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RESUMO 

As bacias hidrográficas são importantes pela oferta de recursos naturais de e pela relevância 

econômica e social para as populações ribeirinhas e adjacências. A bacia do rio Mearim é uma 

das principais em extensão territorial no estado do Maranhão e possui uma forte influência nos 

municípios da região centro-norte maranhense. Em dois dos municípios dessa região, ocorre o 

contato do relevo de planalto com o da planície, fato que altera significativamente a 

hidrodinâmica do fluxo do rio, considerando-se que as águas têm comportamento diferenciado 

entre estes dois ambientes geomorfológicos. O rio possui um extenso histórico de enchentes e 

inundações nos períodos de chuva o que afeta os municípios que o circundam. O período de 

janeiro a julho concentra a maior pluviosidade sendo registradas as médias pluviométricas mais 

altas do ano que, consequentemente, acarreta as maiores ocorrências de enxurradas, enchentes 

e desabamentos em todo o Estado, causando consideráveis danos à população. Além da alta 

pluviosidade, outro fator preponderante para a incidência desses eventos é o crescimento 

populacional desordenado, o que faz com que a população ocupe áreas vulneráveis a acidentes 

sem se preocupar com a falta de infraestrutura do local. Além disso, o constante desmatamento 

empobrece o solo e aumenta o volume das águas fluviais com mais intensidade neste período. 

Com o objetivo de minimizar as inundações e catástrofes nas cidades de Pedreiras, Trizidela do 

Vale, Bacabal, Vitória do Mearim e Arari, foi construída a barragem do rio Flores, na região do 

médio Mearim, cuja manutenção vem sendo negligenciada pelos setores responsáveis. O 

objetivo desta pesquisa é analisar os impactos socioambientais causados pelas inundações do 

rio Mearim e as interferências que as catástrofes têm sobre a população que ocupa áreas do 

leito maior do rio. O desenvolvimento da pesquisa foi feito com fundamentação nos métodos: 

dedutivo e indutivo e apoio da fenomenologia (TUAN, 1980; KAPLAN, 1975). O método dedutivo 

subsidiou os trabalhos de gabinete e o método indutivo foi empregado como embasamento na 

observação dos elementos naturais e humanos da paisagem. Os procedimentos relativos ao 

alcance dos objetivos da pesquisa, coerente com a metodologia nas etapas de gabinete e campo 

(TROPPMAIR, 1988), compreendem: pesquisa bibliográfica e documental constando de 

levantamento e análise da bibliografia e cartográfica; pesquisa em banco de dados oficiais como 



Defesa Civil para sistematização do quantitativo e qualitativo de enchentes; interpretação, 

análise e representação dos dados e das informações obtidos através das entrevistas realizadas 

na Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Maranhão. Os problemas recorrentes evidenciam 

o descaso das autoridades com as populações ribeirinhas e que estas localidades necessitam de 

um planejamento para uma melhor gestão urbana dos municípios que fazem parte da bacia do 

Mearim. 
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INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos são compreendidos como fontes de valor econômico essencial 

para a sobrevivência e desenvolvimento dos seres vivos. Eles são abundantes na natureza e, 

por isso, durante muitos anos se pensou que a falta de água potável era impossível. Isso causou 

certa despreocupação com a preservação desse recurso e as sociedades modernas 

continuaram a se desenvolver formando grandes centros urbanos a qualquer custo, deixando de 

lado a preocupação com a possível contaminação do meio ambiente. 

A água é suprida de fontes existentes à montante ou em bacias vizinhas ou, ainda, 

da água subterrânea (ou combinações destas). Após o uso da água pela população, a mesma 

retorna para os rios sem tratamento ou pelo extravasamento das fossas. A urbanização aumenta 

as áreas impermeáveis e a canalização, o que aumenta os picos de cheia e sua frequência para 

a mesma precipitação. Além de aumentar a velocidade da água e a produção de sedimentos e 

dos resíduos sólidos que escoam para a drenagem. 

Todo corpo hídrico tem uma área de flutuação de seu nível ao longo do 

anoconforme a variação das precipitações,o que pode aumentar a vazão e ocasionar 

transbordamento. Estas inundações ou enchentes são fenômenos naturais e comuns em todos 

os ambientes fluviais. 

