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INUNDAÇÕES URBANAS NO MARANHÃO: O CASO DA CIDADE DE 
TUNTUM  

Daniel Fernandes Rodrigues Barroso1; Teresa Cristina Ferreira da Silva2; Deibid Pereira Ribeiro3 & 
Gil Derlan Silva Almeida4

 

ABSTRACT – The city of Tuntum is located in the state of Maranhão, in the Central Maranhense 
mesoregion and Alto Mearim and Grajaú Microregion. Its population was estimated in 2017 in 
41,342 habitants. This work aimed to understand the natural and anthropogenic causes that 
triggered the flood that occurred in April 2018 in the city of Tuntum-MA. In order to understand 
the natural and human causes that caused the flood, it was done an in loco visitation five days 
after the flooding, and secondary rainfall and geomorphological data were collected from the 
region. Between April 7 and 11, 2018, the rain volume in the region was about 153 mm and on 
days 07 and 08 (date of flood) rainfall was approximately 60 mm. In addition to the rainfall in the 
region, a grounding and pipe installation was observed in a stretch of Tuntum creek, irregular 
buildings and edification along the banks of the body of water, irregular solid waste deposits and 
creek stretches with lacking of APP. In view of this situation, this work concludes that natural 
factors allied with the anthropic factors were determinant for the occurrence of this flood. Thus, it 
is urgent the intervention of the public power in applying the municipal laws that regulate the use 
and occupation of soil in the city of Tuntum and to improve minimum infrastructures in the city, 
such as the construction of bridge in substitution to the ground and the pipe constructed in the 
Tuntum creek. Environmental awareness of the population is recommended to preserve the banks 
of the Tuntum stream, not throwing solid waste and respecting the delimitations defined in the 
Brazilian forest code.  

Palavras-Chave – Floods, naturals and anthropics  factors, city of Tuntum. 
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1 -  INTRODUÇÃO  

De acordo com a Instrução Normativa nº 2 de 24/09/2012 do Ministério da Integração 

Nacional (Brasil, 2012), em seu Anexo V que trata da Classificação e Codificação Brasileira de 

Desastres - COBRADE, inundações, enxurradas e alagamentos são fenômenos naturais de natureza 

hidrológica. As enxurradas são caracterizadas pela submersão de áreas fora dos limites normais de 

um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas e o transbordamento 

ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície; as 

enxurradas são escoamentos superficiais de alta velocidade e energia, provocadas por chuvas 

intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo acidentado. É caracterizada 

pela elevação súbita das vazões de determinada drenagem e transbordamento brusco da calha 

fluvial e apresenta grande poder destrutivo. Os alagamentos ocorrem devido a extrapolação da 

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

ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas. 

A suscetibilidade de um território ou sociedade, relativamente ao fenômeno de inundações 

urbanas é condicionada pela conjugação de conjunto de fatores permanentes que geram 

condições propícias a sua ocorrência num determinado local, com fatores desencadeadores, que 

influenciam o suscitar do fenômeno num dado momento (Pedrosa et al, 2016).  

Nas áreas urbanas, o ciclo hidrológico sofre grandes alterações antrópicas tais como: 

alteração da superfície do solo, canalização das drenagens urbanas, disposição inadequada de 

resíduos, construção irregulares de edificações em áreas de risco, dentre outros (Tucci, 2004).  

De acordo com Tucci (2003), a inundação ocorre quando as águas dos rios, riachos e galerias 

pluviais saem do leito de escoamento devido à falta de capacidade de transporte de um destes 

sistemas e ocupa áreas utilizadas para moradia pela população, transporte (ruas, rodovias e 

passeios), recreação, comércio, indústria, entre outros. Segundo Soares et al (2005), quando essas 

áreas são atingidas com inundações deve-se ser dado importância, devido aos impactos que 

provocam nas atividades comerciais, nos serviços, na interrupção dos transportes e no 

alagamento das áreas residenciais. 

