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RESUMO:  

Um dos maiores desafios enfrentados pelas cidades contemporâneas é a 
promoção de condições que assegurem uma qualidade de vida aceitável e 
satisfatória para seus citadinos. Contudo, tanto nas cidades brasileiras, bem 
como em Teresina, os problemas ambientais urbanos tem se tornado bastantes 
evidentes. Problemas ambientais tais como: ilhas de calor, enchentes, 
inundações, impermeabilização dos solos, desmatamentos e problemas 
referentes ao saneamento ambiental tem contribuído com veemência para a 
depreciação da qualidade de vida de boa parte dos citadinos. Assim, ao passo 
em que se tornam cada vez mais urbanizadas, as cidades apresentam um 
constante agravamento no problema das enchentes e inundações, os 
chamados impactos pluviais. Em Teresina, de forma análoga ao que ocorre no 
Brasil, essa questão não é diferente. As enchentes e inundações são 
responsáveis por mais da metade (53%) das mortes no mundo, causadas por 
catástrofes naturais, correspondendo a 382.085 mortes; no Brasil, são 
causadoras de 58% dos desastres naturais e ainda respondem por cerca de 
um terço (29%) das perdas econômicas associadas às catástrofes naturais, o 
que corresponde a US$ 275 bilhões (MENDES, 2004). Esses números revelam 
o quanto as enchentes e inundações são relevantes no cenário mundial e 
brasileiro, e, portanto, merecem atenção no que tange a medidas mitigadoras. 
Dentro desse contexto, pretende-se com o presente artigo expor uma breve 
discussão acerca da problemática das enchentes e inundações em Teresina, 
analisando os argumentos que podem ser apontados como as possíveis 
causas e as consequências da materialização desses eventos. Aponta também 
as zonas da cidade que são mais afetadas e mais vulneráveis à essas 
ocorrências.  A ideia de vulnerabilidade aqui discutida perpassa pela questão 
da probabilidade em que a perda, a intensidade dos eventos (enchentes e 
inundações) e a fragilidade dos elementos expostos representem danos à 
economia, à vida humana e ao ambiente (ROCHA, 2005). Abrange a 
capacidade de resposta dos envolvidos diante da ocorrência de eventos 
extremos (enchentes, inundações, secas, tornados, terremotos, dentre outros), 
e que acaba se tornando menos efetiva quando os indivíduos vulneráveis 
sofrem com privações econômicas e com a degradação ambiental.  
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Introdução 

As cidades, ao passo em que se tornam a cada dia mais urbanizadas, 

apresentam um constante agravamento no problema das enchentes e 

inundações. Em Teresina, de forma análoga ao que ocorre no Brasil, essa 

questão não é diferente. O desenvolvimento urbano brasileiro, pautado na falta 

de um rigoroso planejamento tem produzido significativo aumento na 

frequência desses eventos naturais.  

Costa (2001) afirma que enchente é o escoamento superficial das 

águas decorrentes de chuvas fortes, cujo excedente, após suprir a retenção 

natural da cobertura vegetal, saturar os vazios do solo e preencher as 

depressões do terreno, busca os caminhos oferecidos pela drenagem natural 

e/ou artificial, fluindo até a capacidade máxima disponível na direção do corpo 

de água receptor final. Dessa forma, quando excede a capacidade de 

infiltração do solo e consequentemente aumenta o volume do escoamento 

superficial, a água da chuva tende a correr na direção das regiões mais baixas 

da cidade através de galerias, córregos, riachos e rios.  

Tucci (2003) afirma que a inundação ocorre quando as águas dos rios, 

riachos, galerias pluviais, saem do leito de escoamento devido à falta de 

capacidade de transporte de um destes sistemas e ocupam áreas onde a 

população utiliza para a moradia, transportes, recreação, comércio, indústria, 

entre outros.   

Nas cidades, inundações tanto de pequena como de grande magnitude 

podem provocar danos irreparáveis, uma vez que o grau de danos dependerá 

da densidade habitacional e da infra-estrutura existente na área em que 

ocorrem. A ocupação de áreas propícias à ocorrência de enchentes e 

inundações associadas às modificações constantes no terreno, deixando-o 

menos permeáveis à infiltração por diminuir a sua capacidade de retenção 

natural, acarreta aumento no volume de água do escoamento superficial, 

aumentando a probabilidade de enchentes.  

As enchentes e inundações são responsáveis por mais da metade 

(53%) das mortes no mundo, causadas por catástrofes naturais, 

correspondendo a 382.085 mortes; no Brasil, são causadoras de 58% dos 

desastres naturais e ainda respondem por cerca de um terço (29%) das perdas 



econômicas associadas às catástrofes naturais, o que corresponde a US$ 275 

bilhões (MENDES, 2004). Esses números revelam o quanto as enchentes e 

inundações são relevantes no cenário mundial e brasileiro, e, portanto, 

merecem atenção no que tange a medidas mitigadoras.   