O território brasileiro é constituído de três grandes bacias e de dois complexos de 

bacias hidrográficas. As três bacias são: a do rio Amazonas, a do rio Tocantins e a do São 

Francisco, e os dois complexos de Bacias são o do Prata e do Atlântico. O complexo da Bacia do 

Prata é constituído de três bacias: Alto Paraguai, Paraná e Uruguai e o complexo atlântico é 

subdividido nos seguintes complexos: Atlântico Norte, Atlântico Nordeste, Atlântico Leste 1, 

Atlântico Leste 2 e Sudeste (KRAUSE e RODRIGUES, 1998). 



O Estado é bastante privilegiado em termos de recursos hídricos tanto 

subterrâneos, pois ocupa a segunda posição no Nordeste, quanto superficiais devido a nove 

grandes bacias hidrográficas, predominantemente perenes (IBAÑEZ, 1991). As peculiaridades 

de alguns ecossistemas aquáticos que têm sido alvo de investigação  

Em 2009 o Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão 

(NUGEO/UEMA) delimitou 12 bacias hidrográficas no Maranhão, as quais são Sistema 

Hidrográfico do Litoral Ocidental, Sistema Hidrográfico das Ilhas Maranhenses, Bacias 

Hidrográficas dos rios Mearim, Itapecuru, Munin Turiaçu, Maracaçumé, Preguiças, Periá, 

Parnaíba, Tocantins e Gurupi (LOPES, 2011). Nesse estudo, os autores ainda consideraram 

bacia hidrográfica como sendo a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Foram 

observadas as diretrizes metodológicas e os conceitos adotados pela Agencia Nacional de 

Águas - ANA (LOPES, 2011b). 

O rio Mearim banha os municípios localizados na região central maranhense, entre 

os quais se situam Trizidela do Vale, Bacabal e Pedreiras,os lugares mais afetados pelas 

inundações de acordo com notícias de jornais, e relatórios oficiais da Defesa Civil Estadual, 

durante o período de cheia, deixando várias famílias desabrigadas e desalojadas. 

Considerando as características da bacia do rio Mearim, seu curso se encontra 

dividido em Alto Mearim, abrangendo o rio das Flores; Médio Mearim, compreendendo a 

barragem do rio das Flores e o Seco das Almas e por fim, o Baixo Mearim, o qual abrange o 

Seco das Almas e desemboca na foz da baía de São Marcos. 

Como todas as demais regiões, os ambientes fluviais são alterados por impactos 

antrópicos, o que causa alterações na paisagem. Tais modificações podem se manifestar 

através do crescente desmatamento, do aumento desordenado da urbanização e da 

impermeabilização do solo, o que pode acarretar elevados processos de enchentes. A gravidade 

das transformações ocorre em várias cidades do Brasil e a importância desse impacto está 

evidente através de danos materiais e humanos associadas a enchentes em diferentes locais do 

país, relatados na mídia.  

O presente trabalho tem por objetivo analisar os impactos socioambientais 

causados pelas inundações do rio Mearim e as interferências das catástrofes sobre a população 

que ocupa áreas do leito maior do rio. 

 

 



METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa será feito com fundamentação nos métodos: 

dedutivo e indutivo e apoio da fenomenologia (TUAN, 1980; KAPLAN, 1975). 

O método dedutivo subsidiou os trabalhos de gabinete que compreendem as 

explorações relacionadas à consolidação do referencial teórico, revisão e representação 

bibliográfica, interpretação e análise dos dados e informações e elaboração do texto. 

O método indutivo foi empregado como embasamento na observação dos 

elementos naturais e humanos da paisagem, subjacente, aos métodos: qualitativo e 

fenomenológico, relativamente à percepção ambiental, observação, interpretação e explicação 

de fenômenos e caráter local e regional. 

