruturantes no corpo hídrico dizem respeito à distribuição de mercadorias e 

estão datadas entre os anos de 1877 – 1879 (FELIPE, 2001). O objetivo era abertura de um 

novo traçado para o rio, a fim de encurtar as distâncias entre as cidades de Mossoró e de Areia 

Branca. 

 Na figura 6.5 retrata-se a evolução urbana de Mossoró de 1975-2014. Percebe-

se pelas cores que o crescimento dá-se principalmente à margem esquerda do rio Mossoró, 

local onde estão os primeiros bairros: Centro, Alto da Conceição, Boa vista, Paredões e Bom 

Jardim. Já as áreas em expansão que aparecem à direita do Mapa são mais recentes e mais 
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propensas a alagamentos, pois os bairros mais povoados do núcleo urbano estão em cota 

altimétrica muito baixas, nestas condições a água tende a espraiar abrangendo grandes 

extensões. 

Percebe-se ainda que o processo de expansão do tecido urbano de Mossoró 

cresceu acompanhando as principais vias de acesso. No âmbito do rio Mossoró essa expansão 

se deu inicialmente no sentido Oeste, até atingir a sua margem direita. O limite urbano de 

2006 foi estabelecido através da Lei n°2.564, de 21 de dezembro de 2009. E o limite de 2012 

através da Lei n°2.935, de 29 de novembro (PMM, 2012c). 

 
Figura 6. 5: Mapa da Expansão Urbana de Mossoró 1970-2010 

 
 
 

 Durante a gestão do farmacêutico Jerônimo Rosado (1861-1930), buscaram-se 

alternativas para minimizar as consequências das secas, sendo construídas seis barragens, no 

município de Mossoró. O intuito era perenizar o rio no perímetro urbano e abastecer os 

moradores da área urbana, mas, também para alimentar o sonho da chegada das fábricas a 

vapor, para descaroçar o algodão, produzido de óleo do caroço do algodão e do fruto de 

oiticica. O certo é que em 1915, com a chegada da estrada de ferro e da luz elétrica, o rio já 

estava perenizado nessa área, e já haviam construído as barragens: Barrocas (Barroca), cidade 
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(Centro), saco (Genésio), Ausentes e Ingá. A barragem das pedrinhas (Passagens de Pedra) só 

vai ser concluída em 1917. Tinha também como objetivo de que o rio não voltasse a secar 

totalmente como ocorreu em 1905, quando o seu leito ficou completamente seco e parou de 

correr por 30 meses (FELIPE, 2001). 

 Estas barragens foram construídas pelo engenheiro italiano, radicado no Brasil, 

Pedro Ciarlini (1877-1955), (SOUZA, 2001). Destas, hoje restam apenas quatro barragens 

sucessivas (Figura 6.6): Barragem de Genésio (situada a montante da cidade, localiza-se sob a 

ponte da BR-304), barragem do Centro (situada no centro da cidade), barragem das Barrocas 

(situada no Bairro Barrocas) e barragem Passagem de Pedras (situada a jusante da cidade, na 

zona rural de Mossoró).  

 

 Figura 6. 6: Localização das barragens de Mossoró 

 

  

 O crescimento urbano e ocupação das margens do rio e de seus canais fazem-nos 

refletir se ainda há necessidade da permanência destas barragens, mesmo que não sejam de 

grande porte. O processo de assoreamento ao longo do rio faz com que nestes locais ocorra o 

transbordo da água, ocasionando transtorno à população e dificuldade no escoamento da água 
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devido ao fato das várias formas de uso e ocupação do solo urbano serem cada vez mais 

significativas. Hoje, as barragens encontram-se no leito de cheia e nas menores cotas 

altimétricas. 

  Após uma grande enchente ocorrida em 1974 (Figura 6.7), o prefeito Jerônimo 

Rosado faz diversos levantamentos do que poderia ser feito para solucionar a questão das 

inundações em Mossoró. 

 

Figura 6. 7: Principais enchentes de Mossoró 

 
Fonte: Manuelito Pereira (1910-1980) http://azougue.com/index.php/antigamente/fotosantigas. 

 

  A câmara municipal depois de analisar os pontos dos principais alagamentos no 

centro da cidade aprova a realização de obras de retificação, em dois deles, ao longo do 

núcleo urbano de Mossoró, canais artificiais, recebendo o nome Dix - Huit Rosado, chamados 

de dicotromização, em 1976 e um canal menor tricotomização29, em 1986 (3 e 4 

intervenções). Os dois canais de desvio formam um sistema de controle de cheias do rio 

Mossoró, além da instalação das barragens e de canais pluviais (Figura 6.8). 

 

                                                           
29A força de trabalho disponível para realização destas obras representou uma mão-de-obra barata e farta, dos 
flagelados da secaque vinham buscar subsistência em Mossoró (FELIPE, 1988). 
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Figura 6. 8: Mapas das ações estruturantes na rede de drenagem urbana de Mossoró 

 

 

 Após 37 anos da realização da obra de di/tricotomização, o rio Mossoró está sobre 

forte processo de assoreamento, em sua quase totalidade e a mata ciliar foi destruída. As áreas 

mais críticas identificadas nos trabalhos de campo estão nos bairros: Alto da Conceição, 

Pereiros, Ilha de Santa Luzia, Centro, Alto de São Manoel, Paredões, Belo Horizonte e 

Barrocas.  

 Na figura 6.9 é possível perceber que o rio Mossoró tornou-se um receptáculo de 

esgotos, repositório de resíduos sólidos e efluentes em geral. As fotos à esquerda mostram as 

áreas eutrofizadas, assoreadas e o lixão a céu aberto, ao logo do leito de cheia, com forte risco 

de inundações, enxurradas, alagamentos, proliferação de insetos e doenças de veiculação 

hídrica. Seguindo as orientações da Lei Nº 2.696/2010, a prefeitura tem um regime de limpeza 

dos canais pluviais três vezes por ano. A lei diz que, em situações de emergência ou de 

calamidade pública, a prefeitura tem responsabilidade de desenvolver ações de limpeza de 

ruas, bueiros e valas de escoamento, de forma a evitar maiores transtornos à população 

principalmente durante a quadra chuvosa. 
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Figura 6. 9: Assoreamento no rio Mossoró e ações de limpeza nos canais por parte da prefeitura de 
Mossoró 

 

Fonte: Autora, e Samuel Jales. 2013. 

 

 Em todo o percurso do rio, tem-se um conjunto de fatores negativos agravantes a 

saúde, à economia e ao ambiente: impermeabilização, desmatamento, poluição, retirada da 

vegetação, destruição da mata ciliar, construção de moradias improvisadas e sistema viário 

nas margens e sobre o rio. Há, inclusive, travessias que estrangulam o caminho das águas, 

(passagens molhadas) construídas na época da estiagem forçando a água na chegada da 

quadra chuvosa a procurar outros caminhos (Figura 6.10). Com isso, as águas atingem áreas 

marginais maiores, ampliando a velocidade do escoamento a jusante e elevação dos níveis 

d’água a montante. Outro agravante é a ocupação de espaços protegidos por legislação 

ambiental por casas, currais, criação de animais de diferentes portes, produção intensa de 

resíduos sólidos por movimentação descuidada de terras, lançamento de esgoto, entulho, lixo 

e detritos diversos, além das intervenções pontuais em promover a manutenção dos canais. 

Estes espaços encontram-se degradados, poluídos contribuindo sobremaneira para a 

ocorrência das inundações, já que estes processos diminuem a seção transversal do rio e 

fazem com que as águas de cheias extravasem. 
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Figura 6. 10: Construção de passagens molhadas pelos moradores durante o período de estiagem e 
destruídas durante as chuvas do município de Mossoró.   

 
Fonte: Autora, 2013 

 

 As principais consequências dos eventos de chuvas intensas já registradas para a 

infraestrutura local, serviços e economia são: interrupção total ou parcial de pontes, estradas e 

ruas; extravasamento de barragens; subida do lençol freático, curto circuito elétrico, 

interrupção total ou parcial no fornecimento de serviços de eletricidade, gás e comunicação; 

interrupção total ou parcial de aulas nas escolas, comércios e serviços funerários e de saúde; 

comprometimento total ou parcial das atividades agrícolas e pecuárias; prejuízos econômicos 

pela destruição total ou parcial de propriedade, casas e construções; prejuízo total ou parcial 

de fontes de renda e trabalho, perdas de bens pessoais e de valor sentimental; rompimento ou 

fortalecimento da amizade, cooperação e laços afetivos, entre os membros de uma 

comunidade afetada. 

