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Resumo

A presente pesquisa objetiva analisar os eventos extremos diários de precipitação pluvial em Natal-RN. Para
isto, foram determinados a quantidade de eventos pluviométricos � 1 mm/dia até � 150 mm/dia frequência
relativa e o período de retorno para cada evento extremo de precipitação. Foram utilizados dados diários de
precipitação pluvial para o período entre 1998 e 2013, oriundos do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino
e Pesquisa do Instituto Nacional de Meteorologia (BDMEP-INMET). A partir desses dados foram determinadas
as principais características da precipitação para a região de estudo. De acordo com os resultados obtidos,
os maiores volumes de precipitação diária no período de 1998-2013 foram observados entre os meses de
junho-agosto. Foram observados valores pluviométricos extremos superiores à 75 mm/dia ao longo de toda a
série de dados. Além disso, foram identi�cados 27 eventos, em toda a série analisada, de precipitações com
valores � 100 mm/dia. Sendo assim, precipitações dessa intensidade ocorrem ao menos uma vez ao ano. Logo,
com o melhor entendimento sobre eventos extremos de precipitação, bem como dos fenômenos associados a
estes eventos, pode-se auxiliar no planejamento de atividades de diferentes setores da sociedade.
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Abstract

The present research aims to analyze the extreme daily events of rainfall in Natal-RN. For this, the number
of rainfall events above � 1 mm/day to � 150 mm/day, the relative frequency and the return period for each
extreme precipitation event were determined. Daily precipitation data were used for the period between 1998
and 2013, from the Meteorological Database for Teaching and Research of the National Meteorological Institute
(BDMEP-INMET). From these data the main rainfall characteristics for the study region were determined.
According to the results obtained, the highest daily precipitation volumes in the period 1998-2013 were
observed between the months of June and August. Extreme rainfall values over 75 mm/day were observed
throughout the data series. In addition, 27 events in the analyzed series of rainfall with values � 100
mm/day were identi�ed, and events with this intensity occur at least once a year. Therefore, with the best
understanding of extreme events of rainfall, as well as of the phenomena associated with these events, one
can help in the planning of activities of di�erent sectors of society.
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INTRODUÇÃO

Os extremos climáticos podem ocasionar diver-
sos tipos de desastres naturais, como, por exem-
plo, inundações, deslizamentos de terra, incên-
dios, enxurradas, dentre outros. Para a região
Nordeste do Brasil (NEB), a grande maioria dos
registros relacionados a desastres naturais es-
tão associados a episódios de secas e estiagens,
correspondendo 78,4% do total de registros. Os
percentuais restantes correspondem aos desas-
tres por enxurrada e inundação com 11,6% e
7,9% respectivamente, e por outras tipologias
menos expressivas (CEPED, 2012).

Cidades costeiras convivem com eventos ex-
tremos desde o início da civilização, mas as mu-
danças climáticas e o rápido desenvolvimento
urbano ampli�cam seus efeitos, aumentando
os prejuízos socioeconômicos e as perdas ambi-
entais (MARENGO et al., 2016). Para as regiões
situadas na porção leste do NEB, principalmente
as capitais, a ocorrência de precipitações inten-
sas, deslizamentos, enchentes, movimentos de
massa e processos erosivos são problemas já
existentes e, podem ser ainda mais acentuados,
pois, o aumento na frequência e intensidade de
extremos de climáticos pode ser associado ao
aumento da frequência de desastres naturais.

De acordo com o CEPED (2012) o estado do
Rio Grande do Norte apresentou mais de 2 mi-
lhões de pessoas afetadas por desastres naturais
entre os anos de 1991 e 2012. As estiagens e
as secas estiveram distribuídas por todo estado,
com destaque para a área central onde o clima
predominante é o semiárido. Estiagens e secas
estão entre os desastres naturais mais frequen-
tes e vistos como um dos maiores problemas
do estado. Enquanto que as enxurradas ocorre-
ram em municípios localizados no litoral leste,
que apresenta elevada precipitação e altos índi-
ces de concentração populacional e densidade
demográ�ca. A cidade de Natal, por exemplo,
somente em 2005, teve mais de 15 mil afetados
por desastres naturais.

