
 

3799 

EIXO TEMÁTICO 10 | QUESTÕES AGRÁRIA, URBANA E AMBIENTAL

 

ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO E DOS DESASTRES NATURAIS DURANTE O 
MÊS DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE TERESINA-PI 

 
ANALYSIS OF PRECIPITATION AND NATURAL DISASTERS DURING THE MONTH OF MARCH 2018 

IN THE CITY OF TERESINA-PI 
 

Francisco Wellington de Araújo Sousa 1 
 

RESUMO  
Esse trabalho tem como objetivo realizar uma discussão sobre as 
precipitações que ocorreram na cidade de Teresina no mês de março de 
2018, e os principais desastres ambientais que surgiram devido a esses 
eventos de chuvas. Os procedimentos metodológicos envolveram uma 
pesquisa bibliográfica, consultas em sites e nos principais jornais locais, 
análise de dados de precipitação e elaboração de mapas. Conclui-se que 
os impactos que afetaram a cidade de Teresina, associados aos eventos 
de chuva foram intensificados por vários fatores a saber: ocupação de 
áreas de risco sujeitas à inundação ou enchentes, sendo que nessas 
áreas há uma inexistência de saneamento adequado; os sistemas de 
drenagem são deficientes; verifica-se que há um aumento  das áreas 
impermeabilizadas, devido principalmente ao crescimento do perímetro 
urbano de Teresina, que está ocorrendo de forma desordenada sem 
planejamento. 

 
Palavras-chave: Impactos urbanos. Chuvas. Problemática 

socioambiental. 
 

ABSTRACT 
This work aims to discuss the rainfall that occurred in the city of Teresina 
in March 2018, and the main environmental disasters that arose due to 
these rainfall events. The methodological procedures involved a 
bibliographic research, consultations on websites and in the main local 
newspapers, analysis of precipitation data and elaboration of maps. It is 
concluded that the impacts that affected the city of Teresina, associated 
with the rain events, were intensified by several factors, namely: 
occupation of risk areas subject to inundation or flooding, and in these 
areas there is a lack of adequate sanitation; drainage systems are 
deficient; it appears that there is an increase in waterproofed areas, 
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mainly due to the growth of the urban perimeter of Teresina, which is 
occurring in a disorderly way without planning. 
 
Keywords: Urban impacts. rains. socio-environmental problems.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos centros urbanos tem aumentado os impactos provocados pelos eventos de chuvas 

intensas. Isto se deve, principalmente, a alguns fatores, como, por exemplo, o aumento da 

impermeabilização do solo, à falta de um planejamento adequado com relação a drenagem das 

águas pluviais e também devido à expansão das ocupações em áreas de risco. 

Entre os desastres naturais que rotineiramente vem surgindo quando ocorrem as 

precipitações intensas destacam-se: as enchentes, as inundações, os alagamentos e também os 

deslizamentos. Esses desastres ocasionam muitos transtornos para a população, o que envolve 

danos materiais, perdas econômicas e até mesmo humanas.  

A cidade de Teresina vem apresentando há muitos anos transtornos relacionados aos 

eventos de precipitação, principalmente impactos associados às enchentes e alagamentos. Mas 

devido ao aumento da urbanização no município, os casos de deslizamentos e desabamentos 

de casas vem tornando-se pertinentes na capital, fato esse intensificado pelas ocupações em 

áreas de encostas. 

Portanto, a cidade apresenta muitos problemas em relação ao escoamento da água das 

chuvas, pois além do planejamento ter sido feito de forma inadequada, as estruturas físicas 

específicas para a microdrenagem também se encontram deficientes.  As redes e galerias foram 

construídas segundo a necessidade, sem ter antes uma padronização e planejamento prévio 

(TERESINA, 2013). 

Vale ressaltar que os projetos de drenagem se mostraram equivocados nas concepções, 

pois grande parte, não levou em consideração a expansão urbana da área e o aumento da 

impermeabilidade do solo em Teresina. Além disso, a topografia da área urbanizada, também 

contribui para ocorrerem frequentemente alguns desastres naturais, pois o relevo é 

predominante plano com altitudes baixas (TERESINA, 2013). 