Os efeitos danosos aumentam à medida em que a cidade expande-se e as 

providências continuam paliativas. Outras questões precisam ser consideradas como: extração 

generalizada de areia do rio para construção civil, lançamento de efluentes industriais 

clandestinos, problemas no controle ambiental, estações de tratamento com efluente 

desaguando no rio Mossoró, causando mudança da turbidez, da cor, do odor da água e mesmo 

da sua composição bioquímica. Além disso, é possível perceber muitas residências no leito 

maior do rio que potencializam os problemas. 
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Na Figura 6.11 está mapeada a situação das margens do rio Mossoró e a 

destruição da mata ciliar, sendo possível visualizar, nas fotografias, moradias precárias 

(Figura 5) adaptadas aos frequentes alagamentos, através de aterros e alicerces (formas de 

adaptação), eutrofização em diversos pontos (Figuras 6, 8, 9, 10,12, 21, 24, 25, 26), forte 

precariedade de infraestrutura e habitação (Figuras 17, 18,19), precárias condições no que diz 

respeito à coleta de lixo e esgoto (Figuras 30 a 34), carência de acessibilidade com uso de 

passagens (pontes) improvisadas (Figura 11), destruição da mata ciliar (Figuras 2, 3, 4), 

barragens (Figuras 1, 4, 13, 14), estação de tratamento (Figuras 29, 31) e pontes (7, 16, 22). A 

mata ciliar serve para proteger o solo da erosão provocada por chuvas; permite ainda a 

alimentação do lençol d’água e a manutenção do rio, evitando que a água da chuva provoque 

inundações rápidas (enxurradas), aumentando a frequência dos eventos e a extensão da área 

atingida. 

 

Figura 6. 11: Situação das áreas de preservação permanente de margem de rio-APP 

 
Fonte: Rocha, A.B; Sales, W 
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É importante ressaltar que estas áreas da margem do rio Mossoró, de acordo com 

o plano diretor da cidade, são Área Especial de Proteção Ambiental e Área de Risco 

Ambiental e, pela resolução nº 303, do CONAMA de 2002, são Áreas de Preservação 

Permanente de margem de rio, espaço ambientalmente frágil e que pode oferecer risco ás 

atividades econômicas, infraestrutura pública ou edificações de qualquer natureza, caso sejam 

implantadas estruturas fixas, em tais espaços (Figura 6.12).  

Uma grave questão na área é que, quando ocorrem anos consecutivos de estiagem, 

a população acaba ocupando as áreas naturais do leito principal do rio. Por não serem 

alagadas perenemente, essas áreas tendem a ser ocupadas, gerando fortes impactos sobre as 

populações locais, quando inundadas. Isto ficou bem evidente durante os trabalhos de campo, 

em todo o percurso do rio Mossoró (início da barragem de Genésio e término no canal do 

bairro Redenção). As dimensões do problema têm causa natural e social. As ocupações das 

margens do rio, inclusive com ocupação de áreas de mananciais, poderão trazer ainda mais 

transtornos. As consequências para o desmatamento, degradação ou ocupação das APP de 

margens de rios são: 

 
Perda da proteção conferida pela vegetação ciliar, ficando sujeitas aos efeitos de 
desbarrancamentos e deslizamentos de solo ou rochas e o consequente carreamento 
de sedimentos para o leito dos rios, promovendo seu assoreamento. Com isso os rios 
tornam-se mais rasos, e nas situações de precipitações mais volumosas, não 
conseguem conter o volume adicional de água, potencializando cheias e enchentes. 
Também, previne o assoreamento dos corpos d’água e a ocorrência de enxurradas e 
deslizamentos de terra, contribuindo para a garantia da segurança das populações 
residentes, incluindo prejuízos econômicos e perdas de vidas humanas, que 
decorrem ou são potencializadas pela ocupação de tais áreas com agricultura, 
edificações ou obras de infraestrutura, como estradas (SCHÄFFER, et al 2011). 

 
 

Diante das questões levantadas, de uso e ocupação do solo urbano e de que só 

existem áreas de risco onde estão as populações carentes, fez-se uma correlação das áreas de 

risco indicadas pela defesa civil de Mossoró, em 2009, com as áreas dos setores subnormais30, 

de Mossoró, especializadas na figura 6.13. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, existem 1.604 

domicílios em áreas irregulares e cinco aglomerados subnormais, ou seja, 5.944 pessoas 

                                                           
30 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE classifica como aglomerado subnormal ou favelas um 
em cada conjunto constituído de, no mínimo 51 unidades habitacionais carentes, que não apresentam serviços 
públicos essenciais, como abastecimento de água, esgoto sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia 
elétrica (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/aglomerados_subnormais/agsn2010.pdf). 
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vivem em áreas de risco de inundação ou enchente no município, totalizando 2,29% da 

população total do município (CENSO, 2010). 

Analisando a figura 6.13 dos bairros que foram castigados pelas chuvas em 2009, 

com casas destruídas pode-se inferir que algumas habitações subnormais (Figura 6.13) 

localizam-se nos mesmos bairros (Alto da Conceição, Belo Horizonte, Lagoa do Mato, 

Redenção, Ilha de Santa Luzia, Paredões e Dom Jaime Câmara), ou seja, processos 

envolvendo várias dimensões da realidade social. É importante ressaltar que os ocupantes não 

estão nessas áreas por uma escolha deliberada, fazendo face ao perigo da escolha. Estão 

nesses locais porque é onde conseguem pagar o aluguel ou comprar um lote. O 

desconhecimento, ou o não reconhecimento, dessa falta de opção faz com que no momento 

em que se configura o desastre haja uma culpabilização das vítimas, por estarem ocupando 

áreas sabiamente perigosas. Outra questão importante é que as habitações subnormais 

localizam-se muito próximas das margens do rio Mossoró.  

 A ocupação dessas áreas revela-se como problemas sociais e política, além de 

ambientais. Os efeitos tendem a ser cada vez mais extensivos, pois os bairros com habitações 

subnormais já são providos de diferentes tipos de serviços e infraestruturas. O motivo das 

inundações e alagamentos estão relacionados a aterramento de lagoas, proximidade das 

barragens, intensa impermeabilização por subdivisão de lotes, proximidade dos riachos, 

imóveis de baixo padrão, áreas sem arborização, sem normas rígidas de construção e uso 

indevido de áreas ribeirinhas provocando assoreamento e destruição da mata ciliar.  
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Figura 6. 12 - Mapa das áreas de preservação permanente de margem de rio-APP. 
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O trabalho realizado por Costa (2013), em Mossoró, revela o uso indevido das 

áreas de APP no trecho urbano (início na Barragem de Genésio, passando pela Barragem do 

centro até o final do limite urbano do município), a partir de imagens aéreas digitais detectou-

se os principais problemas existentes relacionados à legislação e à situação ambiental das 

áreas.  

 

Figura 6. 13: Habitações subnormais com as áreas de risco de inundação no núcleo urbano de Mossoró 

 

 

Dentro da política contra desastre no Brasil o governo anunciou, em 2012, através 

do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, investimento de 16 

bilhões de reais em obras de prevenção, proteção de morros, reforço de encostas, contenção 

de cheias, mapeamentos, sistema de monitoramento, alerta e resposta, além da implantação de 

pluviômetros e o fortalecimento da unidade de defesa civil nos municípios. O município de 

Mossoró juntamente com outros 821 municípios foi incluído no Plano, por conter 

informações, em série temporal, sobre desastre nestas regiões. Alguns documentos foram 

lançados por diferentes secretarias, órgãos e empresas.  

O primeiro documento oficial lançado incluindo desastres ocorridos em Mossoró 

é da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM e outros ministérios que 
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realizaram o mapeamento das áreas com risco potencial alto a muito alto de inundações 

(Figura 6.14), fazendo uma projeção das situações de risco para a população atingida.  

Nesse mapeamento feito em 2012, onze setores ao longo do rio Mossoró foram 

demarcados, as informações estão em várias pranchas com cartas imagens. Na figura 6.14 as 

projeções para o bairro Ilha de Santa Luzia mostram aproximadamente 600 moradias e 2.400 

pessoas em risco de enchentes. Este mapeamento foi denominado de Setorização 

Emergencial. Elaborado a partir dos critérios, realizados em escala de detalhe, variando de 

1:2.000 a 1:1.000, iniciando-se pela utilização de sensores remotos e bases cartográficas, bem 

como de bibliografia disponível, para o reconhecimento preliminar. A setorização consiste em 

um polígono envolvendo a porção de uma encosta ou planície de inundação com potencial 

para sofrer algum tipo de processo natural ou induzido, que possa causar danos, e será 

delimitado sobre imagens e/ou fotografias.  

O referido mapa contém a descrição da tipologia do processo e todas as 

informações para o entendimento dos seus condicionantes. A seguir é estimado o número de 

moradias (prédios) e pessoas afetadas ou passíveis de serem afetadas. Também são indicadas 

as intervenções estruturais/não estruturais, tais como obras de contenção, drenagem, educação 

ambiental, remoção ou relocação de moradores e moradias, entre outras intervenções. 