As medidas mitigadoras devem ser bem mais planejadas visto que 

enchentes e inundações são frequentes em áreas urbanas. Segundo Tucci e 

Collischonn (1998), as enchentes e inudações ocorridas nas cidades são 

frutos, principalmente,  dos seguintes impactos da urbanização: aumento das 

vazões máximas devido ao aumento da capacidade de escoamento através de 

condutos e canais e impermeabilização das superfícies. Contribuem também 

para a constância das enchentes e inundações: a crescente impermeabilização 

do solo, fruto das edificações; ocupação das margens de cursos d´água e as 

invasões de APPs (MENDES, 2004).  

Cabe comentar que a ocorrência de uma enchente ou de uma 

inundação também depende da quantidade de precipitação, dos limites da 

capacidade de retenção superficial, das taxas de infiltração características do 

solo existente, das chuvas antecedentes e do sistema de drenagem urbana 

(COSTA, 2001). Portanto, quanto maior a disponibilidade de áreas naturais 

voltadas para a infiltração e um eficiente sistema de drenagem urbana, menor 

será a quantidade de água escoada e menor será a probabilidade de 

ocorrência de enchentes.   

Nas cidades brasileiras e, em especial em Teresina, as enchentes e 

inundações são frequentes. É comum durante os meses de janeiro a abril as 

notícias sobre enchentes e inundações invadirem os tele-jornais. Como reflexo 

disso, o Brasil detém a sétima colocação no ranking mundial em número de 

pessoas atingidas por enchentes, fazendo com que mais de 29 milhões de 

brasileiros corram o risco de serem vítimas de enchentes, morrendo, em média 

100 pessoas por ano (TUCCI e BERTONI, 2003). 

Observa-se que nas áreas suscetíveis a enchentes ao ocorrer um 

período chuvoso intermitente, a umidade do solo se mantém permanentemente 

alta, com lençol freático alto e baixa taxa de infiltração. Desta forma, quando 

um volume adicional de água, não excepcional, mais alto ocorreu, saturou o 

solo das encostas, produzindo escorregamentos generalizados nos talos de 

alta declividade, trazendo consigo casas e outros prédios.  



Portanto, a raiz do problema se encontra na constância e na 

quantidade de precipitações associados ao problema de infiltração. Dentro 

desse contexto, pretende-se com o presente artigo expor uma breve discussão 

acerca da problemática das enchentes e inundações em Teresina, analisando 

os argumentos que podem ser apontados como as possíveis causas e as 

consequências da materialização desses eventos. Também tem como 

proposição, avaliar o grau de vulnerabilidade das diversas zonas diante dessas 

ocorrências. A ideia de vulnerabilidade aqui discutida perpassa pela questão da 

probabilidade em que a perda, a intensidade dos eventos (enchentes e 

inundações) e a fragilidade dos elementos expostos representem danos à 

economia, à vida humana e ao ambiente (ROCHA, 2005).  

 

Metodologia  

Baseado na aplicação da proposta da vulnerabilidade socioambiental em 

Teresina, foram visualizadas as áreas da cidade que se encontram em 

condições de alta, média e baixa vulnerabilidade, tanto nos indicadores sociais 

quanto nos indicadores ambientais. Os procedimentos metodológicos aqui 

utilizados para a determinação das categorias alta, média e baixa 

vulnerabilidade foram adaptados da proposta usada por Alves (2006) aplicada 

na metrópole paulistana, cuja metodologia geral consistiu na construção de um 

acervo cartográfico produzido através do uso de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), os quais apontaram as regiões da cidade classificadas nas 

categorias alta, média e baixa, segundo os indicadores sociais e ambientais e 

analisados através dos setores censitários paulista.  

A determinação da vulnerabilidade ambiental deu-se com base nos 

indicadores cobertura de esgoto, cobertura de lixo e susceptibilidade às 

enchentes oriundas do transbordamento dos rios. Dados de cobertura de 

esgoto e lixo foram retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), contidos no Censo 2000 e as informações sobre as enchentes em 

Teresina foram baseadas em informações proferidas pela Prefeitura de 

Teresina, através da SEMPLAN.  A vulnerabilidade às enchentes mereceu uma 

subtópico a parte, por ser um dos problemas urbanos mais prementes em 

Teresina.  