Deste modo, a pesquisa teve como objetivo realizar uma discussão sobre as 

precipitações que ocorreram na cidade de Teresina no mês de março de 2018, e os principais 

desastres ambientais que surgiram devido a esses eventos de chuvas. 
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Para a realização desse estudo, foi realizado primeiramente um levantamento 

bibliográfico a respeito das temáticas abordadas. Utilizou-se de notícias jornalísticas disponíveis 

em sites de internet, que destacavam informações sobre as chuvas e os principais impactos 

ocasionado pelos eventos climáticos extremos. Para a discussão desse trabalho foi escolhido as 

precipitações que ocorreram nos dias 01, 02 e 30 de março, porque nessas datas os desastres 

ambientais tiveram uma maior proporção. 

Os dados dos totais pluviométricos para o referido mês foram obtidos no site do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Esses dados foram organizados em tabelas e 

também em gráficos com o auxílio do programa Microsoft Excel.  Utilizou-se também de 

imagens de satélites, que se encontram disponíveis no site do INMET e da Fundação Cearense 

de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), para ser feito a discussão das condições 

atmosféricas. 

Também foi elaborado o mapa de localização da cidade de Teresina, tendo como base 

ferramentas de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os dados vetoriais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística foram processados no software Qgis versão livre 2.18.1, 

utilizando como sistema geocêntrico de referência o SIRGAS 2000. 

 

2 DESASTRES NATURAIS: APORTES TEÓRICOS 

 

Os desastres naturais constituem problemas que afetam grande parte da população 

mundial, sendo que nas últimas décadas houve um aumento considerável de casos 

relacionados a esses impactos. Esse crescimento vem ocorrendo devido ao aumento da 

população, à ocupação desordenada e ao intenso processo de urbanização e industrialização 

(KOBIYAMA et.al, 2006). 

Além disso, os eventos climáticos extremos, que no decorrer dos anos estão ficando 

cada vez mais intensos, tem proporcionado o surgimento dos desastres naturais nos centros 

urbanos. Logo, esses fenômenos climáticos, principalmente a chuva tem ampla relação com 

essa problemática (JÚNIOR; COSTA; MERCÊS, 2010).  

Devido a uma crescente expansão das áreas urbanizadas, alguns fatores contribuem 

para desencadear esses problemas, como por exemplo, a impermeabilização do solo, o 

adensamento das construções e também uma falta de planejamento urbano (KOBIYAMA et.al, 
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2006). Portanto, os desastres naturais que constantemente afetam as cidades, e que estão 

atreladas as chuvas intensas são as enchentes, inundações, alagamentos e os deslizamentos. 

As enchentes também conhecidas como cheias, são definidas pela elevação do nível 

d’água no canal de drenagem decorrente do aumento da vazão, atingindo a cota máxima do 

canal, no entanto, sem extravasar (BRASIL, 2007). Estão relacionadas principalmente com 

períodos prolongados de precipitações pluviométricas, do que com chuvas intensas e 

concentradas, apresentando como característica a grande extensão nas áreas de ocorrência 

(BRASIL 2003). 

Já a inundação é definida como o aumento do nível dos rios além da sua vazão normal, 

provocando o transbordamento das águas, atingindo as áreas próximas ao rio. (KOBIYAMA 

et.al, 2006).  Santos (2010, p. 30) apresenta um conceito semelhante, onde o autor explica que 

o termo inundação “deriva do verbo inundar, que tem como significado: ação ou efeito de 

inundar; transbordamento das águas, cobrindo certa extensão do terreno.” 

Tominaga et al. (2009) destacam alguns fatores que contribuem para a frequência e 

gravidade das inundações, como por exemplo, a intensidade e a distribuição da precipitação, a 

taxa de infiltração de água no solo, o grau de saturação do solo e as características 

morfométricas e morfológicas da bacia de drenagem. 

Com relação ao alagamento, o mesmo consiste na: “extrapolação da capacidade de 

escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em áreas 

rebaixadas, atingindo ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de 

precipitações intensas” (BRASIL, 2014, p.62).  

Na definição de Santos (2010), os alagamentos representam problemas caracterizados 

pelo acúmulo momentâneo de águas em um determinado local, ocasionado por uma 

deficiência no sistema de drenagem, devido a seu baixo coeficiente de escoamento superficial.  

Os deslizamentos são fenômenos provocados pelo escorregamento de materiais 

sólidos, como solos, rochas, vegetação e outros, ao longo de terrenos inclinados. São 

caracterizados como movimentos de massa associado à gravidade que ocorrem de forma 

rápida, sendo que a superfície de ruptura é definida por limites naturais e profundos (BRASIL, 

2003). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A cidade de Teresina localiza-se na região Centro-Norte do Estado do Piauí, inserida no 

Território de Desenvolvimento Entre Rios. Segundo dados do censo demográfico 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Teresina, nesse mesmo ano 

era de 814.230 habitantes, sendo sua população estimada, em 2021, de 871.126 habitantes. 

