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Monitoramento da Precipitação na Bacia do Mearim  

 

Monitoramento Climático  

 No gráfico 1 são representados os eventos de precipitação significativos registrados durante o mês de 
Agosto nos municípios monitorados. De acordo com os dados do CEMADEN/INMET, na mesorregião 
do (CM) presença de chuvas muito fracas e isoladas em Pio XII e Satubinha. No (NM) o município de 
Bela Vista do Maranhão, foi o único que apresentou maior índice pluviométrico (17,6 mm), registrado 
em 23/08/2016 (gráfico 1). O monitoramento de dias sem chuva (gráfico 2) mostra que todos os 
municípios das duas mesorregiões permanecem sem chuvas por mais de 27 dias.  
O monitoramento da temperatura do ar em Grajáu indica que o dia 21/08/2016 foi o dia mais quente 
para todo o período. A temperatura máxima registrada nesse dia foi de 38 °C. As mínimas sofreram 
variação entre 19 a 25 °C (gráfico 3). Além das elevadas temperaturas, o mês de agosto também foi 
marcado pela redução dos índices de umidade. No gráfico 4 são destacados os dias que o município 
esteve marcado por situação de atenção (registros de umidade entre 30-20 %) e situação de alerta 
(registros de umidade entre 20-12 %). 

 
 

 

A figura ao lado representa a distribuição da precipitação 
acumulada para o dia 01/09/2016 na extensão da bacia 
hidrográfica do rio Mearim. De acordo com os dados de 
precipitação obtidos do CPC/NCEP, estima-se que no 
primeiro dia do mês de setembro toda a extensão da bacia 
apresentou chuvas abaixo de 5 mm (área sem coloração). 

 

Fonte de dados: CPC/NCEP/ANA; Elaboração TED SUDAM/UFPA. 
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O fim de semana se apresenta com manhã de tempo ensolarado e pouca presença de nuvens. No 
decorrer da tarde, as elevadas temperaturas condicionam o aumento da nebulosidade. Assim, o fim 
de semana segue com chuvas fracas e isoladas de até 5 mm para a região.  

 

O fim de semana se apresenta com manhã de tempo ensolarado e pouca presença de nuvens. No 
decorrer da tarde, as elevadas temperaturas e a baixa umidade do ar continua sendo desfavorável a 
formação de nuvens carregadas. Portanto, o fim de semana segue estável e sem indicativo de chuva 
para a região.  

 

  

 

Instituições Parceiras: 

Portanto, recomendam-se ações preventivas de defesa civil para controle e minimização dos 
impactos provocados pelo baixo nível do rio Grajaú e da tendência na redução dos índices 
pluviométricos nos próximos meses em grande parte do estado. 
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 Monitoramento e Previsão de Alerta do Rio Grajaú em Grajaú 

 O nível do rio Grajaú apresenta estabilidade por seis dias consecutivos. Na data de hoje 
(02/09/2016), o nível do rio permaneceu na marca de 1.85 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 03 cm abaixo do observado no mesmo dia de 2015 (linha em lilás). O 
modelo de previsão hidrológica com 4 dias de antecedência indica que nos dias: 03, 04, 05 e 
06/09/2016, o nível do rio poderá atingir: 1.85, 1.85, 1.85 e 1.85 m. Portanto, o comportamento de 
estabilidade deve continuar até o último dia previsto. Conforme o gráfico abaixo.  
 

Previsão de Precipitação (Mesorregião do Centro Maranhense) – 03 e 04/09/2016 

Previsão de Precipitação (Mesorregião Norte Maranhense) – 03 e 04/09/2016 