Para a definição das regiões vulneráveis ambientalmente segundo a 

cobertura de esgoto, considerou-se que as áreas de baixa vulnerabilidade 

seriam aquelas as quais os setores tem mais de 50% dos seus domicílios 

atendidos pelo serviço; média vulnerabilidade, aqueles setores que tem entre 

20% a 50% dos domicílios cobertos e alta vulnerabilidade aqueles setores que 

tem menos de 20% dos seus domicílios atendidos pelo sistema de esgoto. A 

mesma proporção foi utilizada para a definição das regiões vulneráveis 

ambientalmente, segundo o indicador cobertura de lixo. Semelhante a 

vulnerabilidade social, a vulnerabilidade ambiental foi definida, a partir da 

sobreposição das informações resultantes dos dois indicadores – cobertura de 

lixo e esgoto, demonstrando as regiões onde se aglutinam a alta 

vulnerabilidade nos dois indicadores. Tanto para a vulnerabilidade social 

quanto para a vulnerabilidade ambiental foram apresentadas quantidade de 

residentes vulneráveis aos indicadores em cada zona da cidade. Tais 

informações foram alcançadas através da densidade domiciliar de cada zona, 

que permitiu o cálculo pela quantidade de setores classificados em cada 

categoria de análise.   

A vulnerabilidade às enchentes em Teresina foi determinada com 

base em um mapa cedido pela SEMPLAN, o qual indica bairros da cidade que 

foram acometidos pelas enchentes ocorridas no ano de 2008. De fato, os 

resultados da pesquisa podem apresentar limitações, posto que bairros que 

freqüentemente sofrem com as enchentes não estão contemplados no mapa. 

Outra questão que merece ser mencionada é o fato de que o mapa da 

SEMPLAN destaca bairros e a referida pesquisa trabalha com setores 

censitários, impedindo, dessa forma, análises mais precisas.  

O critério utilizado para a determinação de áreas vulneráveis às 

inundações em Teresina foi bastante similar o que foi proposto por Alves 

(2006). O mesmo utilizou como parâmetro a largura dos corpos hídricos que 

cortam a metrópole paulista para designar as áreas consideradas inundáveis a 

partir das suas margens, chamadas nessa pesquisa de leito maior ou planície 

de inundação dos rios. Para tanto, Alves (2006) utilizou como parâmetro áreas 

ocupadas dentro de 50m das margens dos corpos hídricos, para a definição de 

áreas de alto risco ambiental.  

Adaptando esse procedimento para ser aplicado em Teresina, foram 

utilizados como parâmetros 100m para o rio Poti e 200m para o rio Parnaíba, 



estabelecidos a partir de suas margens. Tais valores foram determinados 

devido as larguras dos rios Parnaíba e Poti serem maiores do que os corpos 

hídricos paulista, e portanto, tendo uma planície de inundação maior. Desse 

modo, as áreas vulneráveis ás inundações seriam aquelas que estavam dentro 

ou muito próximo desses limites. Para a indicação dessas informações foram 

utilizadas buffer zones (faixas) sobre o mapa elaborado pela SEMPLAN, 

determinando, dessa forma, as áreas consideradas como planícies de 

inundação dos rios Poti e Parnaíba, respectivamente.    

A vulnerabilidade socioambiental foi definida a partir do cruzamento das 

informações oriundas das análises sociais – renda e escolaridade – e 

ambientais – cobertura de esgoto, lixo e susceptibilidade às inundações, as 

quais permitiu inferências sobre as regiões da cidade onde coexistem 

problemas sociais e ambientais, determinando as áreas de vulnerabilidade 

socioambiental. 

 

As Enchentes e Inundações em Teresina 

Teresina, Capital do Estado do Piauí, ao longo dos seus quase 160 

anos, apresenta uma série de problemas relacionados ao seu meio ambiente. 

Embora tenha surgido de modo artificial, planejada e construída em traçado 

geométrico, a sua expansão tanto horizontal quanto vertical tem contribuído, 

sobremaneira, para o aumento e agudização desses problemas.     

Indubitavelmente, diante de todos esses problemas elencados, as 

inundações são as que mais trazem prejuízos para os teresinenses, tanto no 

que tange à área de ocorrência, quanto na quantidade de pessoas atingidas. O 

fato de ser banhada por dois rios – Parnaíba e Poti – e por ter sido construída 

praticamente nas margens de ambos, os problemas das enchentes em 

Teresina, são bastantes frequentes.  

Conjugado ao fato de esta construída praticamente nas margens dos 

rios Parnaíba e Poti, Teresina ainda apresenta uma centena de lagoas de 

médio e pequeno porte, estando, a sua maioria, concentrada na região Norte. 

No entanto, a expansão urbana no sentido norte vem provocando desde as 

décadas de 1960 e 1970, um processo de aterramento das lagoas, quando 



surgiram os grandes conjuntos habitacionais da área, como o Mocambinho, 

Acarape, Itaperu, São Joaquim, Mafrense, Parque Alvorada. 

De fato, a ocupação desordenada das margens das lagoas tem 

comprometido consideravelmente tanto a sua função, como reguladoras das 

enchentes, bem como tem servido de escoadouro de esgotos e lixo doméstico, 

sendo, portanto, um componente importante para os sérios problemas 

ambientais e sanitários ocorridos na área.  

As lagoas aumentam de nível durante o período chuvoso devido ao 

solo argiloso que predomina na área e tendem a se esvaziar pela evaporação 

ao longo de meses, quando o sol em Teresina brilha com toda intensidade. 