Esse estudo tem por objetivo analisar dados
diários de precipitação pluvial, para o período

de 1998-2013, para a cidade de Natal-RN, com
intuito de observar precipitações diárias de forte
intensidade (entre 75 e 150 mm/dia), como tam-
bém a frequência relativa e o período de retorno
para cada evento extremo de precipitação.

METODOLOGIA

Revisão Bibliográ�ca

O interesse da comunidade cientí�ca pelo estudo
da variabilidade emudança do clima tem aumen-
tado nos últimos anos, principalmente, devido
ao possível papel da atividade antrópica na ob-
servada mudança climática, e nas consequências
que essa mudança causa nos mais diversos se-
tores da vida humana.

Um evento extremo climático pode ser de�-
nido como um evento raro que ocorre em um
determinado local e época do ano. A de�nição
de “raro” varia, porém, um evento climático ex-
tremo seria normalmente considerado tão raro
quanto ou mais raro do que o percentil 10 ou
90 da função densidade de probabilidade. Por
de�nição, as características do que é chamado
de tempo extremo pode variar de local para local
(IPCC, 2007).

A região NEB apresenta grande variabilidade
interanual e intersazonal em sua precipitação,
o que contribui para ocasionar longos períodos
de estiagens ou precipitações intensas. Para Al-
meida et al. (2016) e Hummell et al. (2016) as
cidades brasileiras mais vulneráveis estão loca-
lizadas nas regiões Norte e Nordeste. Hummell
et al. (2016) cita que as questões climáticas no
NEB também são responsáveis pelo baixo desen-
volvimento e maior vulnerabilidade social.

Os desastres naturais podem ser conceitua-
dos, de forma simpli�cada, como o resultado do
impacto de um fenômeno natural extremo ou
intenso sobre um sistema social, causando sé-
rios danos e prejuízos que excedem a capacidade
dos afetados em conviver com o impacto (UNDP,
2004). O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais
(CEPED, 2012) indica, de acordo com os dados
do histórico dos desastres brasileiros associados
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a fenômenos naturais, que as estiagens e secas
e as enxurradas são as tipologias mais recorren-
tes no Brasil, sendo, a região Nordeste do Brasil
(NEB), a mais afetada por desastres naturais,
contabilizando mais de 55 milhões de pessoas
afetadas entre os anos de 1991 e 2012.

Segundo Debortoli et al. (2017) os desastres
causados por fenômenos hidrometeorológicos
no Brasil estão relacionados tanto por carac-
terísticas naturais quanto antrópicas. Do lado
natural, pode-se citar os seguintes fatores: re-
levo, rede de drenagem de bacias hidrográ�cas,
intensidade, quantidade, distribuição e frequên-
cia de chuvas, dentre outros aspectos. Alguns
dos principais fatores antrópicos são: des�ores-
tamento de matas ciliares, assentamentos irre-
gulares nas várzeas e margens de cursos d’água,
pavimentação excessiva em áreas urbanas, mu-
danças no uso da terra em bacias hidrográ�cas,
erosão do solo.

Os eventos extremos de tempo e clima têm
potenciais impactos na vida humana, econo-
mia social e ecossistemas naturais. Investigar
o comportamento dos extremos de precipita-
ção em escala regional é altamente signi�cativo,
pois a precipitação está entre as variáveis cli-
máticas mais relevantes, principalmente nos
trópicos, tendo em vista, que é nessa região do
planeta que se encontra a maior vulnerabilidade
às mudanças climáticas, principalmente, devido
ao fato dos eventos extremos estarem cada vez
mais frequentes e intensos.