 

Figura 6. 14: Mapeamento das áreas de risco alto e muito alto a enchentes no núcleo urbano de Mossoró 

 
Nota: Documento oficial do Governo Federal. Fonte: CPRM, 2012. 
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 As áreas sujeitas a inundações, em Mossoró, também foram mapeadas pela 

Agência Nacional de Águas - ANA que lançou em 2012, o Atlas de Vulnerabilidade a 

Inundações, no Estado do Rio Grande do Norte, e de todas as regiões do país com 

informações sobre frequência de ocorrência de inundação, grau de impacto e vulnerabilidade. 

Este documento foi elaborado na escala 1:1.200.000 destacando três níveis de 

vulnerabilidade: alta (risco de dano à vida humana e danos significativos a serviços 

essenciais, instalações e obras de infraestrutura públicas e residências); média (danos 

razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura públicas e residências e 

baixa (danos localizados).  

 O objetivo era apresentar, por meio de mapas, as áreas vulneráveis a inundações 

graduais, como forma de facilitar o estabelecimento de alternativas e ações que minimizem os 

efeitos negativos decorrentes das inundações, em áreas urbanas e rurais. O Atlas de 

Vulnerabilidade a Inundações da ANA identificou 13.948 trechos de rios inundáveis em 2.780 

cursos d’água do País, dos quais 4.111trechos, ou seja 30%, foram considerados de alta 

vulnerabilidade a inundações graduais, 6.051 (43%) de média e 3.786 (27%) de baixa 

propensão a essas ocorrências. A Região Nordeste possui 3.460 trechos caracterizados como 

inundáveis, dos quais 752 têm alta vulnerabilidade e 1750 média vulnerabilidade. Neste 

mapeamento o núcleo urbano de Mossoró (Figura 6.15) apresenta alto risco de inundação. 

Mas, não existe um relatório, para explicar os valores que fazem referência ao mapa, a 

metodologia pode ser encontrada no Altas de Vulnerabilidades a Inundação – Brasil.  
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Figura 6. 15: Mapa de vulnerabilidade a Inundações - Mossoró 

 
Nota: Documento oficial do Governo Federal. Fonte: http://twixar.me/KqJ 
 

 

A cidade de Mossoró recebeu pluviômetros do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN31) dentro do Plano Nacional de 

Desastre, as condições para receber os pluviômetros: i) mapeamento de suas áreas de risco de 

deslizamentos em encostas, ii) de alagamentos e de enxurradas, iii) da estimativa da extensão 

dos prováveis danos decorrentes de um desastre natural e iv) maior número de mortes e 

desabrigados em desastres anteriores.  

No Rio Grande do Norte os municípios monitorados são Alto do Rodrigues, 

Apodi, Açu, Caicó, Canguaretama, Carnaubais, Ceará Mirim, Goianinha, Guamaré, 

Ipanguaçu, Jardim de Piranhas, João Câmara, Jucurutu, Macau, Mossoró, Natal, Patu, 

Pendências, Porto do Mangue, Touros, Upanema, Várzea (2014, Figura 6.16). Pode-se 

perceber em todo o Nordeste que o número de municípios monitorados ainda está muito 

abaixo das reais necessidades. Até a finalização desta pesquisa (2015), existiam 795 

municípios nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste, Norte e Nordeste sendo monitorados. 

 

                                                           
31 O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em articulação com vários órgãos, desenvolveu o 
Sistema Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais respondendo ao crescimento da ocorrência 
de eventos extremos no país nos últimos anos que vitima pessoas e traz prejuízos socioeconômicos severos. O 
projeto prevê a compra de nove radares, além de pluviômetros, estações hidrológicas, estações agro-
meteorológicas e sensores de umidade do solo. 
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Figura 6. 16: Municípios monitorados (Região Nordeste) 

 
Nota: Documento oficial do Governo Federal. Fonte: http://www.cemaden.gov.br/municipiosprio.php# 

 

Em 2013 o estado do RN recebeu a instalação da sala de situação para o 

monitoramento de riscos composta por 17 estações automáticas, instalada na sede da 

Secretária Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH32), para o 

monitoramento das chuvas e situação volumétrica de açudes e rios. Posteriormente, será 

realizado o monitoramento das variações de tempo, de solo, situações hidrológicas e 

disponibilidade hídrica nos reservatórios, passo importante para a Gestão dos Recursos 

Hídricos. 

                                                           
32Esta sala está integrada à Sala de Situação da Agência Nacional de Águas (ANA) funcionará como centro de 
gestão de situações críticas para identificar ocorrências e subsidiar a tomada de decisão para adoção antecipada 
de medidas mitigadoras dos efeitos de secas e inundações, tendo ações de socorro, assistência às vítimas (mais 
de ações sobre a responsabilidade do Observatório de Enfrentamento a Desastres Naturais) e de 
reestabelecimento. Os dados são enviados aos técnicos na central para que eles façam suas avaliações. As 
estações estão localizadas ao longo das bacias dos rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, as quais estão sendo 
monitoradas porque receberão águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco, com Bacias Hidrográficas 
do Nordeste Setentrional, também conhecido como Transposição do São Francisco. A montagem de Salas de 
Situação nos estados integra o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, lançado pela 
presidente Dilma Rousseff, em 8 de agosto 2010. As Salas de Situação fazem parte do eixo de Monitoramento e 
Alerta. 
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Em 2013 (Figura 6.17), foi relançada a versão revisada e ampliada do Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais (1991-2012), o volume referente ao Rio Grande do Norte, 

destaca as inundações, enxurradas e alagamentos no Rio Grande do Norte. 

 

Figura 6. 17: Número de pessoas afetadas (1991-2012) 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de desastres naturais (1991-2012), (CEPED e UFSC, 2013). 

 

As inundações são a segunda tipologia de desastres de maior recorrência no 

Brasil. Do total de 31.909 eventos registrados nesse período, 32,7% correspondem a eventos 

hidrológicos, principalmente inundações bruscas e alagamentos. Os eventos hidrológicos 

afetaram quase 39 milhões de pessoas no Brasil, apresentando os maiores impactos à saúde 

em relação ao número de mortalidade, morbidade e pessoas diretamente expostas.   

O maior número de ocorrências de inundações bruscas, no período, foi registrado 

na Região Sul (36,5%), seguida da Região Sudeste (30%) e Nordeste (24,5%). As regiões 

Centro-Oeste (4,4%) e Norte (4,3%) foram as que menos registraram ocorrências. Quanto às 

inundações graduais, estas se concentraram nas regiões Sudeste (31,5%), Nordeste (28%) e 

Sul (22,6%), com menor concentração de registros (11,7%) na Região Norte. Os eventos 

hidrológicos são responsáveis por 40,3% dos afetados, considerando todos os tipos de 

desastres no Brasil, sendo a eles atribuídos 44,8% da mortalidade, 63,5% da morbidade e 

67,5% da população atingida, principalmente desalojados e desabrigados (CEPED e UFSC, 

2013).  
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Nesses eventos, a Região Nordeste reuniu o maior número de afetados e a Região 

Sudeste, o maior número de óbitos. No nordeste os números mostram que os maiores valores 

de óbitos pelos desastres deram-se nos estados de Pernambuco em consequência das 

inundações bruscas com 115 óbitos e no estado da Bahia por consequência das secas/estiagens 

165 óbitos (Figura 6.18). Mas é importante ressaltar que quando avaliamos os Avadan para a 

área da pesquisa o número de mortes é bem maior, isto nos leva a crer que estes dados 

apresentados são importantes, mas precisam ser analisados de forma crítica e com cautela.  

 

Figura 6. 18: Consequências dos desastres no nordeste - mortes (1991-2012) 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de desastres naturais (1991-2012), (CEPED e UFSC, 2013). 

 

Na figura 6.19, destaca-se, para Mossoró, o número de eventos de inundação nos 

anos 2004 e 2009, sendo que para alagamento não é destacado nenhum evento. O Atlas é um 

documento oficial no Brasil, que faz destaque a todas as regiões brasileiras, mas de acordo 

com o levantamento feito para este trabalho os números são inferiores a realidade para 

Mossoró, pois no período de 1983 a 2013 foram encontrados 9 eventos extremos, conforme 

discussão no capítulo anterior.  
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Figura 6. 19: Registros de inundações no Estado do Rio Grande do Norte (1991 a 2012) 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Desastre Naturais (1991-2012) 

 

Na figura 6.20 é destacado o ano 2008, para Mossoró, com um evento de 

enxurrada. No capítulo anterior foi analisado e discutido os anos 2004 e 2008 para 

enxurradas. Já os eventos relacionados às estiagens, o Atlas destaca os anos de 1993, 1998, 

2001, 2004, 2007 e 2012, ou seja, mostrou menos do que os dados encontrados e analisados 

nesta pesquisa.  
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Figura 6. 20: Registros de enxurradas no Estado do Rio Grande do Norte (1991 a 2012) 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Desastre Naturais (1991-2012) 

 

Portanto, dentro da Política contra Desastre no Brasil e do Plano Nacional de 

Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, a cidade de Mossoró está incluída em 5 

ações federais, todas elas fazem parte de documentos oficiais que, mesmo com muitas 

fragilidades e diferentes metodologias, confusão entre os conceitos (enxurrada, enchente, 

inundação e vulnerabilidade) e escalas de análise, não seria possível deixar de fazer referência 

neste trabalho. São documentos que merecem cautela ao serem manipulados e citados. 

