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Eixo: A Climatologia no contexto dos estudos da paisagem e socioambientais
Resumo
O município de São Luís, MA, possui um clima com pequenas variações de temperatura e
duas estações bem definidas sendo uma chuvosa e a outra de estiagem. A partir de levantamento
de dados em campo e em órgão públicos, identificou-se que no período chuvoso a Defesa Civil
Municipal registra episódios de desabamento com grande frequência em determinadas áreas. Este
estudo visou analisar onde se concentra essas ocorrências e como o clima urbano em conjunto
com as condições socioambientais influenciam essa ocorrência. Os resultados indicam que está
relação é verdadeira, e o evento é evidente nas áreas urbanas do município, embora há que se
considerar que nem sempre estão atrelados a elevados níveis de precipitação e sim a combinação
da dinâmica entre o clima e as condições sociais.
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1. Introdução
Ao logo da segunda década dos anos 2000 tem-se intensificado as notícias referentes
a desabamentos, no período chuvoso, de casarões no centro de São luís, ou ainda, desabamento
de árvores em cima de carros que interditam vias, muros e etc (OESTADO, 2017). Este trabalho
buscou investigar se o clima urbano do município seria o causador do acréscimo destes episódios,
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através da busca de pesquisas que abordem as questões climáticas e sociais, a coleta de dados
nos órgãos competentes, descrição do que foi observado e considerações a respeito deste evento
e o clima em São Luís, MA.
2. Matérias e Métodos
A pesquisa possui assim um caráter qualitativo por trabalhar dados particulares de
ordem ambiental e social através das observações realizadas nos distritos onde mais ocorre
registros de desabamentos. Considera-se o trabalho também de caráter quantitativo por se
utilizar da matemática para a compreensão numérica de desabamentos e áreas de risco, nas
análises feitas nos dados de precipitação para a área de estudo (SILVEIRA et al 2009;
SANTOS, 2018. No Prelo).
Foi realizada uma pesquisa bibliografia em arquivos físicos e eletrônicos para a
compreensão (MONTEIRO, 1976; AYOADE, 2013; PINHEIRO; 2015; SANTOS, 2018) do
clima e questões sociais como aponta Lakatos (2002); com enfoque nas precipitações pois
os eventos ocorrem no período em que as mesmas são mais frequentes (SANTOS, 2018, No
Prelo).
Para os desabamentos, utilizou-se dados da Defesa Civil que foram tabulados no Excel
2013 e, também, gerou-se mapas no Arcmap 10. 4. (SANTOS, 2018. no prelo).
3. Clima Urbano de São Luís, MA.
O clima do município de São Luís, enquadra-se ao da ilha do Maranhão, a qual ele faz
parte, com mais três municípios. Segundo Santos (2018) as normais climatológicas para média
de temperatura mínimas e máximas é de 1,3° (INMET, 2018). A estação chuvosa vai de janeiro
a julho e a de estiagem de agosto a dezembro (PINHEIRO, 2015; ARAÚJO, 2014) Ayoade
(2013) esclarece que áreas tropicais não possuem uma variação de temperatura acentuada pela
proximidade com a linha do equador, desta forma, elas possuem apenas duas estações, uma
chuvosa e outra de estiagem. O clima do município é influenciado pela Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT), embora outros sistemas também possam atuar, como VCAN e Linhas de
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Instabilidade. Segundo Ayoade (2013, p. 160), assim como Milen (2018, p. 67) a região próxima
do equador é muito estável com aglomerados convectivos geradores de forte precipitação e
intensa liberação de calor influenciados pela ZCIT” (SANTOS, 2018, p. 11. No prelo).
1.1. O Clima urbano e sua influência sobre os desabamentos
Na estação chuvosa os jornais noticiam vários desabamentos, assim como a defesa
civil registra diversas notificações desta ocorrência. Com o auxílio de tabelas, foi possível
construir um mapa contendo as coordenadas das áreas de risco a desabamento (Figura 1) e outro
(Figura 2), com os locais onde ocorrem os desmoronamentos.
As áreas de risco são mais frequentes na região norte do município, onde também são
registrados os maiores índices de precipitação pluvial (SANTOS, 2018. No Prelo). O centro da
cidade é o que mais possui áreas de risco, seguindo do distrito da Vila Embratel. Nestas mesmas
áreas ocorrem os episódios como mostra a Figura 2.

Figura 1 – Áreas de risco a desabamento / Fonte: Santos, 2018.

De 2014 a 2018 foram 130 desabamentos, a maioria ocorreu na zona urbana, a parte
mais ao norte. Soma-se 322 áreas de risco nesse mesmo período, a maior parte se encontra no
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centro da cidade, seguida da Vila Embratel, Coroadinho, Anjo da Guardo. No centro, devido a
casarões antigos que necessitam de revitalização e nestas outras áreas são constatados
problemas de ordem socioambiental e socioeconomico (SANTOS, 2018. No Prelo).

Figura 2 – Episódios de Desabamentos / Fonte: Santos, 2018.

Considerações Finais
O estudo do clima no período chuvoso se fez necessário dada a crescente frequência
de ocorrência de desabamentos na zona mais antropizada do município. Respondendo ao
questionamento central desta pesquisa, o nomeando, as chuvas não provocam o
desmoronamento de casas, muros, árvores (...), ela apenas atenua os problemas sociais de
organização espacial já existentes nos distritos onde os eventos ocorrem. Crer-se que se faz
devido a uma má gestão do espaço e falta de adequação a aplicação de medidas de avaliação
das estruturas físicas. Propõe-se uma avaliação técnica destes espaços para a construção de
politicas a intervenção nestes espaços a fim de permitir a população destas áreas menores
índices de desabamentos que podem ocasionar não só prejuízos matérias, mas de vidas. Os
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estudos de caráter cientifico são de extrema importância para a compreensão destes espaços,
e do município em si, pois permitem auxilio na construção de avaliações e medidas que
conheçam a estrutura física e social para além do senso comum.
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