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RESUMO –  Os municípios pertences ao semiárido brasileiro sofrem de forma constante com a seca. 

Isso se deve ao baixo índice de chuva e de vazão que constituem o regime hídrico local. Este estudo 

analisou o banco de dados do sistema hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA) no sentido de 

caracterizar o regime hídrico local e verificar a disponibilidade hídrica da região. Além dos 

parâmetros hidrometeorológicos foram utilizados dados cartográficos para descrever a bacias 

hidrográficas. O município escolhido para a análise foi Luís Gomes, no Rio Grande do Norte (RN). 

Os resultados demonstraram que a região apresenta um baixo índice pluviométrico anual, em torno 

dos 800 mm. Nos últimos anos, os índices tiveram um decréscimo, sendo que uma tendência negativa 

de precipitação foi encontrada. O índice El Niño 1+2 se mostrou importante para a região, tendo como 

principal influência na chuva. Períodos de valores elevados de El Niño 1+2 foram responsáveis pelos 

maiores índices pluviométricos, e períodos de La Niña (fase inversa do El Niño) pelos menores 

índices pluviométricos, ou secas. 
 

ABSTRACT– Municipalities from the Brazilian semi-arid region are constantly impaired due to the 

drought caused by low rainfall and flow rates. This study analyzed data from the hydroweb system 

created by the National Water Agency (ANA) in order to characterize the local water regime and 

verify the water availability. In addition to the hydrometeorological parameters, cartographic data 

were used to describe the catchments. Luís Gomes in the Northeastern Brazil was the study site. The 

results showed that the region presents a low annual rainfall, around 800 mm. But in the last years, 

the index has decreased, and a negative tendency of precipitation was found. El Niño 1+2 index was 

important for the region, as higher rates of El Niño 1+2 was associated with higher rainfall, and La 

Niña periods (or lower El Niño 1+2 rates) associated with less rainfall, or drought. 

 

Palavras-Chave – Secas no Nordeste, regime hídrico, tomada de decisão. 

 

INTRODUÇÃO 

Eventos meteorológicos extremos estão cada vez mais frequentes no século 21, principalmente 

para as regiões do semiárido (SERVINO et al. 2018). A falta de água tornou-se um assunto muito 

discutido nos últimos anos pela comunidade científica. De acordo com Maplecroft (2012) em sua 

publicação sobre Estresse Hídrico, demandas de abastecimento de água são inviabilizadas devido ao 
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uso insustentável de atividades agrícolas/industriais e pelo aumento populacional. Este problema se 

torna ainda mais preocupante em países menos desenvolvidos, como o Brasil. 

Segundo Tucci (2004), a falta de planejamento da população por meio da urbanização coloca 

em risco qualidade dos mananciais. O Nordeste brasileiro caracteriza-se pelo clima semiárido e pelo 

baixo índice pluviométrico anual (SOUZA et al. 2013). A problemática da disponibilidade hídrica no 

semiárido passou a ser considerada como problema a partir de meados do século XVIII, no entanto, 

com o aumento da densidade demográfica e da expansão da pecuária o cenário se agravou (SILVA, 

2010). 

Entre 2012 e 2017, segundo levantamento do INMET (REBELLO, 2018), o nordeste brasileiro 

registrou uma das piores secas da história. Não só no Nordeste, mas o Sudeste em 2017 teve vários 

reservatórios de água com níveis bem abaixo da média do período de análise. A causa da seca, no 

entanto, não está associada apenas à fatores climáticos. De acordo com Pena (2018) é possível atribuir 

três fatores ao problema da seca no Nordeste. (1) Fatores naturais de ordem física e climática, que no 

Nordeste estão ligados ao relevo que impede a circulação de massas de ar úmidas e diminui a 

ocorrência de chuvas; aos rios, sendo a maioria intermitentes; e sua localização que proporciona a 

observação de três climas diferentes, tropical, semiárido e equatorial úmido, além de estar inserido 

em zona de influência do fenômeno El Niño (alteração climática no oceano pacifico que promove o 

aquecimento das águas superficiais, influenciando a direção dos ventos e formação de chuvas em 

escala regional e global). Segundo Costa (2014), a relação direta de causa e efeito entre o fenômeno 

El Niño e as secas no Nordeste do Brasil ocasiona o prolongamento do período seco por meio da 

alteração anômala da circulação da atmosfera superior e na dinâmica dos centros de altas e baixas 

pressões. (2) Fatores históricos (herança da colonização) associam-se a principal atividade 

econômica, a agricultura de subsistência, que nem sempre adota práticas agrícolas sustentáveis. E (3) 

fatores políticos que insistem em manter o Nordeste como a “indústria da seca”, com políticas 

públicas de interesse apenas em lucrar por meio de promessas e trocas votos, com obras que 

dificilmente serão executadas.  