A sede do municipio encontra-se localizada entre as coordenadas geográficas 05º 05’ 

12” latitude sul e 42º 48’ 42” longitude oeste de Greenwich. O município possui uma área de 

aproximadamente 1.391,293 km2. A Oeste faz limite com o município de Timon, no Estado do 

Maranhão e com Nazária, ao Norte com União e José de Freitas, Leste com Altos, Pau d’Arco, 

Demerval Lobão e Lagoa do Piauí, ao Sul Monsenhor Gil, Palmeirais, Curralinhos e Nazária. 

 
Figura 1 – Mapa de localização do município de Teresina, Piauí 

 

Fonte: Base de Dados: IBGE (2019); ANA (2017); PMT (2015). Organização: O autor (2021) 

 

 

3.2 EVENTOS DO DIA 01 E 02 DE MARÇO 

 

Durante a noite do dia 1 e a madrugada do dia 2 de março ocorreu um evento de 

precipitação pluviométrica sobre a capital, que acumulou nesse intervalo cerca de 29 mm. A 
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figura 2 destaca dados da estação meteorológica de Teresina, referente ao total pluviométrico 

na referida data. Esse volume de chuva provocou impactos de alagamentos e deslizamentos. 

Na região sudeste houve casos de alagamentos em ruas do Residencial Manoel 

Evangelista, que se localiza no bairro Novo Horizonte. Os impactos provocados pelos 

alagamentos trouxeram como consequência muitos prejuízos para os moradores do referido 

residencial, principalmente, com relação as perdas materiais, pois a água da chuva invadiu 

algumas residências. 

 
Figura 2 - Dados do Inmet, com destaque em vermelho do volume de precipitação que caiu na cidade de 

Teresina nos dias 01 e 02 de março 

 
Fonte: Inmet. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/sonabra/pg_dspDadosCodigo_sim.php?QTMxMg==> 

Acesso em: 12/04/2018 
 

Na mesma zona, ocorreu registro de alagamento na avenida Joaquim Nelson. Essa via 

pública da capital vem sendo nos últimos anos um dos principais pontos de alagamentos de 

Teresina. O principal fator que condiciona para que esse problema aconteça na mesma área, 

está relacionado a uma drenagem que é ineficiente. Além disso, nas adjacências do local 

existem empreendimentos que foram construídos que alteraram o meio físico, principalmente 

relacionado ao desmatamento e aterramento, o que prejudicou o escoamento e a drenagem 

natural.  

No residencial Dilma Rousseff, localizado no bairro Santa Maria da Codipi, região norte 

da capital, os problemas que surgiram foram principalmente os alagamentos. Nesse bairro, a 

água das chuvas avançou sobre as residências, chegando a atingir 1 metro de altura em algumas 
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áreas. Nesse mesmo residencial, 24 famílias foram atingidas, segundo informações da Defesa 

Civil Municipal. 

Com relação à região leste da capital as áreas que tiveram registros de impactos 

provocados pelas chuvas são: Cidade Leste, Santa Bárbara e São Cristóvão. No Cidade Leste, 

bairro Verde Lar houveram casos de alagamentos, sendo que algumas residências foram 

completamente invadidas. No mesmo bairro foi registrado impacto relacionado a deslizamento 

de terra atingindo algumas residências do local. 

Já no bairro São Cristóvão, a avenida Pedro Almeida ficou completamente alagada, o 

que trouxe como consequência o impedimento dos moradores de sair de suas casas. Esse 

bairro, assim como outros da região leste apresentam constantemente problemas com relação 

aos alagamentos das vias públicas, devido à problemas de drenagem nessa região. As obras de 

drenagem são deficientes, pois sempre ocorrem alagamentos em vários pontos da região leste. 

 

3.3 EVENTO DO DIA 30 DE MARÇO 

 

As fortes chuvas que ocorreram em Teresina no dia 30 de março provocaram muitos 

impactos em vários pontos da cidade. Os problemas decorrentes das precipitações nessa data 

se concentraram principalmente na BR 343, uma rodovia nacional, que dá acesso ao litoral do 

Estado. Segundo dados da estação meteorológica de Teresina, disponíveis no site do INMET, foi 

acumulado 145mm nessa data, como se observa na figura 3. 

