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Eixo: Dinâmica e gestão das bacias hidrográficas
Resumo
O alto curso da bacia hidrográfica do Santo Antônio possui 29,15 km ² com uma área drenada no
município de São Luís a São José de Ribamar. Partindo dos dados de bacias hidrográfica da Ilha do Maranhão
constatou-se que esta bacia tem sido pouco estudada em relação às bacias do Paciência, Anil e Bacanga. Neste
sentido, objetivou-se neste trabalho caracterizar previamente os aspectos geoambientais do alto curso da bacia
hidrográfica do Santo Antônio. Para alcançar o objetivo proposto realizou-se um levantamento bibliográfico e
cartográfico, além de, quatro trabalhos de campo para a validação das informações geradas. Como resultado,
caracterizou-se as unidades morfoestruturais e morfoesculturais do relevo, as morfologias denudacionais como
tabuleiros e colinas esparsas e as agradacionais como as planícies fuviais, as declividades não acentuadas, formas
de terrenos predominantemente planares. Conclui-se que, o estudo diagnóstico das características geoambientais
de uma área, sobretudo do relevo, é fundamental para o planejamento urbano.

Palavras chave: Características geoambientais; Alto curso da bacia hidrográfica do
Santo Antônio, Ilha do Maranhão.

1. Introdução

As características geoambientais representam os elementos naturais que compõem
o meio físico, como a geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e os aspectos climáticos,
os quais são a base para o entendimento da estruturação e organização do espaço físico
(CRISÓSTOMO, 2003). Cada vez mais essa temática vem ganhando espaço nas discussões
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geográficas, a qual é de suma importância para o entendimento da dinâmica ocorrente nas
bacias hidrográficas urbanas. Neste sentido, estudar as características geoambientais é de suma
importância para se entender a dinâmica da paisagem, servindo ainda para auxiliar nos
processos de planejamento do espaço urbano.
Nos últimos cinco anos na Ilha do Maranhão autores como Garrito et al. (2016);
Costa et al. (2016); Barros et al. (2017); França e Silva (2018), Leão et al. (2018) tem ressaltado
a importância dos aspectos geoambientais para o entendimento dos fenômenos de enchentes,
inundações, alagamentos, erosões e movimentos de massa. Estes estudos têm apontado que em
determinadas bacias as características geoambientais são condicionantes predisponenetes para
a ocorrência dos eventos supracitados, assim como em outras áreas os mesmos não estão
diretamente relacionados com a deflagração dos mesmos. Partindo destes pressupostos o
presente trabalho objetivou caracterizar previamente os aspectos geoambientais do alto curso
da bacia hidrográfica do Santo Antônio, uma vez que este diagnóstico é de suma importância
para o entendimento da dinâmica das paisagens.
2. Materiais e Método
A metodologia consistiu no levantamento e análise do material bibliográfico,
cartográfico, além da realização de quatro trabalhos de campo onde algumas características
foram validadas em campo. Para o mapeamento, utilizou-se o software ArcGIS for Desktop
Advanced, versão 10.2, licença EFL999703439 onde foi utilizada as cartas da DSG/MEMINTER (Diretoria do Serviço Geográfico Ministério do Exército), datadas de 1980, folhas 23
e 24, correspondentes ao alto curso da bacia hidrográfica do rio Santo Antônio. Uma etapa
fundamental da pesquisa foi à aquisição do banco de dados de Silva (2012) e França (2018), os
quais foram utilizados para a confecção dos mapas.
3. Resultados e Discussão
O alto curso da bacia hidrográfica do Santo Antônio está situado na porção centroleste da Ilha do Maranhão, apresentando uma área de 29,15 km² drenando parte dos municípios
de São Luís e São José de Ribamar. Limita-se ao Norte e ao Oeste com o Rio Paciência, a Leste
com o médio curso do Santo Antônio e ao Sul com a bacia do Jeniparana.

IBSN: 0000.0000.000Página 2

Dentre as características geoambientais levantadas optou-se neste trabalho por
apresentar as que estão diretamente relacionadas a geomorfologia, como é o caso das unidades
de relevo, hipsometria, declividade e formas de terreno (FIGURA 1). Levando em consideração
os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura desenvolvidos por Gerasimov e Mecerjakov
(1968) e os princípios dos níveis taxonômicos do relevo desenvolvida por Ross (1992) e
aplicado por Ross (1994, 1996 e 1997), Ross e Fierz (2005) e Silva (2012) caracterizou-se a
área de estudo.
Em conformidade com Schobbenhaus (1984) e Silva (2012), a Ilha do Maranhão está
inserida na Unidade Morfoestrutural que é a Bacia Costeira de São Luís e na Unidade
Morfoescultural que é o Golfão Maranhense. O alto curso da bacia hidrográfica do Santo Antônio,
por estar situado na porção centro-leste da Ilha do Maranhão, possui como formas denudacionais
predomínio dos tabuleiros com topos planos – Dtp e as colinas esparsas – Dc, e como formas
agradacionais as planícies fluviais – apf.
Por estar situada geologicamente em uma área de bacia sedimentar é comum à
existência de tabuleiros nesta localidade, uma vez que essas morfologias são caracterizadas como
“áreas de relevo plano, de origem sedimentar, de baixa altitude e com limite abrupto”
(FLORENZANO, 2008, p. 13). Os tabuleiros existentes na área de estudo não ultrapassam 70
metros de altitude e possuem seus limites de contato com as colinas esparsas, também denominadas
de relevos subtabulares por Maranhão (1998). Esses tabuleiros estão em constante processo de
ocupação em toda a Ilha do Maranhão e, sobretudo na área de estudo. Por se tratar de áreas de
recargas de aquíferos, faz-se necessário o estudo constante dessas geoformas.
Uma área superior a 50% da área de estudo é composta por tabuleiros, e penas
aproximadamente 7% da área corresponde às planícies fluviais. A vertente predominante na área
são as planares retilíneas, ocupando 96% da área em estudo. A variação altimétrica é de 20 a 60
metros, conforme está apresentado na Figura 01 e a declividade é predominante baixa tendo sua
maior representatividade entre 0 e 6%.
Por ser uma área de tabuleiros e colinas esparsas, de baixas altitudes, com declividades
inferiores a 12% e predomínio de vertentes planares retilíneas, naturalmente fenômenos como
enchentes, inundações e alagamentos não causariam prejuízos as populações locais. Porém, o
planejamento urbano nesta área não ocorreu e a população sofre sobretudo com os eventos de
inundações e alagamentos.
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Figura 1: Síntese das características geoambientais diagnosticadas no alto curso da bacia hidrográfica do Santo Antônio, Ilha do Maranhão
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4. Considerações Finais
A caracterização do relevo é necessária para o entendimento das paisagens, porém
exerce fundamental importância no que diz respeito ao planejamento urbano. A partir desta
caracterização pode-se compreender como o espaço deve ser ocupado e organizado. Apesar de
se tratar de uma área predominantemente plana, quando analisada morfografica e
morfometricamente, no alto curso da bacia hidrográfica do Santo Antônio não ocorreu um
planejamento urbano, e eventos como inundações e alagamentos tem afetado a população local.
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