 

 

6.3 Cartografia dos Espaços-Riscos determinantes na otimização do planejamento de 
emergência e contingência 
 

 O mapeamento das zonas de inundação permitiu identificar o grau de 

probabilidade de ocorrência do processo considerando os seus danos, podemos auxiliar no 

monitoramento e controle das áreas e emissão de alertas. A partir destes mapas pode-se 

elaborar medidas preventivas, planejar e planificar as situações de emergência,  evacuação da 

população frente a um perigo eminente, operações de resgate, na restauração das áreas 
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afetadas, e nas atividades de educação, capacitação, defesa permanente preparação e 

conscientização das comunidades em risco, logística da resposta ao desastre e estabelecer 

ações conjuntas entre a comunidade e o poder público, visando à redução do risco e o número 

de pessoas afetadas. 

 O resultado da espacialização das áreas de risco de inundação no núcleo urbano de 

Mossoró, a partir dos critérios geomorfológicos, cotas de referências das imagens 

AsterGDEM e histórico das áreas de alagamento, mostrou que a Zona 1 com cota máxima de 

15 metros (curvas de nível) e extensão de 26 Km2 (Figura 6.21) abrange parte dos bairros 

Aeroporto, Alto da Conceição, Alagados, Alto de São Manoel, Barrocas, Belo Horizonte, 

Bom Jardim, Centro, Bom Jesus, Dom Jaime Câmera, Ilha de Santa Luzia, Itapetinga, Lagoa 

do Mato, Nova Betânia, Paredões, Pintos, Planalto 13 de Maio, Redenção e Santo Antônio.  

  

Figura 6. 21: Mapa da mancha de inundação 15 metros do núcleo urbano de Mossoró  

 

 

 É importante ressaltar que através da imagem AsterGDEM encontramos 

“pequenas ilhas”, ou seja, áreas mais elevadas na cota de até 28 metros que, numa situação 

mais extrema, podem vir ou não a alagar, já que ficam no fundo do vale e, também não 
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significa dizer que toda esta área será alagada a cada evento extremo. O que teremos é a 

frequência de alagamentos em determinadas ruas e avenidas, pois é onde se encontram os 

maiores problemas de acumulação de água e que precisam de planejamento de emergência em 

um evento de chuva extrema, ou seja, cadastro de moradores, ações de infraestrutura, limpeza 

dos canais pluviais, córregos e assistência as famílias que moram nestas áreas ou próximas. 

 A Zona de inundação 2 está entre a cota de 7 a 13 metros (Figura 6.22), dividindo-

se em duas áreas, sendo que no intervalo entre elas existem maiores cotas, na parte ao norte 

tem-se os bairros Barrocas, Paredões, Pintos e Redenção, menos críticos e menos populosos 

que a parte sul, esta por sua vez, área mais crítica do núcleo urbano de Mossoró, sendo a 

primeira a ser alagada mais frequentemente, durante chuvas a partir de 30 mm, principalmente 

na parte sul e central. É também a mais populosa com maior impacto para parte dos bairros 

Alto da Conceição, Aeroporto, Alto de São Manoel, Belo Horizonte, Centro, Dom Jaime 

Câmera, Ilha de Santa Luzia, Itapetinga, Lagoa do Mato, Nova Betânia e Planalto 13 de Maio, 

mesmo que a cheia não tenha grandes proporções. São áreas dentro do leito de cheia do rio 

principal e precisam de total atenção por parte da Defesa Civil. Esta área já recebeu 

intervenções através das ações estruturais com canais de di/tricotomização para amenizar as 

consequências das inundações, durante o ano de 1985, com perdas econômicas, sociais e 

ambientais. 

 Em relação aos geoambientes, as principais áreas que ficam alagadas são a 

Planície Fluvial, seguida de áreas da chapada do Apodi e do Tabuleiro. A correlação dos 

alagamentos com a geologia dá-se nos depósitos aluvinar, Formação Jandaíra e Formação 

Barreiras. A parte central-sul são as mais vulneráveis ao risco de inundação.  

 O leito de inundação (leito maior) corresponde à totalidade da planície aluvial, ou 

seja, zona inundável que durante o evento extremo a chuva acaba destruindo e danificando 

casas e outros equipamentos de infraestrutura. A presença humana na planície aluvial ou leito 

de inundação manifesta-se pela existência de estradas, pontes, cultivos, habitação e outros 

edifícios com funções diversas e fixas aumentando a vulnerabilidade, logo, aumentando o 

risco. 

A ideia de segurança, que foi induzida a população após a construção dos canais artificiais em 

1976 e 1986, levou a que estas vulnerabilidades crescessem de modo notável e, 

frequentemente, nos piores sítios, isto é, naqueles que estão mais perto do leito de inundação, 

bastante assoreados, sem mata ciliar, com muitos entulhos, habitações subnormais e 
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construções diversas com melhores infraestruturas, justamente nessas áreas com maiores e 

mais longa acumulação de água das cheias.  

 

Figura 6. 22: Mapa da mancha de inundação do núcleo urbano de Mossoró  

 

 

No leito de inundação as construções são sempre vulneráveis perante grandes 

alagamentos. Acresce, todavia, que algumas obras de drenagem lateral como os canais 

pluviais devem passar por limpezas periódicas. Deste modo, a água do canal principal quando 

são barradas, seja devido ao assoreamento, barragens e construções diversas extravasam e 

causam transtornos à população. A vulnerabilidade é, todavia, uma noção mais vasta. Para 

além das casas construídas no leito de inundação ou no tabuleiro, além das estradas e das 

pontes, há que ter em conta as características da população do ponto de vista demográfico e 

socioeconômico, pois em alguns bairros situados nas zonas de inundação de Mossoró como 

Paredões, Barrocas, Redenção, Pintos, Alto da Conceição, Alagados e Belo Horizonte podem 

tornar o risco mais elevado sem que seja facilmente observável. 

Na verdade, com o aumento progressivo das vulnerabilidades, os riscos tendem a 

ser maiores se ocorrer uma cheia e se manifestarão instalando a crise e com ela as 
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dificuldades de gerir as situações anormais. Nem todos os moradores das áreas ribeirinhas têm 

a percepção do perigo, mas alguns, quando as águas do rio passam além de determinado 

ponto, que utilizam como referência, tomam as providências de costume, ou seja, defendem 

os animais, os haveres e a si próprios. Trata-se da gestão do risco em nível individual, 

incrementada quando há percepção do perigo.  Quando a população entende que o risco é 

elevado, ficará mais aberta a participar de simulados de alerta, entenderá os avisos ou situação 

de alarme já testadas pela defesa civil nacional. 

Na figura 6.23 tem-se a localização das áreas que mais sofreram alagamentos nos 

últimos 30 anos. Os 54 pontos de alagamentos foram georeferenciados a partir do banco de 

dados da Defesa Civil de Mossoró, sendo que 33 pontos ficam na cota de 15 metros e 10 

pontos na cota de 7 a 13 metros, apenas na parte sul do núcleo urbano de Mossoró. Os outros 

11 pontos não estão relacionados à cheia do rio Mossoró e sim ao sistema de drenagem 

urbana, subida do lençol freático, assoreamento de lagoas intermitentes e entulhos nos canais 

pluviais.  

Correlacionando estes dados com a mancha urbana de 1975 e 2014, percebe-se 

que as áreas de alagamento nas duas cotas (7 a 15 m) acompanham o crescimento 

populacional, mostrando a forte relação com a expansão e a ocupação dos espaços - risco.  
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Figura 6. 23: Mapa com os pontos de alagamentos (1983-2013) e com a mancha urbana (1975 a 2014) 

 
 

Pensando no planejamento de emergência e a população atingida durante eventos 

extremos e, sabendo que a presença humana é real, na cota de 15 metros (Figura 6. 24), a 

partir dos dados de população e da delimitação dos setores censitários 2010, espacializaram-se 

as áreas com a quantidade de população atingida por setor. Sendo que nas duas cotas de 7 a 15 

metros tem-se 44.139 pessoas expostas ao risco da inundações no núcleo urbano de Mossoró. 