Quando as lagoas se esvaziam ou mesmo se mantêm em níveis menores 

(cerca de 9 meses no ano), a população ocupa com moradias precárias parte 

da área de inundação e certamente, sofrerão com as enchentes (TERESINA, 

2006). A população que ocupa as margens das lagoas tem o hábito de lançar 

dejetos líquidos e sólidos nas suas águas, promovendo a degradação da área. 

Com efeito, a pressão sobre o solo urbano de Teresina tem aumentado 

consubstancialmente devido ao aumento populacional que tem se registrado 

nos últimos anos. Tal aumento tem ocorrido, principalmente às custas de fluxos 

migratórios rumo a capital, oriundos, em sua maioria, do interior do Estado. Por 

conta disso, áreas inadequadas para ocupação, como margens de rios e 

lagoas, tem sido cada vez mais ocupadas com moradias, dado que os espaços 

urbanizados estão cada vez mais caros, o que impossibilita à parcela 

considerável da população, sem condições financeiras satisfatórias, a usufruir 

desses espaços. Assim, áreas urbanas equipadas com abastecimento de água, 

rede de energia elétrica, esgotamento sanitário, transporte coletivo, dentre 

outros equipamentos urbanos apresentam sempre preços elevados.  

É válido ressaltar, que a pressão do uso do solo urbano teresinense 

pelo aumento populacional ainda contribui para o agravamento das 

inundações, pois proporciona o aumento considerável das áreas pavimentadas 

que impedem a infiltração das águas pluviais. O aumento das áreas 

pavimentadas e o aterramento das lagoas e dos riachos comprometem 

diretamente o escoamento das águas superficiais, contribuindo, dessa forma, 

para as frequentes enchentes ocorridas na cidade. Tanto as lagoas quanto os 



riachos existentes na cidade servem como reguladores das águas pluviais, ou 

seja, são responsáveis pela captação das águas das chuvas e sendo 

aterrados, a drenagem pluvial fica seriamente comprometida (LIMA, 1995).  

A problemática da ineficiência da drenagem em Teresina pode ser 

comprovada quando o trânsito da cidade se torna um caos devido ao 

alagamento das avenidas em poucas horas de chuvas não muito torrenciais. 

Tal situação é bastante comum durante o período chuvoso. A situação é 

agravada ainda mais, já que as galerias e bueiros não apresentam a 

funcionalidade planejada, na grande maioria das vezes, por estarem entupidos 

pelo lixo lançado pela própria população. 

É fato que as precipitações intensas concentradas em um curto período 

de tempo também contribuem para agravar o problema. Aliada às fortes 

chuvas, ainda colabora para a ocorrência das enchentes a inadequação das 

galerias, que são responsáveis pela drenagem das águas pluviais. Aquelas que 

drenam as águas das lagoas ciliares e das encostas íngremes são 

dimensionadas para grandes volumes d´água, ignorando a dissipação de 

energia da água, a adequação aos tipos de solos drenados ou à forma pela 

qual a carga de sedimentos é transportada (TERESINA, 2002a).  

Durante o período chuvoso, as regiões habitadas que margeiam os rios 

se configuram uma área de risco e certamente serão atingidas pelo 

transbordamento das suas águas. Dentro do conjunto da cidade, a região Norte 

é a mais castigada, por encontrar na confluência dos dois rios que cortam a 

cidade – Parnaíba e Poti, além de ser a área mais baixa da cidade, 

topograficamente. Os dois rios, no auge da sua vazão, durante o período 

chuvoso, se encontram e promovem o maior estrago nos bairros arredores.  

Dos últimos 25 anos, 1985, 2004, 2008 e 2009 foram os anos em que 

as inundações mais castigaram a população teresinense. Nos anos de 1985, 

2004 e 2008, as precipitações registradas foram, respectivamente, de 

2.568,5mm, 1.522mm e 1.616,1mm (PIAUÍ, 199?; EMBRAPA, 200?). Percebe-

se por esses dados que o ano de 1985 foi um dos que registrou maior 

quantidade de chuva em Teresina e tal fato, associado aos problemas de 

drenagem ineficiente promoveram uma das maiores enchentes já vistas na 

cidade, conforme pode ser visto na figura 1 a seguir.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa época, a população que ocupava as áreas de risco, localizadas 

próximas à confluência dos rios, nos bairros Poti Velho, Mafrense e São 

Joaquim, foram deslocadas para áreas além do rio Parnaíba, dando origem a 

um dos maiores bairros da cidade atualmente – Santa Maria da Codipi.  

Os anos de 2004 e 2008 também se apresentam como anos de 

rigorosas enchentes na cidade, em que mais de 500 famílias ficaram 

desabrigadas, sem falar nas famílias que desocuparam suas casas por conta 

de problemas quanto à falta de estabilidade das edificações. Na figura 2 abaixo 

pode ser observada a zona norte da cidade debaixo d´água durante a enchente 

de 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Av Maranhão invadida pela água do rio Parnaíba durante a enchente de 

1985. 