Faltam estudos e pesquisas com alternativas viáveis a gestão da água no Nordeste brasileiro que 

não visem o lucro, mas sim a necessidade local. Não é de hoje, que pequenos e médios centros urbanos 

lidam de forma cada vez mais frequente com a gestão ineficiente dos recursos hídricos. Em Luís 

Gomes (RN) não foi diferente, desde de 2012 (auge da seca nordestina) o município sofre de forma 

corrente com a baixa capacidade hídrica para abastecer a população, recorrendo assim a medidas 

paliativas de abastecimento por meio caminhões-pipa, através do apoio da defesa civil do estado. A 

falta de abastecimento no evento de 2012 foi tão grave, que açudes, poços e corpos de água ainda não 
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conseguiram recuperar a capacidade normal de abastecimento. Este estudo teve como proposta 

verificar a disponibilidade hídrica local e apresentar uma alternativa para o abastecimento de água do 

município de Luís Gomes – RN.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

 A área de estudo é a cidade de Luís Gomes do estado do Rio Grande do Norte (Figura 1). Fica 

localizada na região do Alto Oeste potiguar, microrregião da Serra de São Miguel, a uma altitude de 

636 metros acima do nível do mar, com uma área de drenagem de 167 km². O município possui 

10.211 habitantes segundo a estimativa de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. A economia do município é baseada em atividades agropecuárias, com plantações de feijão, 

milho, mandioca, bata-doce, coco-da-baia, manga, castanha de caju e goiaba, criações de bovinos, 

suínos, caprinos, ovinos e equinos, com rebanhos de 1.990, 2.510, 1.016, 365 e 121 respectivamente, 

no ano de 2013 (IBGE, 2017), além da produção de leites, ovos e mel. O sistema de manejo é de 

baixo e médio nível tecnológico, e as práticas agrícolas estão condicionadas ao trabalho braçal e à 

tração animal. 

 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo - município de Luís Gomes, Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil 
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 O relevo varia de 400 a 900 metros, integrantes do Planalto da Borborema. Os solos 

predominantes são o Podzólico Vermelho Amarelo Equivalente Eutrófico; e o Luvissolo Bruno Não 

Cálcico, que são solos drenados. O clima de região é sub-úmido, com precipitação anual média ~910 

mm, tendo como máximas 1730 mm e mínimas de 190 mm. Segundo o Ministério da Integração 

Nacional, Luís Gomes está incluído na área geográfica do semiárido brasileiro, com baixo índice 

pluviométrico, aridez e com risco de seca. A temperatura média anual fica em torno dos 23 °C, 

chegando a 15 °C nos meses mais frios (junho a agosto). Como a disponibilidade hídrica local é 

irregular, a formação vegetal predominante é a Floresta Caducifólia, vegetação que apresenta espécies 

que perdem na estação seca.  

 

Dados hidrometeorológicos utilizados 

 Os dados utilizados são do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH), obtidos pelo portal eletrônico do Hidroweb da Agência Nacional de Águas - ANA, que 

conta com diversas estações de fluviometria e pluviometria. Para este estudo foram escolhidas sete 

(07) estações pluviométricas e cinco (05) estações fluviométricas. Estações pluviométricas medem a 

água precipitada e estações fluviométricas medem as variações em cotas (nível) dos rios. A escolha 

das estações levou em conta a distância de 50 km da sede municipal para estações pluviométricas e 

100 km para estações fluviométricas. A diferença na distância de 50 e 100 km está associada ao fato 

de que estações fluviométricas são menos densas que as estações pluviométricas. Na Tabela 2 estão 

contidas informações referentes a cada uma das estações que foram escolhidas. 