Os dados do mapa mostram que 15 setores com até 172,39 pessoas estão 

localizados nos setores censitários correspondentes ao Aeroporto, Lagoa do Mato, Belo 

Horizonte, Planalto Treze de Maio, Presidente Costa e Silva, Alto de São Manoel, Barrocas, 

Bom Jardim, Santo Antonio e Paredões. 22 setores têm entre 172,39 a 582,47 pessoas nos 

setores Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Alto da Conceição, Centro, Redenção, Alto de São 

Manoel, Bom Jardim, Centro, Paredões e Barrocas. Entre 582,47 e 994,78 existem 15 setores 

afetados Paredões, Bom Jardim, Barrocas, Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Pintos, 

Alto da Conceição, Bom Jesus e Itapetinga. E entre 994,78 a 1435,79 existem 10 setores em 

risco Belo Horizonte, Alagados, Alto da Conceição, Ilha de Santa Luzia, Alto de São Manoel, 

Barrocas e Paredões.  
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Figura 6. 24: Mapa dos Espaços-Riscos e população atingida – Cota 15 metros e setores censitários 

 

 

É importante ressaltar que apenas alguns setores estão em sua totalidade na área 

de inundação, enquanto que outros apenas em parte, então, a partir de uma regra de três 

simples têm-se a quantidade de pessoas por setor censitário que pode ser afetada no caso de 

um evento extremo. 

A presença humana e todo o patrimônio construído, na planície aluvial tem 

claramente aumentado, tantas são as construções que nele foram implantadas. O risco nessas 

áreas é elevado e sua manifestação, a crise, pode ter a dimensão de catástrofe durante uma 

inundação brusca ou um evento de precipitação extrema, como o de março de 2008 que 

deixou 2.000 pessoas desabrigadas e o dia 21 de abril de 2013, com chuva em 73 horas de 150 

mm.  

A percepção do perigo pelas populações é essencial para a defesa dos seus bens e 

para a sua própria defesa pessoal. O que se vê é que a repetição das inundações, ao longo dos 

anos, foi trazendo consigo a rotina da mitigação das conseqüências da crise.  
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De acordo com o mapa 3 nas cota de 7 a 13 metros os setores em risco com total 

populacional entre 3 a 107 pessoas são Bom Jardim, Pintos e Ilha de Santa Luzia. E existe 7 

setores com 330 a 583 pessoas afetdas no Itapetinga, Belo Horizonte, Planalto 13 de Maio, 

Centro, Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia e Paredões, 4 setores entre 583 a 868 

pessoas atingidas em Alagados, Belo Horizonte, Alto da Conceição e Barrocas.  

 

Figura 6. 25: Mapa dos Espaços-Riscos e população atingida – Cota 7 a 13 metros e setores censitários 

 

 

 No quadro 6.1, tem-se os dados de população atingida por inundação, de acordo 

com os setores censitários 2010, espacializados nas figuras 6.24 e 6.25. Percebe-se que na 

cota dos 15 metros, dos 67 setores afetados por inundações, a população diretamente atingida 

soma 35.775 pessoas. Na cota de 7 a 13 metros, parte de 30 setores diretamente afetados por 

inundações, a população diretamente atingida soma 8.364 pessoas.  

 Dos 67 setores diretamente afetados pelas inundações 2 estão no aeroporto com 

59 pessoas em risco, 1 está no alagado com 306 pessoas em risco, 5 no Alto da Conceição 

5.306 pessoas em risco, 8 setores no Alto de São Manoel com 1.153 pessoas em risco, 13 

setores estão nas Barrocas com 10.708 pessoas em risco, 5 setores estão no Belo Horizonte 
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com 6.353 em risco, 5 setores estão no Bom Jardim com 1.430 em risco, 3 setores no Centro 

com 834 em risco, 1 no Bom Jesus com 536 em risco, 1 no Dom Jaime Câmera  com 15 

pessoas em risco, 2 na Ilha de Santa Luzia com 2.622 pessoas em risco, 1 no Itapetinga com 

472 pessoas em risco, 6 setores na Logoa do Mato com 2.015 pessoas em risco, 7 setores nos 

Paredões com 5.187 pessoas em risco, 1 nos Pintos com 1.436 pessoas em risco, 3 no Planalto 

Treze de Maio com 667 pessoas em risco, 1 no Redenção com 512 pessoas em risco e 2 

setores no Santo Antonio com 58 pessoas em risco. Portanto os setores com maior número de 

pessoas em risco são: Barrocas, Belo Horizonte, Alto da Conceição, Paredões, Ilha de Santa 

Luzia, Lagoa do Mato, Pintos, Bom Jardim e Alto de São Manoel contabilizando 36.210 

pessoas em risco e expostas às inundações urbanas em Mossoró.  

 

Quadro 6. 1 - Referência por setor censitário da População atingida por inundação  

Cod_setor Bairros/setores 
Pop  
Total 

PoP 
15 metros 

PoP 
7 a 13 metros 

Total 
Duas 
cotas 

240800305000024 Aeroporto 1583 59 59 
240800305000168 Aeroporto 757 303 3 306 
240800305000159 Alagados 1318 1289 1289 
240800305000109 Alto da Conceição 1223 1223 710 1933 
240800305000110 Alto da Conceição 703 698 583 1281 
240800305000111 Alto da Conceição 661 484 266 750 
240800305000112 Alto da Conceição 1017 506 331 837 
240800305000113 Alto da Conceição 608 358 147 505 
240800305000128 Alto de São Manoel 1240 76 76 
240800305000129 Alto de São Manoel 1154 3 3 
240800305000131 Alto de São Manoel 1013 582 108 690 
240800305000132 Alto de São Manoel 989 989 989 
240800305000133 Alto de São Manoel 1078 724 724 
240800305000134 Alto de São Manoel 1436 1153 1153 
240800305000135 Alto de São Manoel 884 117 117 
240800305000136 Alto de São Manoel 1085 36 36 
240800305000077 Barrocas 671 10 10 
240800305000078 Barrocas 1164 317 317 
240800305000079 Barrocas 1252 1252 197 1449 
240800305000080 Barrocas 1223 1190 1190 
240800305000081 Barrocas 707 324 324 
240800305000082 Barrocas 996 35 35 
240800305000083 Barrocas 862 282 282 
240800305000084 Barrocas 962 445 160 605 
240800305000085 Barrocas 948 921 740 1661 
240800305000086 Barrocas 1158 1158 212 1370 
240800305000087 Barrocas 1129 1129 440 1569 
240800305000088 Barrocas 688 688 273 961 
240800305000089 Barrocas 935 935 935 
240800305000161 Belo Horizonte 1042 766 442 1208 
240800305000162 Belo Horizonte 1318 1289 841 2130 
240800305000163 Belo Horizonte 1134 483 305 788 
240800305000164 Belo Horizonte 1220 172 93 265 
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240800305000165 Belo Horizonte 1094 1094 868 1962 
240800305000092 Bom Jardim 1220 64 64 
240800305000093 Bom Jardim 1223 147 147 
240800305000094 Bom Jardim 1124 281 281 
240800305000095 Bom Jardim 1065 847 847 
240800305000096 Bom Jardim 686 91 91 
240800305000106 Centro 519 461 461 
240800305000107 Centro 768 286 86 372 
240800305000108 Centro 388 1 1 
240800305000158 Bom Jesus 753 536 536 
240800305000149 Dom Jaime Câmara 964 8 7 15 
240800305000114 Ilha de Santa Luzia 1257 1257 40 1297 
240800305000115 Ilha de Santa Luzia 863 863 462 1325 
240800305000166 Itapetinga 318 287 185 472 
240800305000011 Lagoa do Mato 1195 64 64 
240800305000012 Lagoa do Mato 609 312 312 
240800305000013 Lagoa do Mato 971 417 417 
240800305000014 Lagoa do Mato 748 374 374 
240800305000167 Lagoa do Mato 832 392 163 555 
240800305000015 Lagoa do Mato 1073 293 293 
240800305000169 Nova Betânia 1243 634 8 642 
240800305000099 Paredões 1102 969 969 
240800305000100 Paredões 508 240 240 
240800305000101 Paredões 572 44 44 
240800305000102 Paredões 756 663 76 739 
240800305000103 Paredões 908 872 872 
240800305000104 Paredões 887 887 887 
240800305000105 Paredões 1446 1436 1436 
240800305000116 Pintos 1199 995 355 1350 
240800305000143 Planalto Treze de Maio 943 110 9 119 
240800305000142 Planalto Treze de Maio 1124 510 28 538 
240800305000063 Redenção 950 286 226 512 
240800305000072 Santo Antônio 943 20 20 
240800305000073 Santo Antônio 882 38 38 

Total 67 setores 65.291 35.775 8.364 44.139 
Fonte: Adaptado de Setores Censitários dados populacionais, 2010.  

 

 As entidades responsáveis têm que ter conscientização do risco, a percepção do 

perigo e objetivos fundamentais para que a crise não ocorra ou, se ocorrer, tenha o mínimo 

possível de conseqüências. A gestão do risco exige cada vez mais a redução das 

vulnerabilidades. Os prejuízos diretos e indiretos (perdas de recursos) para a população, as 

reações de defesa ou restabelecimento do modo de funcionamento anterior à crise, passa a ser, 

neste caso, a manifestação de um risco para além das possibilidades e controle da população.  
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O histórico analisado no capítulo anterior mostrou que estradas, ruas, praças, 

casas, comércios foram inundados e, em fases mais graves, houve destruição e danos de casas, 

mortes e arrasamento de campos agrícolas.  Em casos como o de 1985, 2008 e 2009 a gestão 

da crise, todavia, prolongou-se para muito além do mês em que ocorreram as mais fortes 

consequências no núcleo urbano de Mossoró.  