Os impactos das mudanças climáticas são sen-
tidos mais fortemente através das variações de
extremos, e esses, podem ocorrer de muitas for-
mas diferentes, como por exemplo, inundações,
secas prolongadas e ondas de calor e frio. Logo,
com o melhor entendimento sobre eventos ex-
tremos de precipitação, bem como, dos fenôme-
nos associados a estes eventos, pode-se monito-
rar a pluviometria local e prever, climatologica-
mente, os possíveis anos que ocorrem eventos
extremos de precipitação pluvial, podendo, as-
sim, auxiliar no planejamento de atividades de
diferentes setores da sociedade.

Área de Estudo

A cidade de Natal é a capital do estado brasileiro
do Rio Grande do Norte, localizado na região
Nordeste do Brasil (NEB). Natal possui uma área
de 167,264 km≤ e uma população de 803.739
mil habitantes (IBGE, 2010), sendo a população
estimada para 2017 de 885.180 mil habitantes
(IBGE, 2017).
Natal está localizada na faixa litorânea do es-

tado do Rio Grande do Norte, de acordo com
a classi�cação climática de Köppen, seu clima
é de�nido como tropical úmido (CEPED, 2013).
Possui precipitação média anual superior a 1700
mm; temperaturas máxima e mínima, respec-
tivamente, de 29,70°C e 23°C; umidade relativa
anual de 80,2%; os ventos têm direção predo-
minante de sudeste (INMET, 2018).

Figura 1. Área de estudo. Fonte: Autor, 2018.

Dados

Foram utilizados dados diários de precipitação
pluvial, para o período de 1998-2013, oriundos
do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e
Pesquisa do Instituto Nacional de Meteorologia
(BDMEP-INMET)1. A partir desses dados foram
determinadas as principais características da
precipitação pluvial para a cidade de Natal-RN.

1 <http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/>
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Metodologia

A partir do banco de dados diários de precipita-
ção pluvial que foi utilizado nesse estudo, foram
determinados para a cidade de Natal-RN, as
principais características da precipitação pluvial
diária, bem como, a quantidade (f) de eventos
pluviométricos � 1 mm até � 150 mm. Em se-
guida foi determinada a frequência relativa (fr)
para cada evento extremo, como sugere Galvani
(2011) na Equação (1).

fr= na/n (1)

A frequência relativa (fr) corresponde ao nú-
mero de vezes que o evento ocorreu (na) em
relação ao número total de elementos da série
(n).
Para Natal-RN (1998-2013), a quantidade de

cada evento pluviométrico extremo é em função
do número de anos da série. De posse de tais
informações, foi possível determinar o tempo
de retorno para cada evento extremo de preci-
pitação, sendo este de�nido como o inverso da
probabilidade (Tucci, 2009; Galvani, 2011). Para
tal, foi utilizada a Equação (2).

T=1/fr (2)

Desse modo, com base na frequência (quanti-
dade dos eventos), na frequência relativa (fr) e
no seu tempo de retorno (T) é possível veri�car
a dinâmica desses eventos extremos no decorrer
no período em análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os maiores volumes de precipitação diária no
período de 1998-2013, para a cidade de Natal-
RN, foram observados entre os meses de junho-
agosto, sendo a máxima precipitação ocorrida
no dia 30 de julho de 1998, com o valor de 253,2
mm/dia (Tabela 1). Nota-se que os eventos plu-
viométricos entre 25 mm/dia e 75 mm/dia foram
comuns no decorrer de todo o período analisado.
Observa-se, também, valores pluviométricos ex-
tremos superiores à 75 mm/dia ao longo de toda

a série de dados.

Em seguida, calculou-se a quantidade de
eventos de precipitação intensa (f), sua frequên-
cia relativa (fr) e seu período de retorno (T). A
partir da Tabela 2, veri�ca-se que precipitações
� 25 mm/dia ocorreram, em média, 20 vezes
ao ano. A frequência de eventos de precipitação
diária � 150 mm possibilita uma frequência rela-
tiva de cerca de 7 dias ao ano com precipitações
dessa intensidade, com um período de retorno
de 48 dias.