 
Figura 3 - Dados do Inmet, com destaque em vermelho do volume de precipitação que caiu na cidade de 

Teresina no dia 30 de março 

 
 Fonte: Inmet. Disponível em: http://www.inmet.gov.br/sonabra/pg_dspDadosCodigo_sim.php?QTMxMg  

Acesso em: 12/04/2018 
 

http://www.inmet.gov.br/sonabra/pg_dspDadosCodigo_sim.php?QTMxMg
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A rodovia BR-343 apresentou problemas em três pontos da cidade. O primeiro trecho 

fica localizado entre os bairros Recanto das Palmeiras e Livramento, zona sudeste de Teresina. 

A água das chuvas provocou um desmoronamento da pista, como consequência da estrutura 

de um bueiro que cedeu, pois, a pista não suportou a correnteza das águas (Figura 4). 

 
Figura 4 - Fotografias que destacam desmoronamento da BR 343 

 

Fonte: Disponível em: https://www.portalodia.com/noticias/piaui/trecho-da-br-343-cede-e-quatro-pessoas-
ficam-feridas-316034.html  Acesso em: 12/04/2018 

 

A partir das imagens verifica-se que a correnteza provocou um grande buraco na pista, 

o que trouxe como consequência o impedimento do fluxo de veículos na rodovia. Segundo 

informações de noticiários locais, esse desmoronamento fez com que dois veículos caíssem na 

cratera, deixando quatro pessoas feridas. O outro ponto fica localizado próximo ao Condomínio 

Mirante do Lago. Nesse local da rodovia, a pista ficou coberta pela água, ocasionando um 

grande alagamento (Figura 5). A partir desse problema, a passagem de veículos foi impedida 

nos dois sentidos. Os alagamentos nas proximidades desse condomínio já vêm acontecendo há 

alguns anos, no entanto, as obras que são realizadas não resolvem os impactos e assim o 

mesmo ponto continua vulnerável quando ocorrem as precipitações.  

 

Figura 5 - Alagamento na BR-343, região sudeste de Teresina 

 
Fonte: Disponível em: https://www.portalodia.com/noticias/piaui/br-343-e-interditada-por-tempo-

indeterminado-apos-desabamento-e-alagamento-316017.html 

https://www.portalodia.com/noticias/piaui/trecho-da-br-343-cede-e-quatro-pessoas-ficam-feridas-316034.html
https://www.portalodia.com/noticias/piaui/trecho-da-br-343-cede-e-quatro-pessoas-ficam-feridas-316034.html
https://www.portalodia.com/noticias/piaui/br-343-e-interditada-por-tempo-indeterminado-apos-desabamento-e-alagamento-316017.html
https://www.portalodia.com/noticias/piaui/br-343-e-interditada-por-tempo-indeterminado-apos-desabamento-e-alagamento-316017.html
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Além desses casos de deslizamentos, também foi registrado nessa data outros impactos 

decorrentes das precipitações intensas. Na avenida Mirtes Melão, localizado no bairro Alto da 

Ressurreição, a água das chuvas provocou um alagamento, que prejudicou principalmente a 

circulação de veículos, devido a via pública ter ficado bloqueada pelas águas.  

Outros pontos da cidade que tiveram problemas com alagamentos foram: residencial 

Torquato Neto (zona sul); principal avenida alagada do bairro Santa Maria da Codipi (região 

norte); Avenida Joaquim Nelson no bairro Dirceu Arcoverde (região sudeste) e a Avenida 

Presidente Kennedy (região leste).  

Esses alagamentos que constantemente vem ocorrendo na cidade, principalmente em 

ruas e avenidas, tem como umas das consequências a drenagem das águas pluviais que se 

encontra deficiente na capital. Em vários pontos de Teresina, o sistema encontra-se precário, e 

a tendência é que esses problemas irão aumentar, pois a cidade está crescendo, e as medidas 

para conter os impactos do crescimento não vem sendo realizadas de maneira adequada.  

Desse modo, o principal sistema atmosférico que atuou nesse dia foi a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). A figura 6 apresenta o posicionamento desse sistema entre 

os dias 26 a 31. Observa-se que a ZCIT se encontra bem localizada na porção norte do nordeste 

brasileiro, com nuvens cobrindo quase toda a região.  