A resiliência da população que vive nesta área e do ambiente deve estar 

diretamente associada às ações de gestão de risco que podem ser executadas pela comunidade 

(população e setores público e privado), uma vez que essa capacidade tende a ser construída 

por meio do desenvolvimento de requisitos fundamentais, como: conhecimento das áreas de 

risco (expresso, por exemplo, em cartas de risco); existência de diretrizes organizadas em 

documentos oficiais, como plano diretor municipal e plano de defesa civil; organização do 

poder público no âmbito de uma coordenadoria municipal de defesa civil; organização da 

população em núcleos comunitários de defesa civil; organização conjunta população/poder 

público, por meio de conselhos ou comitês locais de defesa civil; existência de sistemas de 

alerta; existência de infraestrutura de abrigo provisório; e existência de hospitais próximos às 

áreas de risco, preparados para contingências. 

 Neste contexto, foi elaborada uma proposta para o Plano de Emergência e 

Contingência à Inundação, baseado nos trabalhos de FEMA, 2005; DDP (2006); AMSA 

(2010); GETprepared (2012); Vieira et al (2014) considerando os bairros mais afetados no 

núcleo urbano de Mossoró (Barrocas 10.708 pessoas em risco, Belo Horizonte 6.353 pessoas 

em risco, Alto da Conceição 5.306 pessoas em risco, Paredões 5.187 pessoas em risco, Ilha de 

Santa Luzia 2.622 pessoas em risco, Lagoa do Mato 2.015, Pintos 1.436 pessoas em risco, 

Bom Jardim 1.430 pessoas em risco e Alto de São Manoel 1.153 pessoas em risco):  

• Dividir o núcleo urbano em setores estratégicos para atuação da Defesa Civil;  

• Instalação de abrigos observando a cota de segurança de 20 metros, as instalações 

disponíveis e os dados colhidos nos anos de eventos extremos descritos e analisados no 

capítulo anterior (1985, 1989, 2004, 2008, 2009 e 2010);  

• Espacialização em mapa dos locais para abrigos próximo dos bairros com os maiores 

problemas;  

• Escolha de grupos de ações coordenadas e seus respectivos representantes;  

• A defesa civil precisa considerar as fases de prevenção e preparação (planejamento, 

previsão, contatos e treinamentos); Resposta (ações de socorro, assistência à população 
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atingida e reabilitação dos cenários); Reconstrução (restabelecimento dos serviços públicos 

essenciais, a economia da área afetada, moradia social e o bem-estar da população afetada). 

A espacialização de Espaços-Risco de inundação permite a definição das unidades 

territoriais capazes de suportar medidas diferenciadas de ordenamento local, bem como a 

adoção de políticas e estratégias específicas no âmbito dos quadros de referência ambiental e 

de segurança. Pelo significado econômico e social de que se revestem as manifestações do 

risco de inundação, o seu zoneamento tem particular incidência, tanto em termos de 

planejamento estratégico (ordenamento do território e seleção de políticas de 

desenvolvimento), como em termos de planejamento operacional (gestão dos recursos e meios 

de proteção civil e apoio social).  

Este diagnóstico especializado favorece a escolha de solução para a redução dos 

fatores de risco, conduzindo a mitigação e contribuindo para a sustentabilidade territorial, 

conduzindo ainda que a expressão da vulnerabilidade social aos riscos seja incorporada nas 

políticas e estratégias de coesão territorial e social.  

A valorização dos Espaços-Risco, como tradutores de expressão dos potenciais 

perigos, promove a adequação e assegura recursos e meios para a proteção e socorro, favorece 

também a infraestruturação da saúde e o apoio social (quantitativamente e qualitativamente) 

das áreas perigosas.   

Seguem algumas sugestões baseadas nos trabalhos de Tavares (2008) e Zezere et 

al (2014), para a gestão integrada de risco de inundação urbana em Mossoró:  

 

1. Cada cenário de risco de inundação é diferente: cada caso é um caso, compreender o tipo de 

inundação, a(s) causa(s), a probabilidade de ocorrência, os elementos expostos e sua 

vulnerabilidade, são essenciais para as medidas de gestão a adotar. 

2. Os projetos para a gestão do risco de inundação devem ser capazes de lidar com as 

mudanças operadas no território e com um futuro incerto, do ponto de vista climático. 

3. A rápida urbanização deve integrar o risco de inundação no processo de planejamento e 

gestão urbana, assim como da governança. 

4. Uma estratégia integrada de gestão do risco de inundação requer o uso de medidas 

estruturais e não-estruturais, a fim de “conseguir o equilíbrio certo". Estas medidas não devem 

ser pensadas como distintas umas das outras. Ao contrário, elas são complementares, devendo 

ser escolhidas de acordo com o caso de estudo.  
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5. Medidas estruturais pesadas podem transferir o risco para montante e para jusante. Na 

gestão das inundações deve ser devidamente ponderado se estas medidas são ou não eficazes 

para o conjunto da bacia de drenagem. 

6. É impossível eliminar totalmente o risco de inundação. As medidas estruturais e não 

estruturais podem falhar. Haverá sempre um risco residual que deve ser considerado. Além 

disso, as medidas devem ser projetadas para que, quando falharem, não provoquem mais 

danos do que se não tivessem sido implementadas.  

7. Muitas medidas de gestão do risco de inundação têm múltiplos co-benefícios que 

transcendem a temática das inundações. Por exemplo, os espaços verdes urbanos aumentam a 

biodiversidade, protegem contra a ilha de calor urbana e pode servir de aceiros, para a 

produção urbana de alimentos e de espaços de evacuação. 

8. É importante considerar que os custos da gestão de inundações não podem ser definidos em 

termos puramente econômicos, uma vez que têm consequências mais amplas do ponto de 

vista social e ecológico.  

9. A responsabilidade para a construção e execução de programas de gestão do risco de 

inundação é crítica. Esta gestão integrada pode ficar bloqueada entre vários atores e entre 

vários níveis de tomada de decisão, tanto no nível nacional, regional, nível municipal e 

comunitário, pelo que deve ser bem definido “quem faz o quê e quem é responsável por”. 

10. A implementação das medidas de gestão dos riscos de inundação exige a cooperação 

multi-setorial e dos vários atores. O envolvimento efetivo com as pessoas em situação de 

risco, em todas as fases do processo, é um fator de sucesso do mesmo, aliado a uma liderança 

forte e de compromisso por parte do governo nacional e local; 

11. O processo de consciencialização e preparação devem ser contínuos. Eventos menos 

graves podem ser esquecidos em menos de três anos; 

12. Os planos de gestão das inundações devem promover uma recuperação rápida da 

comunidade, após a inundação, garantindo os recursos humanos e financeiros adequados. 

  

 Algumas ações já estão sendo implementadas pela Defesa Civil de Mossoró: 

atualização do Plano de Contingência das famílias que moram em áreas de risco, diagnóstico 

da situação das áreas afetadas e das famílias atingidas, medidas de prevenção e controle de 

vigilância em saúde, canal de comunicação em caso de emergência devido chuvas e ventanias, 

fluxo de informação e elaboração de outros planos adicionais: atenção aos produtos perigosos, 
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recadastramento das residências que estão em áreas consideradas de risco de inundação, 

desassoreamento do canal fluvial, canalização das águas do bairro Redenção, retirada das 

famílias que estão em áreas de risco, realização de palestras educativas nas escolas da cidade, 

convênios, parcerias com outros órgãos divulgando ações e medidas para situações de 

emergências, providências iniciais, reestruturação dos serviços essenciais, providências do 

setor de saúde.  

 Mas para defesa civil de Mossoró ainda é preciso o desenvolvimento de ações 

visando o fortalecimento da atuação da defesa civil, tanto nas fases de pré, quanto nas de 

durante e pós-impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os principais resultados obtidos neste trabalho. Ainda que pesem algumas 

incertezas e fragilidades, inerentes aos tipos de fonte e inconsistência dos bancos de dados. 

Responder a questão o que é um desastre para o contexto do núcleo urbano de Mossoró, 

considerando os critérios da Defesa Civil Nacional e do Em-Dat foi um desafio, uma vez que 

a área de estudo localiza-se no contexto de um clima semiárido, chuvas apenas em quatro 

meses do ano, consequências não tão severas quanto às estiagens e inundações, comparadas 

ao contexto de outras cidades brasileiras com acontecimentos extremos, destruição de vilas e 

cidades e perdas totais na agricultura. Então se optou pelo termo “evento extremo”. 