Fonte: ENCHENTE..., 2009 

 

 



 

O ano de 2009 se configurou como um dos anos mais marcantes em 

se tratando de inundações ocorridas em Teresina. Segundo dados da 

Prefeitura, cerca de 2000 famílias foram desabrigadas por conta das enchentes 

(AUMENTA... 2009). Durante o período chuvoso (janeiro a abril), o nível dos 

rios atingiu o seu índice máximo e foi decretado estado de calamidade pública 

tanto em Teresina, como em vários municípios do norte do Piauí. É comum, 

nesse período, os bairros ribeirinhos da capital ficarem cobertos por água, bem 

como os localizados próximos às lagoas nas diversas zonas da cidade. 

Segundo dados da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF), a vazão média do Rio Parnaíba, em abril de 2009 era da ordem de 

1724 m3/s, mais do triplo da sua vazão média em período de estiagem (560 

m3/s). Esse vertiginoso aumento não se deve somente às cheias ocorridas nas 

cabeceiras dos seus afluentes, mas principalmente nos rios Canindé e 

Gurguéia, ao sul do Estado. Também, a abertura das comportas da barragem 

de Boa Esperança, localizada no município de Guadalupe, a 345 km ao sul de 

Teresina, deu grande contribuição para essas cheias (RESERVATÓRIO..., 

2009). Quando a barragem atinge um patamar próximo à sua capacidade total 

de armazenamento, as suas comportas são abertas e parte da água represada 

é lançada no rio Parnaíba, propiciando o aumento de sua vazão e do seu nível.  

Portanto, a captação da água da chuva e a abertura das comportas da 

barragem de Boa Esperança fazem com que o nível do rio Parnaíba aumente 

consideravelmente. Ainda de acordo com a CHESF, o Parnaíba subiu em 2009 

aproximadamente 5m, aumentando áreas de riscos e promovendo enchentes 

para as populações ribeirinhas.O aumento do nível das águas do rio Poti deve 

também ao alto índice de chuva que ocorrem na sua cabeceira, no Ceará, bem 

como provocado pelas constantes chuvas ocorridas em Teresina.  

A explicação para o problema das inundações em Teresina consiste na 

ocupação das margens dos rios Parnaíba e Poti. Via de regra, os rios possuem 

dois leitos: o menor, por onde a água escoa durante a maior parte do tempo, e 

o leito maior, que é inundado quando o nível das suas águas aumenta durante 

o período chuvoso (MENDES, 2004). Quando o rio atinge a sua plenitude, 

Figura 2: Vista panorâmica da zona Norte da cidade de Teresina 

coberta por água durante a enchente de 2004. Ao fundo, pode-se 

observar o rio Parnaíba no auge da sua vazão.  

Fonte: Teresina, 2002.  

 



quando a sua calha enche, é natural que ele procure o seu lugar - o seu leito 

maior. Entretanto, é comum em áreas urbanas, a ocupação indevida do leito 

maior dos rios, se caracterizando como uma área de risco. Portanto, a maior 

causa da ocorrência das inundações na cidade está assentada nesse fato.  

A Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN), com base na 

enchente ocorrida em 2008, marcou 30 pontos de inundações distribuídos em 

vários bairros da cidade conforme pode ser visto na Figura 3. Observa-se no 

mapa que existe uma concentração de tais pontos na zona norte da cidade, 

que abrange um total de 11 bairros.  

A concentração dos pontos de inundação na zona Norte se deve ao 

fato de esta se encontrar na região mais baixa da cidade. Sua cota altimétrica é 

da ordem de 56m, ao passo em que o ponto médio da cidade é de 72m. As 

áreas mais altas da cidade apresentam uma cota de 145m, no bairro Vale do 

Gavião, zona Leste e 133m, no bairro Belo Vista, zona Sul da cidade.   

A zona Leste, conhecida como área nobre da cidade, apresenta 

somente 3 pontos de inundação – Noivos, Vila São José e São João. A cota 

altimétrica do bairro Noivos e dos seus vizinhos é de cerca de 59m (área 

relativamente baixa) e devido a proximidade do rio Poti, estarão sempre 

vulneráveis à enchentes. A zona Sudeste, segunda em maior número de 

pontos, com 9 bairros, apresenta-se vulnerável á inundações, devido à 

ocupação do leito maior do rio Poti e à presença de lagoas aterradas. Vila 

Pantanal, Extrema e Redonda, mesmo apresentando uma cota de cerca 60.9m 

(cota mediana), certamente tendem a ficar submersos com a cheia do rio Poti.   