 

Tabela 1 – Estações hidrometeorológicas escolhidas -  entorno de Luís Gomes (RN) 

Nome Tipo Distância Código Data início Data fim 

ANTENOR NAVARRO PLU 50 km 0638032 01/1913 12/1983 

ANTENOR NAVARRO PLU 50 km 0638033 05/1984 11/2017 

LUÍS GOMES PLU 50 km 0638039 11/1910 06/1991 

AÇUDE BONITO PLU 50 km 0638044 07/1962 11/2017 

FAZENDA SANTO ANTÔNIO PLU 50 km 0638088 12/2008 11/2017 

FAZENDA BOA VISTA PLU 50 km 0638089 12/2008 11/2017 

SERROTE DOS LETREIROS PLU 50 km 0638090 12/2008 11/2017 

PAU DOS FERROS FLU 50 km 37030000 03/1973 11/2017 

ANTENOR NAVARRO FLU 50 km 37260000 06/1964 11/2017 

FAZENDA POÇO VERDE FLU 100 km 37050000 01/2000 11/2017 

ICÓ FLU 100 km 36290000 06/1966 11/2017 

JAGUARIBE FLU 100 km 36320000 11/1977 11/2017 
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Análise dos dados 

 O comportamento fluviométrico (nível e vazão dos rios) e pluviométrico (chuvas) foi 

estabelecido sobre a base de dados das estações previamente selecionadas. Foram realizadas médias 

mensais, anuais e diárias sobre os dados. Foi realizado também uma análise de tendências, no sentido 

de situar o comportamento atual em um possível cenário de intensificação ou estabilização da seca 

na região. A vazão média de longo termo na bacia hidrográfica nos cinco postos fluviométricos foi 

determinada com base nas séries de vazões médias mensais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Regime de precipitação  

 A média anual das sete estações pluviométricas foi de 794 mm, com um máxima de 904 mm 

e mínima de 684 mm anuais. O comportamento intranual (Figura 2) é marcado por sazonalidade de 

dois períodos distintos, um molhado e outro seco. O período chuvoso é de fevereiro a maio, sendo 

março o mês de maior precipitação, atingindo a média de 240 mm mensais. Em seguida ocorre a 

estiagem, de junho a novembro, com um período de duração de seis meses.  A partir de novembro a 

dezembro os índices pluviométricos começam a subir. 

 

 

Figura 2 - Comportamento intranual da precipitação no entorno do município de Luís Gomes, Rio Grande do Norte, 

Nordeste do Brasil 

 

 O comportamento uniforme dos dados (Figura 3) demonstra que as estações tem consistência. 

De acordo com a série histórica foi verificada tendência de diminuição da precipitação, dada pela  
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regressão linear da equação 1. Tendência esta que pode ter fatores condicionantes, como as mudanças 

climáticas e maiores frequências e intensidades de fenômenos de El Niño. 

 

𝑦 =  −0,0003𝑥 + 82,834                                     (1) 

                                                                                       

 

Figura 3 – Comportamento interanual da precipitação no entorno do município de Luís Gomes, Rio Grande do Norte 

 

Características fluviométricas  

 Na Tabela 2 são apresentadas características fisiográficas e hidrológicas das estações 

fluviométricas escolhidas com destaque nas vazões específicas das regiões adjacentes ás áreas de 

drenagem, pois tais vazões indicam a quantidade de água produzida por área específica. Como 

esperado, maiores áreas de drenagem foram responsáveis pelas maiores vazões específicas.  

 

Tabela 2 – Características de drenagem e fisiográficas das estações fluviométricas, próximo ao centro 

municipal de Luís Gomes (RN) 

Município Rio AD 

(km²) 

Lp 

(km) 

Hmáx 

(m) 

Hmín 

(m) 

S 

(m/km) 

Qlt 

(m³/s) 

Qsp 

(l/s/km²) 

Pau dos Ferros Rio Apodí-

Mossoró 

2200 50 830 190 12,8 7,01 3,20 

Fazenda Poço 

Verde 

Rio Apodí-

Mossoró 

3390 84 830 125 8,4 6,14 1,80 

Antenor 

Navarro 

Rio do Peixe 1450 60 830 245 9,8 5,48 3,80 

Icó Rio Salgado 12400 279 900 150 2,7 26,08 2,10 

Jaguaribe Jaguaribe 39600 380 750 120 1,7 52,92 1,30 

 

 A bacia hidrográfica hipotética selecionada para o município de Luís Gomes tem uma área de 

19,5 km², sendo que sua produção específica foi de 0,03 l/s.km². A vazão média intranual (Figura 4) 

mostrou ser dependente do índice pluviométrico, pois outras fontes de abastecimento não estão 

visualmente marcadas, como alimentação por água subsuperficial e subterrânea. As caracteristicas 
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geológicas e pedológicas locais, como solos arenosos e secos, e a vegetação nativa corroboram esse 

regime, pois a Floresta Caducifólia é caracterizada por ser uma vegetação que perde folhas na estação 

seca tendo em vista o armazenamento de água no seu interior e a baixa disponibilidade hídrica local.  