Os procedimentos relativos ao alcance dos objetivos da pesquisa, coerente com a 

metodologia nas etapas de gabinete e campo (TROPPMAIR, 1988), compreendem: pesquisa 

bibliográfica e documental constando de levantamento e análise da bibliografia e cartográfica; 

pesquisa em banco de dados oficiais como Defesa Civil para sistematização dos indicadores de 

quantitativo e qualitativo de enchentes; interpretação dos dados e das informações obtidos 

através das entrevistas com base em procedimentos da metodologia quantitativa e qualitativa; 

análise, interpretação e representação dos dados coletados através das atividades de campo. 

Para o alcancedos objetivos desta pesquisa foram realizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

• Levantamento e análise da bibliografia documental relacionada com o tema e a 

área-objeto de estudo; 

• Levantamento de artigos, teses, dissertações, monografias e legislações em 

sites relacionados ao assunto abordado; 

• Realização de atividades em campo para reconhecimento da área com o 

objetivo de levantar dados fotográficos a respeito das enchentes e inundações ocorridas nos 

municípios de entorno da bacia do rio Mearim. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

A Bacia do Rio Mearim é genuinamente maranhense. Orio principal nasce próximo 

a Serra Negra, no município de Grajaú, e desagua no Golfão Maranhense, na baía de São 

Marcos (KRAUSE, 2006apud BRITO, 2010),depois de banharos municípios da região central do 

Estado (Figura 01), dentre os quais se destacamos quemais são atingidos pelas inundações tais 

como:Trizidela do Vale, Pedreiras e Bacabal. 

  Figura 01: Localização da Bacia do rio Mearim 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Na região de Trizidela e de Pedreiras, ocorre o contato do relevo de planalto com o 

da planície fato que altera significativamente a hidrodinâmica do fluxo do rio, considerando-se 

que as águas têm comportamento diferenciado entre estes dois ambientes geomorfológicos. 

No decorrer da estação chuvosa, naturalmente ocorre o processo de escoamento 

de vários afluentes do rio Mearim, contribuindo para a elevação do seu nível e, 

consequentemente, no alagamento de diversas áreas urbanas dos municípios já citados. 

Ressalta-se que este é um dos principais fatores que interferem no desenvolvimento destas 

cidades, pois a ocorrência de inundações nos centros urbanos acarreta inúmeros transtornos 



socioeconômicos, sendo estes municípios atingidos pelas cheias do rio Mearim em intervalos 

anuais e intensidade diversificada (BRITO et al, 2010). 

De acordo com os relatórios do CEDECMA (2011) os intervalos que vão de Janeiro 

à Maio são os mais chuvosos, e em que mais incidem desabamentos, alagamentos e outros 

desastres dos gêneros. Já no intervalo de Julho á Novembro são destacados baixos índices 

pluviométricos, que dependendo de condições climáticas do período, podem ser registrados 

estiagem, incêndios florestais e outros desastres do gênero, como ocorrido no ano de 2010. 

Os relatórios do CEDECMA (2011) ainda dizem que o primeiro semestre 

maranhense é marcado pelo verão chuvoso. Neste período são registradas as médias 

pluviométricas mais altas do ano que, consequentemente, acarreta as maiores ocorrências de 

enxurradas, enchentes e desabamentos para todo o Estado, impondo muitos danos à população. 

Além da alta pluviosidade, outro fator preponderante para a incidência desses 

eventos é o crescimento populacional desordenado, o que faz a população ocupar áreas 

vulneráveis a acidentes sem se preocupar com a falta de infraestrutura do local. Além disso, o 

constante desmatamento empobrece o solo eaumenta o volume das águas fluviais com mais 

intensidade neste período (CEDECMA, 2011). 

Dos principais fenômenos meteorológicos em grande escala produtores de chuvas 

no Estado do Maranhão podemos citar: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

responsável pelas chuvas que ocorrem durante o período de fevereiro a maio no setor centro-

norte do Estado; incursão de sistemas frontais (frentes frias) até o sul da Bahia provocando 

instabilidade suficiente para ocorrência de chuvas no setor centro-sul do Maranhão e Vórtices 

Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) que da mesma forma que pode contribuir para formação de 

nuvens de chuva, também pode inibir a formação das mesmas; sua contribuição ou inibição vai 

depender do seu posicionamento. Em uma escala menor têm-se como produtores de chuvas as 