A zona central, embora apresentando somente 5 pontos de inundação, 

também se configura em uma área problema da cidade. Mesmo apresentando 

uma cota média de 72m (cota alta, bem próxima à cota média da cidade) e 

contando com a ausência de lagoas, bairros como Ilhotas e Porenquanto, 

dependendo da cheia do rio Poti, são vulneráveis às enchentes. No bairro 

Ilhotas e adjacências há uma concentração muito grande de prédios 

residênciais e os sistemas de esgotamento sanitário dos mesmos acabam por 

agravar o problema das enchentes. A canalização responsável por levar os 

efluentes líquidos dos prédios direto para o rio Poti, acaba por executar o 

processo inverso durante o período chuvoso. Quando o nível do Poti se eleva, 

as suas águas penetram  nesses canais e através dos mesmos retornam para 



as áreas residenciais, se acumulando aí. Assim, tanto os prédios como as 

áreas residenciais adjacentes ficam quase que totalmente submersos, devido 

ao retorno das águas.  

Já na zona sul, onde foram identificados apenas dois locais vulneráveis 

à enchente, Areias e Parque Rodoviário, apresenta um agravante: a extração 

de material de construção. A prática da extração de material de construção 

promove o surgimento de buracos, que durante o período chuvoso enchem e 

inundam as regiões arredores. O bairro Areias aí localizado sofre com as 

enchentes devido à sua proximidade direta com o rio Parnaíba.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entretanto, embora o mapa da SEMPLAN apresente pontos de 

inundação ocorridas em 2008,  percebe-se que  o mapa desconsidera áreas 

susceptíveis à ocorrência de cheias na cidade, a saber: Vila Mandacaru, zona 

sudeste, Cabral, zona Norte, Ininga, zona Leste, vila Padre Eduardo, zona 

Norte, dentre outros. Tal ausência é explicada pelo fato de que essas áreas 

inundadas, certamente sofrem com o problema por outros motivos 

circunstanciais, que não sejam exclusivamente a proximidade dos rios.  

Motivos como a ocorrência de fortes precipitações concentradas num 

curto período de tempo e por conseguinte, o acúmulo dessas águas em 

voçorocas promovidas pela extração de material de construção, por exemplo, 

certamente contribui para a ocorrência de inundações. Isso vem ocorrendo com 

muita frequêncua em vários pontos das zonas Norte e Sul da cidade. Outro 

motivo que pode ser destacado é a ocupação das margens das lagoas 

espalhadas pela cidade.  Seu transbordamento é comum durante o período 

chuvoso e as habitações de suas margens, certamente ficarão submersas.    

 

Áreas Vulneráveis ás Enchentes em Teresina 

 

Segundo dados do Ministério dos Transportes e da Administração de 

Hidrovias do Nordeste, o Rio Parnaíba tem uma largura mínima de cerca de 

150m em Teresina, enquanto o rio Poti apresenta uma largura média de 100m 

(MONTEIRO, 2004). De acordo com a metodologia utilizada para a execução 

dessa pesquisa, foram definidas como áreas sujeitas às inundações, as áreas 

que se encontram a 100m das margens do rio Poti e as áreas que se 

encontram à 200m das margens do rio Parnaíba.  

Essas áreas são consideradas Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) segundo o Código Florestal (leis 4771/65, 7803/89 e 7875/89), portanto, 

não sendo permitida a retirada da vegetação bem como a ocupação humana. 

Essas áreas também podem ser consideradas como leito maior dos rios, 

planícies de inundação e, por conseguinte sujeitas às enchentes. Para se 

visualizar as áreas vulneráveis a enchentes em Teresina, foi elaborado um 

mapa (Figura 4), utilizando análise de buffer zone delimitando uma área de 

100m para o rio Poti e 200m para o rio Parnaíba, inferindo daí os bairros da 

Figura 41: Mapa de Teresina, expressando os pontos de inundações ocorridas em 2008. 

Fonte: SEMPLAN. Adaptado por Halysson Macêdo.   

 



cidade que são vulneráveis. Isso não isenta outras áreas de serem sujeitas às 

inundações oriundas de outra natureza que não seja da influência direta dos 

dos rios Parnaíba e Poti. 

Entretanto, não foi considerada a influência das lagoas e da drenagem 

inadequada como causa de enchentes, levando em consideração somente a 

influência da cheia dos dois rios –Parnaíba e Poti. O mapa apresentado nessa 

pesquisa teve como base, o mapa elaborado pela SEMPLAN (Figura 3), o qual 

expressa os pontos de inundação ocorridos em Teresina no ano de 2008.  

As informações contidas no mapa permitem inferências sobre as áreas 

da cidade que tendem a sofrer com inundações por conta da influência ou 

proximidade direta dos rios. De fato, a zona Norte da cidade é a mais castigada 

de todas, apresentando o maior número de pontos de inundação, deixando 

uma parcela significativa da população teresinense exposta a uma condição de 

vulnerabilidade, haja vista que muitos bairros, devido a proximidade das 

margens sofrem influências dos rios Parnaíba e Poti. 