Algumas ações foram realizadas a partir dos anos de 1970, através de ações 

estruturais e soluções não estruturais, para enfrentamento dos problemas relacionados a 

inundações (construção de canais, construção de açudes, barragens, programas e infraestrutura 

diversa). Mas, houve e ainda há grande lapso de tempo entre o equacionamento do problema, 

a seleção da opção técnica e a implantação da mesma. Todavia, apesar da validação dos 

bancos de dados e aplicação de técnicas, é importante colocar as limitações, incertezas e 

desafios associados às assunções e ao método adotado, entre as quais se destacam:  

i) O desafio de abordagem dos processos naturais aqui levantados (estiagens/secas e 

inundações urbanas), com características e consequências totalmente diferenciadas no tempo e 

no espaço; uma vez que as estiagens são processos naturais que duram seis meses ou mais e as 

inundações são processos rápidos, podendo ser brusca ou gradual, mas que nos dois processos 

ocasionam danos à população e ao ambiente. E quanto às ações preventivas para as estiagens 

é possível saber sobre sua ocorrência com até seis meses de antecedências, aproximadamente, 

o que facilita o apoio à população atingida. Entretanto as inundações são muito pontuais e não 

é possível saber quais serão as consequências antes da ocorrência do desastre, em alguns 

casos de chuvas bruscas, não é possível retirar a população e os seus bens antes do 

alagamento das suas casas e comércios.  

ii) No banco de dados sobre precipitação, em Mossoró, só existem dados mensais. 

Coloca-se muito claramente que não é possível estudar inundações rápidas que ocasionam os 

maiores impactos, com dados mensais. Mesmo utilizando técnica quantílica para a escolha 

dos dados pluviométricos, percebeu-se que é excelente para definir anos de estiagens e secas, 

mas para definição de anos com inundações bruscas, tendo dados mensais, é difícil ou quase 
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impossível encontrar um evento extremo de inundação rápida, uma vez que precisaríamos de 

dados diários. Também é possível ter um ano considerado seco, com uma chuva de 320 mm 

(ano 2013 analisado) em poucas horas, ocasionando danos sociais, materiais e ambientais 

significativos, sendo reconhecida como situação de emergência e, em termos de 

registro/validação dos dados sobre esse acontecimento, pela técnica dos quantis, não obtermos 

estas respostas, chegando a conclusões de que talvez o documento de avaliação de danos não 

tivesse sido bem preenchido.  

iii) O processo natural desencadeador dos impactos e a influência do uso e ocupação do 

solo urbano, para explicar melhor o uso dos conceitos inundação urbana, cheias, enxurradas, 

estiagem e seca. Percebeu-se que não existe uma atuação técnico-operacional compatível às 

demandas protetivas, do que resulta a impossibilidade de contenção dos processos de 

esgarçamento do tecido socioambiental. O que ocorre é uma vulnerabilidade institucional 

através da evolução da Decretação Municipal de Situação de Emergência e de Estado de 

Calamidade Pública, insuficiência e equívocos de atuação institucional nas emergências. A 

atuação tem ficado muito aquém das demandas sociais locais.  

iv)  Que a intepretação e análise de diferentes bancos de dados deu-se, através da 

sistematização sobre desastre: ANA, CEMADEN, CPRM, CPETC, Defesa Civil, Em-Dat, 

dentre outros, utilizam metodologias, técnicas e análises, sem nenhuma articulação e bastante 

diferenciadas. Procuraram-se caminhos para enfrentar ainda outras limitações, como: muitas 

lacunas de informações por mau preenchimento dos documentos de avaliação de danos (este 

documento contém 15 fichas, e muitas não são preenchidas devidamente, tendo-se a 

necessidade de validar as informações); 

v) Referencial teórico e metodológico muito pontual sobre desastre de outras cidades do 

nordeste brasileiro, bem como muitos trabalhos abordando principalmente a metodologia dos 

impactos hidro meteóricos;  

vi)  Armazenagem inadequada de muitos formulários (guardados em caixas e em locais 

sujeitos a fungos e à umidade); ausência de coleta sistêmica e armazenamento dos dados dos 

pequenos eventos; falta de cuidados com os registros e integridade histórica dos documentos e 

dificuldade na interpretação do tipo de desastre por parte dos órgãos e Prefeitura Municipal de 

Mossoró; dificuldade de consolidação, transparência e acesso aos dados. 

vii) Não foi possível fazer análise multicritério para estabelecermos as classes de 

intensidade de inundação (baixa, média e alta), foi testado o método AHP para determinação 
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de pesos estatiticos e para espacialização das áreas de inundação, mais este método não se 

mostrou adequado, uma vez que não considera os fatores de risco de inundação, apenas as 

questões ambientais (altitude, declividade, uso do solo e tipos de solos), é feita correlação 

entre os pesos e as áreas possíveis de ocorrência de inundação aparecera na cota de 60 metros 

o que seria impossível do ponto de vista da cheia do rio durante evento extremo.  

 A inundação é o evento mais característico no núcleo urbano de Mossoró. Os 

fatores de risco encontrados são: impermeabilização, uso e ocupação do solo urbano, 

assoreamento, ocupação de áreas impróprias e tidas como de risco. Considerando que existem 

pessoas atingidas é importante discutir a gestão do risco e a diminuição dos impactos na vida 

das pessoas e como, a partir das condições socioeconômicas dessas populações, será possível 

estabelecer diretrizes e programas para a diminuição dos efeitos, tanto do ponto de vista 

ambiental, como social e econômico, frente aos eventos de chuva extrema.  Existe uma 

conjunção de fatores, para explicar as inundações em Mossoró: localização na bacia 

sedimentar, rica rede hidrográfica e extensa planície fluvial, como precondições para as 

inundações, além da alta taxa de ocupação ao longo da margem do rio. Os fatores efetivos são 

principalmente o processo de construção da cidade, transformando questão natural, em 

impacto social.  

 A análise dos eventos extremos em Mossoró permite concluir que, apesar das 

consequências causadas nos 18 eventos extremos encontrados entre 1983 a 2013, os anos com 

as maiores consequências são 1985, por conta das inundações, no núcleo urbano e na zona 

rural, cujas consequências devastaram comércios, casas, plantas, estradas, pontes, causando 

inúmeros transtornos à população, inclusive óbitos, com mais de 100 pessoas atingidas e 

declaração de situação de emergência. E em 1993 e 2013 devido às estiagens, consideradas as 

duas maiores na série analisada, sendo declarado estado de calamidade pública. De forma 

diferenciada, percebeu-se que a seca tem três aspectos: diferenciação no nível espacial e 

temporal de sua própria incidência, diferenciação no nível das atividades produtivas afetadas e 

diferenciação no nível da categoria social da população afetada. 

Em relação aos avanços no estudo dos desastres, as questões mais recentes são: A 

aprovação da lei que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; e a Criação de 

órgãos técnicos importantes, como o CEMADEN e o CENAD, além da inclusão do tema 

desastres no “Ciência sem Fronteiras”, maior aporte de recursos para a Defesa Civil Nacional 

e melhor estruturação das Defesas Civis nos estados e municípios, bem como maior 
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sensibilização de outros setores. Outro avanço foi o mapeamento de 821 cidades no Brasil 

com áreas de risco, incluindo Mossoró, com cinco ações federais já implantadas 

(Mapeamento das áreas de risco, Mapa da vulnerabilidade a inundação, monitoramento 

pluviométrico, atlas de desastre naturais do Rio Grande do Norte e Instalação da sala de 

situação para monitoramento dos riscos). 

 A questão climática é vista sempre como vilã, uma vez que é sinônimo de 

problemas no déficit de água, solos inadequados para a agricultura, exploração nas relações 

sociais de produção, expropriação, questões econômicas, políticas e culturais. Da mesma 

forma, a falta de políticas públicas capazes de estabelecer diretrizes voltadas para o estudo, 

discussão e convivência com os riscos de estiagem e inundações.  

Consideramos como contribuição, a análise e a sistematização histórica das 

decretações de Situações de Emergência (SE) e de Estado de Calamidade Pública (ECP), de 

origem climática e hidrológica nos últimos 30 anos, para o núcleo urbano de Mossoró, tanto 

para os anos de estiagem como de inundação e a relação com as configurações atmosféricas e 

oceânicas a partir de vários bancos de dados, sendo possível entender a dimensão dos 

problemas e as consequências ambientais e sociais.  

  A caracterização do processo histórico e socioeconômico (1970-2014) 

correlacionando com as várias pressões de uso e ocupação do solo urbano do núcleo urbano 

de Mossoró-RN, permite inferir que os principais elementos para redução do risco de desastre 

são geração de informação, com mapas de risco que auxiliam na tomada de ações preventivas, 

conscientização tanto dos gestores, quanto da população e desenvolvimento de conhecimento 

científico. Trabalhar o fortalecimento e investimento em políticas públicas voltadas para a 

prevenção e a reabilitação, pois a maior parte do recurso está na resposta ao desastre. 

