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Resumo 

O presente artigo visa identificar os fatores climáticos, hidrológicos e metereológicos 
que causaram a enchente de 1979 na cidade de Pirapora -  MG, relatar  os impactos 
causados à população do Bairro Nossa Senhora Aparecida, localizado a margem direita 
do  Rio  São  Francisco  e  as  providencias  tomadas  pelo  poder  público  em  prol  dos 
ribeirinhos. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e relatos da história de vida 
de  habitantes  do  bairro  supracitado,  que  dentro  da  perspectiva  da  Geografia 
Humanística apresentam grande relação de pertencimento com o lugar,  demonstrando 
tanto  o  sentimento  de  topofilia  como  o  da  topofobia  ao  Bairro  Nossa  Senhora 
Aparecida.  A  topofobia  desenvolvida  pela  população  é  decorrente  das  perdas  e 
sofrimentos causados pela enchente de 1979,  proveniente de fatores climáticos  e falta 
de  planejamento  urbano,  pois  o  processo  de  urbanização  do  bairro  ocorreu  com  a 
inexistência  de  tal.  Lembrando  que cabe  ao poder  publico  orientar  a  população  em 
relação a expansão urbana, para que os fenômenos naturais não interfiram  na qualidade 
de vida dos moradores e nem seja um risco para a vida  dos próprios. Da mesma forma 
que  as  políticas  publicas,  condições  climáticos,  hidrológicos  e  metereológicos  são 
determinantes na formação do meio físico, este influenciará os costumes da população, 
o que favorecerá para a construção do lugar.

Palavras-chave: Rio São Francisco - Enchente - Bairro Nossa Senhora Aparecida  - 
Fatores climáticos - Lugar. 

Introdução

O rio São Francisco é caracterizado pela rica cultura ribeirinha, pela forma de 

relevo,  dinâmica  econômica,  aspectos  da  vegetação,  pelo  processo  de  ocupação 

territorial e sem dúvida pelos condicionantes climáticos.  Um fato marcante nos quatro 

trechos da bacia do rio São Francisco são as cheias, que estão fortemente presentes no 

histórico climatológico. Dentre as várias enchentes ocorridas as principais foram as do 

ano de 1919, 1925, 1943, 1946, 1949, 1979, 1983, 1992  e 2004 (ANA et all, 2004), 

sendo que a mais impactante para a população piraporense foi a de 1979. 

O  objetivo deste artigo é mostrar  as variáveis  climatológicas que causaram a 

enchente de 1979, onde o texto foi baseado no estudo de vários autores que dominam o 

assunto como: Tucci, Tuan, dentre outros. Assim, mesclando junto com essas variáveis 



a ocorrência dos fatos e impactos sociais por ele causado, usando a história de vida da 

população do local, historia pesquisada por meio de entrevistas, justificando uma grande 

interação entre clima e homem.

Caracterização fisiográfica da bacia Hidrográfica do rio São Francisco

A bacia hidrográfica abrange áreas do estado de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, 

Pernambuco, Alagoas, Goiás e do Distrito Federal, possuindo uma área de drenagem de 

aproximadamente  de  639.219  km².  O  curso  do  rio  apresenta  uma  extensa  área  de 

drenagem, sendo assim dividida em quatro regiões fisiográficas:  Alto São Francisco - 

das nascentes em Minas Gerais, até a cidade de Pirapora (MG); Médio São Francisco, 

de Pirapora (MG) até Remanso (BA); Submédio São Francisco, de Remanso (BA) até 

Paulo  Afonso  (BA);  Baixo  São  Francisco,  de  Paulo  Afonso  (BA)  até  sua  foz  em 

Alagoas (MMA, 2006). A Figura 1 trata da espacialização da Bacia Hidrográfica do rio 

São Francisco. 

                 Figura 1: Divisão Fisiográfica da bacia do rio São Francisco.
                    Fonte: www.ana.gov.br 

A Figura  1,  trás  as  quatros  regiões  fisiográficas  da  bacia  do  São Francisco, 

diferenciando-as por cores, onde caracteriza bem a dimensão espacial de cada região 

dentro da bacia.