Dentre os bairros vulneráveis localizados na zona Norte, o Poti Velho, 

curiosamente, se encontra assentado bem na área de confluência dos dois 

rios, sofrendo influência dos dois. Esse fator contribui, sobremaneira, para a 

frequência das enchentes nessa área. Certamente, os prejuízos a cada período 

chuvoso são irreparáveis, pois a zona Norte é uma das mais populosas da 

cidade. Desse modo, a análise dos resultados da pesquisa aponta que quase 

74 mil pessoas ou 50% dos moradores da zona Norte podem ser considerados 

vulneráveis a enchentes, o que é uma quantidade de pessoas bastante 

significativa.  

O grau de vulnerabilização se torna mais crítico, se for levado em 

consideração os níveis de escolaridade e renda da sua população. Segundo os 

dados encontrados, 64,9% dos chefes de famílias residentes na zona Norte 

recebem em média somente de 0 a 3 salários mínimos, portanto, uma renda 

muito baixa e assim classificados como sendo de alta vulnerabilidade social. 

Quanto ao grau de escolaridade, a situação é bastante semelhante, 

predominando também entre os seus chefes de família a alta vulnerabilidade, 

ou seja, a maioria dos seus chefes de família só estudou no máximo cinco 

anos.  



 

 

 

 

Figura 4: Bairros de Teresina vulneráveis às inundações motivadas pela cheia dos rios 

Parnaíba e Poti. 

Fonte: SEMPLAN. Adaptado por Halysson Macêdo, 2009. 



Certamente, o acréscimo dessas duas questões contribui sobremaneira 

para a situação de vulnerabilização da zona Norte, ao tempo em que tanto a 

baixa renda como a baixa escolarização limita as defesas da população ante o 

estress ambiental como as enchentes, conforme defendido por Mendonça 

(2004), Cunha (2006), Torres e Marques (2001), dentre outros.   

Fazendo uma relação com os indicadores renda e escolaridade da área 

Central, infere-se que a sua vulnerabilização é bem mais amena que da zona 

Norte, pois os índices nos dois indicadores são melhores, fato que melhore a 

capacidade de resposta diante da concretização de enchentes. Quase 70% dos 

chefes de famílias residentes no Centro tem mais de 7 anos de estudos, isso 

implica que são mais maduros intelectualmente e portanto, mais aptos a 

responderem de modo mais coerente a eventos adversos que porventura 

vierem a sofrer. No entanto, os números do indicador renda, já não são tão 

satisfatório quanto os de escolaridade. Somente em um pouco mais de 33% 

dos seus setores, os responsáveis tem mais de 7 salários mínimos e em mais 

da metade dos setores – 51,5% - os chefes de famílias só recebem de 3 a 7 

salários mínimos, no máximo. 

O Centro da cidade, segundo o mapa na figura 4, conta apenas com 

cinco pontos de inundações: Matinha, Porenquanto, São Pedro, Três Andares 

e Ilhotas. Destes, apenas dois – Matinha e São Pedro – estão assentados 

dentro da planície de inundação ou leito maior do rio Parnaíba, e Ilhotas e 

Porenquanto dentro do leito maior do rio Poti. Esses quatro bairros abrigam 

quase 28 mil pessoas, o que equivale a cerca de 18% da população do Centro. 

O bairro Três Andares, também considerado um ponto de inundação segundo 

a SEMPLAN não sofre influência direta dos rios, tendo como causa da 

inundação, problemas quanto a drenagem ineficiente.  

Contudo, como o Centro é uma zona que não sofre com frequência 

com as enchentes motivadas pelo aumento das águas dos rios, seu grau de 

vulnerabilização pode ser considerado pequeno. Pode ser responsável por 

essa baixa vulnerabilização a situação satisfatória dos indicadores sociais 

renda e escolaridade que dotam a população de condições de combate ou 

adaptação ante as enchentes.        

Numa situação que se assemelha a zona Norte está a zona Sudeste. 

Dos nove pontos de inundação destacados no mapa, quatro estão dentro do 



leito maior do rio Poti: Vila Pantanal, São Sebastião, Vila Verde e Redonda. Os 

quatro bairros abrigam cerca de 15.270 pessoas, cerca de 12% da população 

total da zona Sudeste.   

A situação da vulnerabilização da zona Sudeste se agrava quando são 

analisados os indicadores sociais pertinentes a área. Dos dois indicadores, o 

mais crítico é o de renda média, o qual demonstra que 81,2% dos setores da 

região Sudeste estão em situação de alta vulnerabilidade, contando apenas 

com no máximo, 3 salários mínimos. O índice escolaridade aponta que 35% 

dos seus chefes de família estão em situação de alta vulnerabilidade, tendo 

estudado somente 5 anos no máximo.  

Diante das informações expostas conclui-se que a zona Sudeste 

apresenta um grau de vulnerabilização significativo, se for levado em 

consideração a sua condição econômica. No entanto, é válido ressaltar que 

essa vulnerabilização pode ser reduzida se comparado a quantidade de 

pessoas vulneráveis à inundação na zona Sudeste, índice bem abaixo das 

zona Norte (cerca de 50%) e próximo ao índice da zona Centro (18%).      