 

 

Figura 4 - Comportamento intranual da vazão específica no entorno do município de Luís Gomes (RN) 

 

 Apesar dos dados fluviométricos não apresentarem série extensa (Figura 5), é possivel 

observar uma homogeneidade entre os dados. Para os últimos anos de registro, a ocorrência de picos 

de vazão específica tem diminuído, o mesmo fato parece ter ocorrido para o período de 1989 a 1995. 

 

 

Figura 5 – Comportamento interanual da vazão específica no entorno do município de Luís Gomes (RN) 
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Correlações com o índice do El Niño 1+2 (NOAA) 

 

 O índice El Niño 1+2 afeta principalmente as regiões localizadas nas latitudes de 0-10 Sul e 

90-80 Oeste, que corresponde a região costeira de américa do Sul (NOAA, 2018). Segundo MacKay 

et al. (2010), Allen et al. (2015) e Brimelow et al. (2017) o índice do El Niño pode intensificar a 

redução ou aumento das taxas de chuva e aumentar à evapotranspiração, gerando estresses. A Figura 

6 mostra as correlações encontradas entre as variações dos índices de El Niño 1+2 para os valores 

diários de chuva e vazão específica. A chuva foi a variável que mais se relacionou com os valores de 

El Niño 1+2. Altas taxas de precipitação estão ligadas aos altos valores de El Niño (> 24). No entanto, 

altos valores de El Niño não necessariamente geram altos índices de chuva, existem valores baixos 

de chuva mesmo em índices El Niño elevados. O que não ocorre se os valores de El Niño 1+2 menors 

que 24, a fase inversa do El Niño, a La Niña, sendo que ali os índices estão mais relacionados a falta 

de precipitação, ou seca.  

 

 

Figura 6 - Influência do El Niño 1+2 na (a) precipitação e (b) vazão específica nos dados utilizados. 

 

O problema da seca de acordo com a análise dos dados 

 Na região o processo de ocupação vem se realizando de forma contínua, por meio da 

agricultura familiar, como forma de proporcionar meios de permanência do homem no semiárido e 

atribuir qualidade de vida a estas populações (SOUZA et al., 2013). O baixo índice pluviométrico e 

a distribuição irregular das chuvas, no entanto, fazem com que estas famílias adotem tecnologias 

precárias, como a irrigação, para a prática da agricultura local (HEINZE, 2002).  

 De acordo com os dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN), de 2011 a 2015, os anos de 2012, 2014 e 2015 apresentaram índices pluviométricos 

abaixo da média do período de registro. Segundo Costa et al. (2013), no entanto, todos os anos, 

durante os meses de fevereiro a maio, diversos municípios da mesma região sofrem com a inundação 

decorrida do transbordamento das águas do rio Apodi.  
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 A sugestão para melhoria do sistema de abastecimento seria direcionar águas superficiais, 

principalmente em períodos de ocorrência de El Niño, no qual os índices pluviométricos são elevados 

e suficientes para abastecer os reservatórios ou açudes locais. Ou seja, o problema da falta de água, 

pelo menos para fins de irrigação seria resolvido, pois uma menor quantidade de água proveniente do 

abastecimento público não seria desperdiçada pelas atividades agrícolas. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 A estiagem prolongada e o clima seco da região Nordeste têm caracterizado as dificuldades 

vividas pela população. No caso do estado do Rio Grande do Norte, onde a configuração semiárida é 

predominante, os impactos da seca têm sido observados. Solução para esta foi a de aproveitar períodos 

de chuva e de elevados índices de El Niño, que geram problemas de cheias e alagamentos para 

suportar os longos períodos sem chuva. Os meses indicados para o abastecimento dos 

reservatórios/açudes foi de janeiro a maio, que apresentaram os maiores índices pluviométricos.  
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