De acordo com Pedrosa (2016), acadêmicos e políticos tem consciência das inundações não 

somente nas áreas fluviais, mas também nas áreas suscetíveis as inundações ocupadas por 

homens e suas atividades.  Neste sentido, políticas de intervenção, por meio de dispositivos legais, 

deve ser priorizada para o ordenamento territorial urbano. Neste contexto, o Estatuto das Cidades 

prevê a política de desenvolvimento urbano, executada pelos municípios com o objetivo de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes (Brasil, 2008). Este trabalho tem como objetivo compreender as causas naturais e 

antrópicas que provocaram a inundação ocorrida na cidade de Tuntum-MA no mês de abril de 

2018.  



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 3 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Caracterização do município 

Tuntum é um município do estado do Maranhão localizado na Mesorregião Centro 

Maranhense e na Microrregião de Alto Mearim e Grajaú. A sede municipal possui as seguintes 

coordenadas geográficas: 5°19’13”S; 44°38’10”W. De acordo com o IBGE (2017), a população 

estimada do município em 2017 era de 41.342 habitantes e a maior parte da população mora na 

sede municipal, conforme apontou o último censo de 2010. Além de Tuntum, outros dez 

municípios fazem parte dessa microrregião com uma população estimada de 332.957 habitantes. 

No contexto de hidrografia, o município de Tuntum está situado nas bacias hidrográficas dos 

rios Itapecuru e Mearim, pois os rios Alpercatas e das Flores (que estão dentro da área do 

município) drenam suas águas para os rios Itapecuru e Mearim, respectivamente (CPRM, 2011). O 

município de Tuntum tem 79% de sua área localizada na bacia hidrográfica do rio Mearim (MPB 

Engenharia, 2014) e 21% na bacia do Itapecuru.  

Sendo afluente direito do rio Das Flores, o riacho Tuntum é o principal curso de água do 

município e corta a cidade drenando suas águas para o mesmo, que por sua vez deságua no rio 

Mearim. Vale ressaltar, que o riacho Tuntum deságua suas águas na barragem do rio Das Flores, 

barragem esta que foi iniciada em 1983, para aproveitamento hidrelétrico, controle de cheias da 

bacia do rio Mearim e implantação do polo hidroagrícola do Flores (MPB Engenharia, 2014).  

Conforme o mapa de geomorfologia da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim (MPB Engenharia, 

2014), geomorfologicamente, o município de Tuntum está localizado em três domínios 

morfoestruturais, sendo eles: Chapada de Barra do Corda, Planalto Dissecado do Gurupi-Grajaú e 

Planalto Dissecado do Itapecuru pertencentes às Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas. 

A sede do município está situada no domínio morfoestrutural do Planalto Dissecado do Itapecuru, 

que é caracterizado pela presença de colinas, morros e vales pedimentados, em altitudes que 

variam de 140 a 200 metros com predomínio de solos podzólicos vermelho-amarelos 

concrecionários.  

2.2 -  Caracterização pluviométrica 

Os dados de pluviometria foram consultados junto ao Portal Hidroweb no site da Agência 

Nacional de Águas – ANA, que disponibiliza a série histórica de precipitação da região. A tabela 1 

apresenta a descrição da Estação Pluviométrica, localizada no rio Das Flores, na Bacia hidrográfica 

do rio Mearim.  

Tabela 1. Dados da estação pluviométricas utilizadas neste estudo. Período de observação: 1972 a 2017 
(fonte: ANA - Hidroweb).  

Estação Código Tipo de 
estação 

Operadora Município Coordenadas  
Geográficas 
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Flores 00544006 Pluviométrica CPRM Barra do Corda 5°25’10,92” S 44°55’41,88”W 

 

No site do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, foi possível baixar o gráfico de 

precipitação acumulada em 24 h, durante o mês de abril de 2018 para verificar a quantidade de 

chuvas que antecederam o evento de inundação. Os dados estão disponíveis na estação 

meteorológica de Barra do Corda, esta estação meteorológica serve de referência para os estudos 

climáticos da região. 

2.3 - Visita in loco 

A visita in loco aconteceu no dia 13 de abril de 2018 e o objetivo dessa visita foi observar os 

danos causados pela inundação, no entanto, outros aspectos também foram observados durante a 

visita. Nesta, buscou-se entender as possíveis causas desse desastre, por meio da observação 

visual e de conversas com moradores locais. Registros fotográficos foram realizados para compor 

um banco de dados com informações sobre esse evento no município.  