Linhas de Instabilidade, efeitos de brisa marítima e terrestre associados à formação de 

aglomerados convectivos desenvolvidos próximo à costa do Atlântico, no setor norte do 

Maranhão, os quais são responsáveis por pancadas de chuvas que podem atingir cerca de 70 

mm diário. Verificam-se ainda as chuvas produzidas pelos efeitos de brisa de vale e montanha 

observados principalmente na região sul do Estado ( 

No ano de 2011 foram registrados 10 municípios no Estado do Maranhãoque 

decretaram Situação de Emergência por Ocorrência de Enchentes, outros 10 municípios que 

decretaram Situação de Emergência por Ocorrência de Enxurradas e 01 município que decretou 



Situação de Emergência por Danificação de Obras de Arte ou de Edificações com Problemas de 

Estruturas, desses, 18 municípios foram registrados pelo estado e 19 foram reconhecidos pela 

união, totalizando 21 municípios em todo o estado (CEDECMA, 2011).  

Desde os primeiros dias de março de 2011, quando houve a notificação do evento 

pelos municípios da bacia do Mearim, equipes técnicas da Coordenadoria Estadual da Defesa 

Civil do Maranhão acompanharam e monitoraram o nível do referido rio. Além das atividades 

desenvolvidas nos municípios dessa bacia, 51 vistorias técnicas foram realizadas nas demais 

regiões do estado sujeitas a inundação, como exemplo a barragem do rio Flores no município de 

Joselândia o qual é preocupação da população a jusante (CEDECMA, 2011). 

No ano de 2009, o município deBacabal foi castigado pelas chuvas por mais de um 

mês e foi uma das cidades em que as enchentes tiveram um grande impacto no Maranhão (BBC 

Brasil, 2009). 35.462 mil habitantes de Bacabal foram atingidos de alguma forma pelas cheias 

(Figura 02). Neste mesmo ano, 4.775 mil ficaram desabrigadas nos municípios e 11.110 mil 

desalojados (CEDECMA, 2012). 

Figura 03: Imagem da Avenida Bacabal depois da enchenteFigura 04: Imagem da Ponte Metálica, Bacabal. 

Fonte: Google imagensFonte: Google imagens 

 

Notícias ainda demonstram que, neste mesmo ano (2009), mais de 20 mil pessoas 

sofreram com as fortes chuvas no Maranhão. As cidades de Trizidela do Vale e Pedreiras 

ficaram parcialmente cobertas pela água. O Rio Mearim subiu cinco metros em dois dias. Mais 

de 500 famílias tiveram que deixar suas casas (Globo.com, 2009). 



No entanto, o município de Trizidela do Vale foi o que mais sofreu em termos de 

danos humanos e materiais, pois conforme dados do (CEDECMA, 2012) 32.213 mil pessoas 

foram atingidas de alguma forma pelas enchentes de 2009,além de 2.197 danos materiais e 

edificações, já no Município de Pedreiras houve 23 mil afetados por estas inundações. 

 

Figura 05: Rua do Campo, Trizidela do Vale   Figura 06:Pedreiras 

Fonte: Defesa Civil, 2011.     Fonte: Defesa Civil, 2011. 

 

Figura 07: Ponte São Francisco Sá. Pedreiras à esquerda e Trizidela à direita 

Fonte: Defesa Civil, 2011. 

 

Um dos municípios que mais sofreu com as intensas chuvas no primeiro semestre 

de 2009 foi Pedreiras (4º35’S, 44º35’W, 40m), localizado na microrregião do Médio Mearim. O 

comportamento da chuva (Figura 07) de janeiro a junho foram registrados um índice 



pluviométrico acima da média histórica (todos os desvios foram positivos). Os meses de abril e 

maio foram os que apresentaram os valores mais altos de precipitação durante o semestre. Em 

maio o desvio percentual positivo ultrapassou a marca dos 100% chegando ao extremo de 

323%, ou seja, quatro vezes a mais do que o esperado. Já em abril, o segundo mês mais 

chuvoso deste semestre, Pedreiras, registrou um percentual de 72% acima do esperado 

(CEDECMA, 2011). 