É preciso desenvolver pesquisas cientificas buscando a parceira por meio da 

participação social, redução dos riscos e assegurar que a mensagem correta chegue à 

população. É preciso também trabalhar com o setor privado e com o público para alertar aos 

políticos, usualmente lentos em tomar decisões, para que identifiquem vulnerabilidades e 

benefícios potenciais no desenvolvimento tecnológico. 

É preciso ainda que os setores técnicos responsáveis do Estado e da União e 

também a comunidade acadêmica promovam uma aproximação com os gestores públicos dos 

municípios onde estão as áreas de maior risco. Sem monitoramento externo, realizado pelos 

órgãos responsáveis pela fiscalização, parte substancial dos recursos para a prevenção pode 
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ser desviada, como está ocorrendo na operação carro pipa no nordeste. É preciso incluir o 

Ministério Público e os órgãos de fiscalização nas três esferas da federação, para fazer com 

que os recursos públicos sejam corretamente direcionados. 

O desafio colocado é que essa mudança de postura demanda um novo 

posicionamento dos técnicos, compromisso dos políticos e participação da população. Todos 

são processos relativamente lentos. A prevenção, a redução ou a eliminação dos problemas de 

inundação demandam obras hidráulicas difíceis e muitas vezes caras. Mais que isso, porém, 

exige mudanças na forma de uso e ocupação do solo urbano e na gestão das águas. 

Os gestores devem ir além da produção de planos formalizando intenções 

públicas, mas buscar promover efetivamente interações e relacionamentos que permitam 

trocas de conhecimentos, treinamentos conjuntos e capacidade ampliada de avaliação, de 

apoio, bem como atualização/socialização constante de informações. 

Quanto à delimitação dos Espaços-Risco é preciso ter cautela nas discussões 

ambientalistas, pois parecem acusar a população por suas próprias desgraças e, ao fazê-lo, 

reduzem a complexidade dos problemas sociais urbanos. Há bairros com todo o conjunto de 

infraestrutura, em áreas de risco de inundação, no núcleo urbano de Mossoró. A população até 

tem dimensão do problema da ocupação do solo em áreas de risco, talvez não tenha a 

percepção do perigo.  

A espacialização da população afetada permitiu inferir sobre a quantidade de 

pessoas expostas ao perigo 35.775 na cota de 20 metros e 8.364 na cota de 7 a 13 metros. A 

vulnerabilidade dos espaços permitiu aquilatar a resiliência das populações e perspectivar 

ações visando à coesão territorial e social.  

A delimitação dos Espaços-Risco de inundação com dados sobre a população 

atingida serve de subsídio no apoio a decisões práticas na redução dos impactos, a partir, por 

exemplo, da melhoria dos sistemas de alerta preventivos, do reforço da infraestrutura para 

situações críticas ou da reformulação das regras para novas construções, considerando a Lei nº 

2.696/2010 que trata da Politica Municipal de Prevenção e Combate a Desastres decorrentes 

de chuvas intensas, que pressupõe que estas são processos naturais que não podem ser 

evitados existindo a necessidade de reduzir o risco e as consequências prejudiciais.  

A cartografização, nesta pesquisa, teve a intenção de mostrar e compreender 

espacialmente esses processos, identificando situações que são passíveis de solução apenas, à 

medida em que, haja uma política pública ampla e democrática de reorganização da ocupação. 
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Não estigmatizando a questão no histórico dos eventos extremos percebeu-se que 

as principais práticas de manifestação da violência para os que moram em áreas declaradas 

como de risco e, em alguns casos, de acordo com a legislação não podem ser habitadas (o que 

não se aplica pra Mossoró) são: ausência de política pública à família diante do falecimento 

de membro, garantindo a sobrevivência de dependentes; oferta de compensações irrisórias 

referentes ao bem imóvel interditado (terreno e edificação), assim como a pertences que a 

família se vê obrigada a se desfazer nessa interdição coagindo (através de pressão moral, 

financeira e psíquica) para que o chefe da família aceite a proposta; imposição e padronização 

de regras do meio técnico sobre a dinâmica e as rotinas da vida cotidiana das várias famílias 

conviventes em abrigos provisórios; praticar ou favorecer assédio moral e sexual de pessoas 

em abrigos provisórios; insuficiência das medidas operacionais adotadas na recuperação de 

corpos de pessoas desaparecidas no desastre; desproteção na guarda de bens móveis que 

ficaram na moradia de origem, dentre outros. 

 Os desafios e as estratégias territoriais diferenciadas para defesa civil devem 

incluir: diretrizes para o uso e ocupação do solo urbano; estratégias de prevenção e redução da 

perigosidade; integração de políticas setoriais e ambientais no ordenamento do território e a 

coordenação das intervenções; diretivas relativas aos regimes especiais de ordenamento do 

território; operacionalização e definição de estratégias específicas para o socorro e 

emergência; redução da vulnerabilidade social; construção de modelos de participação e 

envolvimento das entidades públicas e das organizações; implementação de ações de 

sensibilização, educação e mobilização dos cidadãos. 

 Os parâmetros de preservação permanente estabelecidos no Plano Diretor, através 

de: Área de Reserva do Patrimônio Ecológico, Área Especial de Proteção Ambiental, Área de 

Risco Ambiental e o Código Florestal devem ser mantidos e rigorosamente fiscalizados e/ou 

implementados, tanto nas áreas rurais, quanto urbanas. Além disso, a legislação federal 

deveria ser mais incisiva no sentido de exigir do Poder Público Federal, Estadual e Municipal, 

medidas complementares de proteção a áreas que apresentem, localmente, características 

ambientais relevantes ou áreas que estejam sujeitas a riscos de inundação. 

A mancha urbana no núcleo urbano de Mossoró continuou expandindo-se de 1970 

a 2014, com áreas residenciais, industriais e comerciais cortadas por grandes avenidas, 

apresentando intensa impermeabilização e sérios problemas de inundação, caracterizado pela 
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lógica dos conjuntos e loteamento, levando à ocupação de áreas cada vez mais distantes dos 

bairros intermediários, inclusive com ocupação de Áreas de Proteção Permanente.  

A emissão da documentação de SE ou de ECP ainda encontra muita burocracia no 

repasse dos recursos públicos, para o socorro dessas áreas e as principais barreiras são: falhas 

nos projetos das prefeituras, licitações demoradas, ausência de licenciamento ambiental e de 

outorgas.  

A população precisa ser incorporada na busca e implementação de medidas e 

política pública social. É preciso ouvi-la, o que desejam como solução, qual sua disposição 

em participar e em qual escala. E que, no caso das secas, a finalidade maior das políticas 

públicas seja a melhoria da qualidade de vida da população; para as inundações é necessário 

que as políticas de disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano sejam obedecidas. A 

população precisa ser informada com antecedência sobre o que fazer durante a situação 

extrema. 

Existe muita fragilidade nos órgãos gestores frente às ações ligadas ao processo de 

redução da vulnerabilidade e da ocupação de áreas sujeitas aos eventos extremos. A gestão e o 

gerenciamento de risco dependem do conhecimento dos vários processos naturais, induzidos 

ou não, bem como da necessidade de clareza conceitual que venha orientar as atividades de 

pesquisa e planejamento. Questões sociais como a falta de acesso a recursos; falta de acesso à 

representação política; o capital social, que inclui as redes sociais; as crenças e costumes 

(cultura); a tipologia e idade do edificado para habitação; a qualidade das infraestruturas; as 

estruturas e serviços de emergência e socorro; o peso de grupos críticos também precisa ser 

considerado. 

Algumas saídas para o (re) ordenamento do território: desocupação dos leitos de 

cheia, relocalização, recuperação e requalificação do rio e restauração da planície aluvial. 

Neste texto, argumenta-se justificadamente a inexistência de um debate alargado no Nordeste 

sobre as inundações urbanas e apresentam-se pistas suficientes para que possam surgir, no 

futuro, trabalhos de investigação, por exemplo, sobre os elementos expostos que estão nos 

Espaços-Risco de inundação, a necessidade de trabalhar com curvas de nível com distância de 

10 em 10 metros, a utilização de equipamentos como pluviômetros nos bairros com os 

maiores impactos, trabalhos pontuais como educação ambiental nos bairros mais atingidos. O 

objetivo foi precisamente o de estimular a discussão, ou antes, encetar o debate científico e 

colocar na agenda de investigação o tema para que, na sua sequência, possam ser desenhados 
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programas e estratégias que incorporem a temática dos eventos extremos e sua relação com a 

natureza, o ambiente e o desenvolvimento sustentável. Que os estudos de eventos extremos, 

neste domínio, possam informar políticas e trazer melhor ambiente e qualidade de vida, 

alguns dos ‘ingredientes’ necessários a diminuição dos riscos e das vulnerabilidades a 

inundações urbanas. 
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