3 - RESULTADOS 

A soma de fatores foi determinante para provocar a inundação, sendo eles: fatores naturais 

aliados a fatores antrópicos, conforme descritos a seguir: 

3.1 - Fatores naturais  

O regime pluviométrico da região de Tuntum apresenta seis meses de período chuvoso (de 

dezembro a maio) e seis meses menos chuvosos (junho a novembro) conforme mostra o gráfico 

da Figura 1. O total anual de chuvas na região é na média de 1.202 mm, sendo que os meses mais 

chuvosos contribuem com 1.032 mm, ou seja, 85,8% da precipitação anual. O mês de março é 

caracterizado como o mais chuvoso, com a média de 246 mm.  

Os fatores ambientais ou naturais tiveram contribuição para a inundação ocorrida em 

Tuntum. A região foi tomada por pancadas de chuvas na primeira quinzena de abril de 2018, com 

números em torno de 175 mm, conforme mostra o gráfico da Figura 2. Esse volume acumulado 

nos primeiros quinze dias do mês de abril, representam 75% do total previsto para o mesmo nessa 

região que apresenta uma média histórica de 200 mm, conforme mostra o gráfico da Figura 1. No 

período em que antecedeu a inundação (01 a 08 de abril), o volume de chuva na região foi de 80 

mm aproximadamente (Figura 2) e nos dias 07 e 08 (dias do desastre) cerca de 60 mm.  Ressalta-

se que esses dados são da Estação Meteorológica de Barra do Corda, que serve de referência para 

os estudos climáticos da região.  
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Figura 1. Pluviometria mensal na região do município de Tuntum. Dados de 1972 a 2017 (fonte: Hidroweb-
ANA).  

 

Figura 2. Chuva acumulada em 24 horas no mês de abril de 2018 na região de Tuntum, Estação Barra do 
Corda (fonte: INMET).  

Conforme explica o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, a concentração das áreas de 

instabilidade sobre as Regiões Norte e Nordeste, se deve ao padrão de circulação, desde os baixos 

níveis da atmosfera até os níveis mais altos. O forte fluxo de umidade em baixos níveis, oriundo da 

região equatorial, com a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o padrão de 

ventos nos níveis mais altos (difluência, cavado e vórtice), favoreceram a intensificação das chuvas 

nestas regiões do país e com isso, sete munícipios maranhenses, dentre eles Tuntum, receberam 

grande quantidade de chuvas, provocando as inundações, o que obrigou os municípios a 

decretarem estado de calamidade pública. Além disso, há sinais do fenômeno La Niña atuando no 

oceano Pacífico Equatorial, o que aumenta ainda mais as chuvas nessa região do estado. O 

município aparece na faixa de três a cinco ocorrências no mapa de chuvas médias anuais e locais 

para a ocorrências de enchentes (MPB Engenharia, 2014).  

Além do alto índice pluviométrico, a geomorfologia da região contribui para o aumento de 

processos hidrológicos, pois as formas de revelo ondulado da região (MPB Engenharia, 2014) 

favorecem a aceleração do escoamento superficial no solo. É sabido que em terrenos com 

declividades mais acentuadas, as chuvas intensas provocam a saturação do solo e 

consequentemente favorecem o escoamento superficial, tanto em volume de água como em 
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velocidade do escoamento. Além disso, as características da bacia hidrográfica, aliadas a presença 

ou ausência de cobertura vegetal são fatores atenuantes ou agravantes de inundações (Reis et al. 

2012).   

3.2 - Fatores antrópicos 

A visita in loco foi determinante para observar os fatores antrópicos que contribuíram para a 

inundação da cidade de Tuntum.  

  
(a) (b) 

Figura 3. Local de rompimento de diques no riacho Tuntum (a) e ocupação irregular (b), na cidade de 
Tuntum (fonte: autoria própria). 