A enchente de 1979 em Pirapora - Minas Gerais



A  cidade  de  Pirapora  está  localizada  na  região  sudeste  do  Brasil,  mais 

especificamente no norte de Minas Gerais, as margens do rio São Francisco, inserida na 

região do Alto/Médio São Francisco.   Teve sua origem graças ao intenso transporte 

fluvial, que marcou a navegação do rio São Francisco no século XX. Desenvolveu- se 

nas primeiras décadas sem um Plano Diretor Urbano, sendo este, essencial  para que 

áreas  localizadas  no  leito  maior  do  rio  não  fossem  ocupadas.  A  ausência  do 

planejamento é evidenciado, nos relatos da história de vida dos moradores mais antigos 

do  bairro  Nossa  Senhora  Aparecida,  as  recordações  de  que  determinadas  áreas  não 

podem ser ocupadas, pois oferecem risco a população. 

A Figura 2  aborda o aumento dos valores da precipitação no Alto e Médio São 

Francisco em janeiro e fevereiro, este causou a enchente de 1979.

      Figura 2: Anomalias de precipitação em JAN/1979 e  FEV/1979.
        Fonte: Inmet

A Figura acima mostra o aumento de precipitação em todos os Estados do Brasil 

no mês de janeiro e fevereiro. Entretanto, é relevante a região de Pirapora, que no mês 

de Janeiro teve seu índice de precipitação entre 100 e 200 mm, e no mês de fevereiro 

aumento para o índice entre 200 e  300 mm. Para Tucci (2007, p. 621) : 

Quando  a  precipitação  é  intensa  a  quantidade  de  água  que  chega 
simultaneamente ao rio pode ser superior à suas capacidade de drenagem, ou 
seja a da sua calha normal, resultando na inundação das áreas ribeirinhas. Os 
problemas resultantes da inundação dependem do grau de ocupação da várzea 
pela população e da freqüência com a qual ocorrem as inundações. 



Com base em Tucci (2007), pode-se afirmar que as enchentes na bacia do rio 

São Francisco estão intimamente relacionadas  com as condições metereológicas. Este 

foi o caso da enchente de 1979, na localidade de Pirapora, onde houve um aumento 

considerável no índice de precipitação no mês de janeiro e fevereiro.

A enchente de 1979 atingiu o Bairro Nossa Senhora Aparecida, localizado, na a 

margem direita do rio São Francisco, área norte da cidade de Pirapora. Conforme a Lei 

Municipal 1520/99, o referido bairro:
Começa na Avenida São Francisco, coma Rua Pará, daí segue pela Rua Pará 
até a Avenida America, deste (sic) pela Avenida America abaixo até a Rua 
Guacuí  abaixo  até  a  margem  da  Lagoa,  deste  margeando  a  lagoa  até  a 
Avenida São Francisco, pela Avenida São Francisco,  até a Rua Pará onde 
teve inicio.

É de suma importância localizar de fato o bairro e observar que uma parte dele 

está  a  margem  de  uma  lagoa  e  que  até  a  Avenida  São  Francisco  ele  permanece 

margeando-a, tendo esta, ligação direta com o aumento da vazão do rio, pois é uma 

lagoa marginal.

A  presença  da  Usina  Hidroelétrica  em Três  Marias  a  montante  de  Pirapora 

viabilizou a Defesa Civil tomar diversas providências, dentre elas, retirar os moradores 

do Bairro Nossa Senhora Aparecida e seus bens materiais, uma vez que os reservatórios 

do setor elétrico servem também para o controle da vazão, desta maneira, foi possível 

retardar  a  enchente,  contudo  em  fevereiro  as  comportas  foram abertas  aumentando 

significativamente  a  vazão  do  rio  e  contribuindo para  a  ocorrência  da  enchente  em 

Pirapora. Conforme Tucci (2007, p.623) ‘’a variação do nível ou de vazão de um rio 

depende  das  características  climatológicas  e  físicas  da  bacia  hidrográfica.  As 

distribuições  temporal  e  espacial  da  precipitação  são  as  principais  condições 

climatológicas’’.  A Figura 4 mostra as vazões (m³/s),  nas cidades de Pirapora e São 

Francisco,  a  jusante  de  Três  Marias  e  de  Juazeiro  e  Pão  de  Acuçar,  a  jusante  de 

Sobradinho, do período de 01/12/1978 à 26/06/1979. 



Figura 4: Hidrograma do evento da cheia de 1979 nas estações fluviométricas de Pirapora e São 
Francisco, a jusante de Três Marias e de Juazeiro e Pão de Acuçar, a jusante de Sobradinho. 
Fonte: ONS (2000).