A zona Sul, apresenta apenas os bairros Areias e Parque Rodoviário 

como vulneráveis às inundações. O primeiro está localizado praticamente 

dentro da calha do rio Parnaíba e o segundo bem às margens do rio Poti. 

Ambos abrigam uma população de quase 4 mil pessoas, cerca de 3% da 

população total da zona Sul. Esse pequeno índice de pessoas vulneráveis à 

enchentes na zona Sul já confere à mesma uma condição de tranquilidade 

diante das outras – Norte, Sudeste e Centro.  

Contudo, a população apresenta péssimas condições sociais, se 

analisados os seus indicadores de renda e escolaridade. O primeira indica que 

quase 65% dos responsáveis ganham no máximo até 3 salários mínimos e 

cerca de 40% tem no máximo até 5 anos de estudo. Tais indicadores são bem 

semelhantes aos da zona Norte e por conseguinte, também conferem um grau 

de vulnerabilização significativa à zona Sul, pois os indicativos sociais 

certamente tendem a comprometer a reação dos moradores no combate à 

essa situação de vulnerabilização. 

A zona Leste praticamente não sofre com enchentes oriundas das 

cheias dos rios, uma vez que os seus pontos de inundação estão distantes das 

áreas vulneráveis às cheias dos rios. Entretanto, isso não quer dizer que a 



região não sofra com enchentes causadas por outros fatores. É comum logo 

após uma precipitação intensa as ruas e avenidas da zona Leste se tornem 

intrafegáveis, devido ao acúmulo de águas. Esse fato é acarretado por conta 

da drenagem inadequada das águas superficiais que não infiltram devido à 

impermeabilização dos solos, sendo esse um dos motivos discorridos por Tucci 

(2003) e Costa (2001) para a ocorrência de enchentes.  

 

Considerações Finais 

De todos os problemas ambientais presentes em Teresina, as 

enchentes e inundações são os que mais trazem prejuízos à população. A sua 

frequência se remete desde o nascimento de Teresina, ainda no século XIX, 

fato que até motivou a transferência do primeiro segmento urbano da Capital 

para um local mais alto. A má convivência com os dois rios que banham a 

cidade – Parnaíba e Poti -, uma vez que muitas habitações estão construídas 

em seus leitos maiores é a mola geradora da constância desses eventos.  

Diante do exposto, a materialização das enchentes e inundações 

ocorrem praticamente em todas as zonas da cidade, mesmo em magnitudes 

diferentes.   Fazendo uma análise comparativa entre a situação das quatro 

zonas da cidade que são vulneráveis às enchentes, conclui-se que de todas as 

zonas, a Norte é a mais vulnerável às inundações por influência direta da cheia 

dos rios, apresenta péssimos indicadores sociais (renda e escolaridade), 

predominando a alta vulnerabilidade em ambos além de abranger o maior 

número de pessoas vulnerável às enchentes na cidade. A alta privação 

socioeconômica predominante na região limita a capacidade de reação dos 

moradores diante das enchentes.  

Em contrapartida, o Centro é a zona mais tranqüila se comparado às 

outras em se tratando da vulnerabilidade às enchentes. Os seus indicadores 

sociais são relativamente satisfatórios. Segundo a escolaridade, predomina a 

baixa vulnerabilidade e de acordo com o indicador renda predomina a média 

vulnerabilidade. Assim, os 15% da população que são vulneráveis, tem 

capacidade de apresentar uma resposta coerente ou uma boa saída para a 

problemática das enchentes que porventura, poderão vir a sofrer. 

A zona Sudeste se encontra numa situação preocupante, embora 

somente cerca de 12% dos seus moradores sejam considerados vulneráveis. É 



preocupante por conta da situação socioeconômica dos seus moradores, 

predominando péssimos níveis de renda e nível de escolaridade intermediária, 

contribuindo para a incapacidade de reação dos moradores diante do risco.  

A zona Sul pode ser considerada como um grau de vulnerabilização 

moderada, uma vez que somente um pequeno contingente dos seus 

moradores está vulnerável às enchentes oriunda das cheias do rio Parnaíba. 

Contudo, predomina aí uma situação de alta privação socioeconômica, pois 

nos dois indicadores – renda e escolaridade – predomina a alta vulnerabilidade, 

dificultando a adaptação diante da materialização do estress.  

Portanto, diante das informações aqui produzidas, urge para Teresina, 

um conjunto de políticas públicas que apontem medidas mitigadoras, no 

sentido de solucionar a problemática da frequência das enchentes e 

inundações, embora, fique claro a questão da exequibilidade de tais políticas, 

já que, a convivência com os dois rios que cortam a Capital a partir de 

habitações torne a solução da questão ainda mais complicada.     
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