A Figura 3 mostra o aterramento de parte do Riacho Tuntum e a instalação de tubulação 

para a regulagem da vazão do rio, contudo, os tubos não suportaram o alto volume de água 

acumulada e o rompimento da tubulação causou o “tsunami” que inundou a cidade, conforme 

relato de um morador local. Segundo ele, o aterramento e a implantação da tubulação sobre o 

riacho Tuntum foram realizados para dar acesso a um loteamento da cidade. A alteração das 

características da bacia hidrográfica no trecho mostrado na Figura 4 com o aterramento e a 

implantação de tubulação de regulação da vazão provocou o acúmulo do grande volume de água 

em montante, provocando o rompimento do dique, o que causou a grande enxurrada que invadiu 

as áreas mais baixas da cidade.   

Observou-se várias construções e edificações irregulares nas margens do riacho Tuntum 

(Figura 4b), desconsiderando o art. 4º da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), que determina 

as faixas de área de preservação permanente - APP em ambientes rurais ou urbanos, de no 

mínimo, 30 metros. As edificações irregulares observadas são ao mesmo tempo antigas e 

recentes, indicando que não está havendo a aplicação do Plano Diretor Municipal, sendo este o 

dispositivo legal que regulamenta o uso e ocupação do solo urbano. Além disso, observou-se 

também depósitos irregulares de resíduos sólidos de construção civil e domiciliares em vários 

trechos nas margens do riacho Tuntum (Figura 4 – a) e ainda alguns trechos do riacho desprovidos 

de vegetação marginal (Figura 4 – b). 
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(a) (b) 

Figura 4 – Disposição inadequada de resíduos sólidos (a) e ausência de vegetação marginal (b) no riacho 
Tuntum (fonte: autoria própria).  

O avanço da urbanização sobre as planícies de inundação e sobre as Áreas de Proteção 

Permanente (APP) através de depósito de resíduos sólidos e ainda despejo de efluentes de origem 

doméstica e industrial, além da retirada da vegetação ciliar interferem no ciclo hidrológico e 

alteram as características naturais da água (Balsamo et al, 2014) mudando também as 

características morfológicas da bacia com entrada de sedimento e aceleração do assoreamento.  

Balsamo et al (2014) ressaltam que as construções e edificações sem planejamento 

preexistente, como no caso das margens do riacho Tuntum, interferem de forma direta na 

dinâmica do rio e traz sérias consequências à população em virtude de enchentes e inundações.  

Para agravar a situação da região de Tuntum, à jusante da cidade, há uma barragem 

localizada no rio Das Flores que pode interferir diretamente na dinâmica do riacho Tuntum, 

especialmente em períodos de grandes cheias na região.  

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As inundações na cidade de Tuntum - MA são fenômenos que periodicamente se repetem 

nos anos em que eventos extremos de precipitação ocorrem, conforme relatado por moradores. 

No tocante à inundação de abril de 2018, em que ocorreram anomalias de precipitação sobre a 

região, atividades antrópicas parecem ter sido determinantes para agravar o problema. Alterações 

nas características físicas do riacho Tuntum, como o aterramento e implantação de tubulação para 

a regulação de vazão não suportaram o volume de água, provocando rompimento e inundação da 

cidade. Além disso, construções e edificações irregulares, disposição inadequada de resíduos 

sólidos e trechos de APP desprovidos de vegetação são fatores antrópicos que agravaram ainda 

mais a situação em Tuntum.  

Neste cenário, é urgente a necessidade de intervenção na cidade de Tuntum no que diz 

respeito às ações do poder público em aplicar as leis de políticas urbanas para otimizar o espaço 

urbano, regulamentar o uso e a ocupação do solo urbano e respeitar as áreas de ambientes 

vulneráveis e protegidas da cidade. Além disso, há necessidade do investimento em 
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infraestruturas mínimas, capazes de melhorar o escoamento natural das águas do riacho Tuntum, 

como por exemplo, a substituição do aterramento e da tubulação por ponte sobre o riacho 

Tuntum.  

Recomenda-se a sensibilização ambiental da população de Tuntum quanto à preservação da 

APP do riacho Tuntum, da não disposição de resíduos sólidos nas margens desse corpo d’água e 

ainda o alerta sobre os riscos das edificações e construções nas margens do rio, sem considerar os 

dispositivos legais referentes aos limites de área de preservação permanente.   
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