A cidade de Pedreiras sofre constantemente com as enchentes do rio Mearim. De 

solo latossolo vermelho, a região de Pedreiras sempre às intempéries das chuvas que raramente 

sobe a níveis de perigo. No ano de 2009 o volume de chuva foi superior ao convencional, como 

aconteceu em todo o Brasil. O Centro Educacional Cenecista Corrêa de Araújo, sempre esteve 

solidário com a população da região afetada e nesse período não podia fugir do momento em 

que toda a população sofreu com a saída de suas casas, sem ter abrigo (CNEC, 2013). 

Figura 07:Total pluviométrico mensal do período de janeiro a junho (barras azuis) em Pedreiras-Ma, Normal 
climatológica (barras amarelas) e Desvio Percentual (DP - barras vermelhas) em relação a normal. 

Fonte: Boletim Meteorológico, 2009. 

 

Portanto, com o objetivo de minimizar as inundações nas cidades de Pedreiras, 

Trizidela do Vale, Bacabal, Vitória do Mearim e Ariri, a barragem do rio Floresfoi construída na 

região do médio Mearim,no entanto, ela se encontra abandonada; das duas comportas 



existentes, apenas uma funciona; além de ter ocorrido acidente com vítima fatal (Assembleia 

Legislativa do Maranhão, 2003). Desta forma, percebe-se que há um grande descaso com as 

populações ribeirinhas e que estas localidades necessitam de um planejamento para uma 

melhor gestão urbana dos municípios que fazem parte da bacia do Mearim. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As enchentes são calamidades naturais ou não que ocorrem quando um leito 

natural recebe um volume de água superior ao que pode comportar resultando em 

transbordamentos. Podem ocorrer em lagos, rios, córregos, mares e oceanos devido a chuvas 

fortes e contínuas. São consideradas, entre as catástrofes naturais, as que mais danos causam 

à saúde da população e ao patrimônio, com elevada morbimortalidade, em decorrência do efeito 

direto das inundações e das doenças infecciosas secundárias aos transtornos nos sistemas de 

água e saneamento. 

As principais causas das enchentes são fatores como alto índice pluviométrico da 

região, desmatamento, assoreamento do leito dos rios, retificação dos rios, alto grau de 

impermeabilização do solo pela malha asfáltica e de concreto, ocupação desordenada e 

crescimento populacional de imigrantes. Destaca-se também como fator preponderante para 

enchentes o alto grau de pobreza da periferia da cidade, o que impossibilita as pessoas de terem 

recursos para destinar o lixo, por exemplo, falta de conscientização e educação ambiental dos 

administradores e da população em geral, omissão do poder público na gestão urbana e falta de 

saneamento básico adequado. As enchentes, na maioria das vezes acontecem como 

consequência da ação humana. 

Para enfrentar os desastres naturais, especificamente, as inundações, as principais 

medidas que precisam ser adotadas são: ordenar a ocupação do espaço urbano; planejar de 

forma integrada o uso da terra nas bacias hidrográficas; promover intervenções estruturais nas 

áreas de risco e melhorar o sistema de alerta antecipado à população. 

Sabe-se que a situação de emergênciaé caracterizada quando a situação anormal 

provocada por desastres, com danos superáveis pela comunidade, tem o reconhecimento legal 

pelo poder público.O Estado de Calamidade Pública, além de ter o reconhecimento de uma 

situação anormal provocada por desastre, compromete, com sérios danos, a segurança e a vida 

das pessoas da comunidade. 



Através desta pesquisainfere-se que a maior causa das enchentes ocorridas no rio 

Mearim pode relacionar-se àsalterações dos fluxos das correntes fluviais do planalto e da 

planície. Entretanto, as catástrofes desses fenômenos estãorelacionadas à ocupação 

desordenada nas margens do rio pelas populações ribeirinhas, que insistem em permanecer nos 

locais de risco pelas facilidades socioeconômicas dos municípios de Trizidela do Vale, Bacabal e 

Pedreiras,as quais influenciam na dinâmica fluvial do Mearim. Contudo destaca-se a falta de 

infraestrutura e planejamento nos municípios citados e a resistência dos moradores em 

permanecerem nas áreas de risco. 
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