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Monitoramento da Precipitação na Bacia do Mearim  

 

Monitoramento Climático  

 As variáveis climáticas monitoradas (Precipitação, temperatura e umidade do ar) no período de 01/01/16 a 

21/01/16 e o registro de precipitação para as últimas 24 h, são representadas nos gráficos abaixo. No gráfico 1 

é ilustrada a distribuição das chuvas nos municípios monitorados na mesorregião do Centro Maranhense (CM) 

e Norte Maranhense (NM). De acordo com os dados do CEMADEN/ANA, no (CM) os municípios de Pio XII  e 

Grajaú foram as regiões mais atingidas pelas chuvas ocorridas no período analisado. As chuvas acumuladas 

até o momento para Grajaú se encontram  53 mm acima da média climatológica esperada para o mês 

de janeiro. Já no (NM), as chuvas tiveram comportamento mais distribuído e uniforme, Conceição do Lago-

Açu foi o município que mais registrou chuva. O acumulado de chuva ocorrido nas últimas 24 h (gráfico 2) Só 

neste período o município de Pio XII foi o que apresentou maior quantidade de precipitação, já no (NM) houve 

registro de chuva fraca cujo volume acumulado foi inferior a 10 mm de chuva.  

O monitoramento da temperatura do ar em Grajaú evidencia a constante variação dos extremos (máximos e 

mínimos) diário, no gráfico 3 são destacados os dias que houve mudança brusca na temperatura máxima. Os 

índices de umidade estão oscilando entre 64 % e 40 % (gráfico 4).  

A figura ao lado representa a distribuição da precipitação 

acumulada entre os dias 01/01 a 21/01/2016 na extensão da 

bacia hidrográfica do rio Mearim. De acordo com os dados  de 

precipitação obtidos do CPC/NCEP, estima-se que os maiores 

índices pluviométricos ocorridos durante o mês de janeiro 

tenham se concentrado em áreas isoladas do alto mearim, onde 

o volume acumulado ficou acima de 140 mm. As demais áreas 

da bacia apresentaram acumulado entre 90 a 120 mm de chuva. 

Fonte de dados: CPC/NCEP/ANA; Elaboração TED SUDAM/UFPA. 
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Monitoramento  e Previsão Hidrológica Rio Grajaú em Grajaú 

 O nível do rio Grajaú em Grajaú manteve o comportamento de elevação pelo segundo dia consecutivo. 

Na data de hoje 22/01/16, o nível do rio apresentou aumento de 45 cm, saindo de 2.99 para 3.44 m, 

segundo dados obtidos da estação telemétrica da ANA (Agência Nacional de Águas). A situação 

verificada este ano mostra que o nível do rio Grajaú se encontra 1.27 m acima do observado no mesmo 

dia de 2015 (linha em lilás). O modelo de previsão hidrológica com 4 dias de antecedência indica que 

nos dias: 23, 24, 25 e 26/01/2016, o nível do rio Grajaú deva alcançar: 3.89, 4.24, 4.55 e 4.82 m, 

respectivamente. Portanto, o nível do rio deverá continuar em elevação nos próximos dias. Conforme 

ilustrado no gráfico abaixo.  

 
    
          
          
       
     
 
 
 
 
 
      
      
 
   
       
 
 
          
 
    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Previsão de Precipitação (Mesorregião do Centro Maranhense) – 23 e 24/01/2016 
 No sábado o sistema que tem atuado nos últimos dias deve continuar influenciando a condição de 

tempo das regiões Sul e Centro maranhense. Portanto, o dia segue parcialmente nublado e favorável 

a ocorrência de chuva a qualquer hora do dia. Já no domingo, esse sistema se desentensifica e o sol 

predomina entre nuvens. Pancadas de chuva fracas e rápidas podem ocorrer.  

 

  

 

Previsão de Precipitação (Mesorregião Norte Maranhense) – 23 e 24/01/2016 

Portanto, recomendam-se ações preventivas de defesa civil para controle e minimização dos 
impactos provocados pelo baixo nível do rio Grajaú, e das freqüentes chuvas ocorridas no município 
de Grajaú. 
 

O fim de semana será marcado com sol entre muitas nuvens pela manhã. À tarde, a combinação de 

calor e umidade deixa o tempo parcialmente encoberto. Dessa forma, pancadas de chuvas isoladas 

de intensidade moderada (15-20 mm) podem atingir a região na maior parte do dia.  

 