 
Figura 6 - Posição da ZCIT no nordeste brasileiro entre os dias 26 à 31 de março de 2018 

 
Fonte: CEMADEM 

 

Esse sistema meteorológico é típico de verão, sendo responsável por grande parte das 

chuvas que ocorrem em vários estados da região Nordeste.  Atua no Estado do Piauí a partir de 

fevereiro até o mês de abril, principalmente. É caracterizado por ser um conjunto de nuvens 
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portadoras de instabilidade, que provocam chuvas. A figura 7 destaca manchas em tons de 

vermelho e azul envolvendo a porção Centro Norte Piauiense. Essas manchas representam 

nuvens carregadas que correspondem a áreas de instabilidade da ZCIT, que provocaram as 

fortes chuvas em Teresina no dia 30. Além de cobrir a porção norte do Estado, observa-se que 

as nuvens carregadas se estenderam pelo Maranhão, além da faixa litorânea de outros estados 

da região Nordeste. 

 
Figura 7 - Nuvens carregadas envolvendo grande parte da região Nordeste no dia 30 de março de 2018 

 
Fonte: INMET (2018) 

 

3.4 SÍNTESE DAS PRECIPITAÇÕES DO MÊS DE MARÇO 

Em março de 2018, a precipitação na cidade de Teresina apresentou um volume de 

chuvas um pouco acima da média, totalizando 305,2 mm.  A figura 5 apresenta as precipitações 

que ocorreram em todo mês, com destaque principalmente para o dia 30, que teve um volume 

de chuvas acumulado em 145mm.  

 
Figura 8 - Totais pluviométricos do mês de março de 2018 

 
Fonte: INMET (2018). Elaboração: O autor (2020) 
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A média de chuvas para Teresina para o referido mês, segundo o intervalo que considera 

as médias de 1981 a 2010 é de 287 mm.  Na Tabela 1 observa-se dados relacionados à média 

de precipitações referentes aos primeiros quatro meses no período compreendido entre 1981-

2010. Esses dados correspondem a temporada de ocorrência de chuvas na cidade, durante todo 

verão e início do outono. 

 
Tabela 1 - Normal Climatológica de Estações do Piauí (1981-2010) 

NORMAL CLIMATOLÓGICA 1981 – 2010 
PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (MM): JANEIRO-ABRIL 

Nome da Estação Janeiro Fevereiro Março Abril 

Caldeirão 199,4 241,8 315,4 307,4 

Esperantina 169,2 222,7 310,6 312,0 

Floriano 173,9 150,4 180,0 135,1 

Luzilândia 186,6 200,9 289,3 297,4 

Parnaíba 121,8 180,7 259,2 269,2 

Piripiri 203,8 237,6 329,0 311,1 

Teresina 196,8 239,1 286,9 265,7 

Fonte: INMET. Elaboração: o autor (2022) 
 

Portanto, a partir das informações apresentadas na tabela 1, constata-se que, em 

comparação com os dados do período de 1981 a 2010, as precipitações de março de 2018 foi 

um pouco acima da média. Deste modo, o regime de chuvas do referido mês foi considerável, 

devido a atuação da Zona de Convergência Intertropical. Além disso, as precipitações foram 

impulsionadas pelo aquecimento das águas do Atlântico, pois grande parte da chuva vem dos 

oceanos, sendo uma combinação da umidade com as altas temperaturas.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir das informações dos resultados, conclui-se que o mês de março apresentou um 

volume de chuvas considerado um pouco acima da média, totalizando 305mm em comparação 

com a média de 1981-2010. A Zona de Convergência Intertropical foi o sistema atmosférico que 

teve maior influência durante todo o mês, principalmente nos dias analisados.  

Com relação aos impactos que afetaram a cidade de Teresina, esses desastres associado 

aos eventos de chuva foi intensificado por vários fatores a saber: ocupação de áreas de risco 

sujeitas à inundação ou enchentes, sendo que nessas áreas há uma inexistência de saneamento 

adequado; os sistemas de drenagem são deficientes; verifica-se que há um aumento  das áreas 
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impermeabilizadas, devido principalmente ao crescimento do perímetro urbano de Teresina, 

que está ocorrendo de forma desordenada sem planejamento. 

Portanto, é de suma importância que a gestão ambiental da cidade e os órgãos 

responsáveis pela habitação, meio ambiente e pela drenagem urbana, busque as melhores 

soluções com relação ao processo de saneamento básico na cidade, à drenagem das águas 

pluviais e às ocupações de áreas de risco, sendo uma ação conjunta com a sociedade e assim 

poder minimizar os impactos relacionados aos alagamentos e deslizamentos principalmente, 

com medidas preventivas. 
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