Os 54 eventos de precipitações � 75 mm/dia
observados na série de dados indicam uma
frequência relativa de cerca de, ao menos, 3
desses eventos a cada ano. Eventos de maior
intensidade também foram observados na sé-
rie de dados. Precipitações diárias � 100 mm
e � 150 mm tiveram seu tempo de retorno cal-
culado em função da sua probabilidade, sendo
eles, respectivamente, de 216 e 730 dias.

Foram observadas 27 eventos de precipitações
com valores � 100 mm/dia na série de dados
analisada. Dessa forma, a possibilidade de ocor-
rerem eventos dessa magnitude é de, ao menos,
uma vez ao ano (Tabela 2).

A variabilidade do clima e dos eventos extre-
mos têm sido tema de diversos estudos no Brasil
e, particularmente para a região NEB podemos
citar: Andrade et al. (2013), Filho et al. (2014),
Oliveira et al. (2014), Silva et al. (2015), Oliveira
et al. (2017), Alves et al. (2017). Conhecer o
comportamento da variável precipitação é de ex-
trema importância, principalmente no tocante
ao diagnóstico e previsão de eventos extremos
e, consequentemente, no auxílio à gestão dos
mais diversos setores da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos, nota-se a ocor-
rência de eventos extremos de precipitação para
a cidade de Natal-RN. Foram observados even-
tos com precipitações superiores à 75 mm/dia
em toda a série de dados. Observou-se, ainda,
que os meses com os maiores volumes de preci-
pitação e com as maiores ocorrências de precipi-
tações superiores à 75 mm/dia foram os meses
entre junho e agosto (inverno).
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Tabela 1. Precipitação máxima diária para cada mês e contagem mensal de eventos intensos de precipitação para Natal-RN (1998-2013).
Dados: INMET. Fonte: Autor, 2018.

Eventos diários de precipitação pluvial (mm/dia) (INMET)

Mês Máxima � 1 � 5 � 10 � 25 � 50 � 75 � 100 � 150
Jan 115,6 120 60 39 12 6 4 2 0
Fev 66,1 136 77 48 20 4 0 0 0
Mar 104,4 188 112 78 41 16 5 1 0
Abr 128,9 252 155 104 43 11 5 4 0
Mai 163,5 220 136 104 47 17 6 3 1
Jun 210,4 294 203 145 81 36 16 7 3
Jul 253,2 257 151 97 47 19 12 7 3
Ago 171,9 224 102 63 20 8 5 2 1
Set 125,6 127 40 27 6 2 1 1 0
Out 16,8 69 14 4 0 0 0 0 0
Nov 51,9 59 19 8 3 2 0 0 0
Dez 26,8 77 22 12 1 0 0 0 0

Tabela 2. Cálculo da frequência, frequência relativa e do tempo de
retorno dos eventos intensos de precipitação pluvial para Natal-RN
(1998-2013). Dados: INMET. Fonte: Autor, 2018.

Eventos
(mm/dia)

(Nº eventos)
fr

(qtd/ano)
T

(dias)

>=1mm 2023 126,44 0,01 3
>5mm 1091 68,19 0,01 5
>10mm 729 45,56 0,02 8
>25mm 321 20,06 0,05 18
>50mm 121 7,56 0,13 48
>75mm 54 3,38 0,30 108
>100mm 27 1,69 0,59 216
>150mm 8 0,50 2,00 730

Assim, investigar o comportamento dos ex-
tremos de precipitação em escala regional é al-
tamente signi�cativo, pois a precipitação está
entre as variáveis climáticas mais relevantes.
Logo, com o melhor entendimento sobre even-
tos extremos de precipitação, bem como, dos
fenômenos associados a estes eventos, pode-se
auxiliar no planejamento de atividades de dife-
rentes setores da sociedade.
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