          

          Dois valores importantíssimos trazidos na Figura 4, é a vazão - ocorrida na cidade 

de  Pirapora  no  período  de  30/01/1979  à  01/03/1979,  onde  os  valores  chegam  a 

ultrapassar 6.000 m³/s.

          De acordo com Tucci (2007, p.809 ): ‘‘ No planejamento do espaço existem 

varias medidas de controle que podem ser adotadas, antes que o espaço seja ocupado, 

para minimizar as enchentes ’’, em Pirapora após o fato ocorrido, algumas medidas de 

proteção foram tomadas, a saber construção de:

dique estrada da Lagoa, com extensão de 2.460 m e altura de 3,00 m; dique estrada 

entre pontes com extensão de 1.560 m  e altura de  1,50m; cais de proteção da Orla 

Urbana com extensão de 840 m e altura de 3,50 m; alteamento do cais existente com 

extensão de 600m e altura de 0,80 m; e a lagoa de acumulação com 1.200.000 m³( ANA 

et all, 2004).

Em  1983,  1992  e  2004  ocorreram outras  cheias  no  rio  São  Francisco,  com 

intensidade menor que a de 1979, mas de fato a construção das obras como medida de 

proteção, resolveu o problema enfrentado até então, diminuindo e em certos casos até 

extinguindo o alagamento das casas. 



  Impactos sociais causados pela enchente de 1979

O  clima  e  suas  variáveis  no  caso  das  enchentes,  estão  correlacionadas 

diretamente com o bem estar e a sobrevivência da população de um determinado lugar, 

pois influencia na construção e desconstrução do mesmo, levando em conta que além 

das perdas materiais e humanas, ocorre também as dos costumes e  do cotidiano.  

Na concepção de Carlos (2007ª, p.22),  lugar é:
(...)  produto  das  relações  humanas,  entre  homens  e  natureza,  tecido  por 
relações sociais que se realizam no plano vivido o que garante a construção 
de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela historia e cultura 
civilizadora  produzindo  a  identidade,  posto  que  é  aí  que  o  homem  se 
reconhece porque é o lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar como este a 
ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente à produção da vida.

Com base em Carlos, pode-se afirmar que o bairro Nossa Senhora Aparecida, 

seguindo o pensamento da Geografia Humanística,  se encaixa na categoria lugar, sendo 

fato que a população tem forte ligação de sustentabilidade com o local, afetiva com a 

vizinhança e com a cultura ribeirinha que é repleta de costumes e mitos.

Segundo Tucci (2007) ‘‘A população de maior poder aquisitivo tende a habitar 

os locais seguros ao contrário da população carente que ocupa as áreas de alto risco de 

inundação, provocando problemas sociais que se repetem por ocasião de cada cheia na 

região’’.  E  está  é  a  realidade  dos  moradores  do  Bairro  Nossa  Senhora  Aparecida, 

trabalhadores, que lutam para sobreviver, obterem sua casa e criar seus filhos. 

Tendo a fala de seu José como base: ‘‘Lutei minha vida inteira para conseguir 

ter o pouco que tenho, e que para mim é muito, é tudo’’.(sic), fica explicito que o fato 

de  terem  baixo  poder  aquisitivo  se  apegam  ao  que  tem,  desenvolvendo  um  forte 

sentimento de pertencimento com o lugar, com a vizinhança,  demonstrando assim, o 

sentimento de topofilia das quais se refere Yu-Fu Tuan (1975). 

A Defesa Civil retirou a população e seus bens, porém muitos se negaram a sair, 

demonstrando o sentimento de topofilia, como exemplo, o Sr. Antônio ‘’Polegada’’, um 

morador  do  Bairro  Nossa  Senhora  Aparecida,  que  morava  com  seus  dois  filhos 

pequenos, sendo estes órfãs de mãe. Os filhos foram removidos contra a vontade do pai, 

com  o  uso  da  força,  contudo  o  Sr.  Antônio  morreu  dentro da  sua  casa,  afogado, 

conforme relatou da Dona Joana, primeira moradora do bairro.

Dona Joana ao contrário do Sr. Antônio ‘’Polegada’’, desenvolveu topofobia ao 

Bairro, ficando explicito na fala dela, quando questionada se no período  de três meses 

que ela ficou desalojada, sentiu falta do rio:



Não senti falta do rio, foi por causa dele que sai da minha casa e perdi tudo 
que tinha – galinha, pato, ‘’roça’’, colchão, moveis -. E quase perdi minha  
filha também, hoje com mais de vinte e dois e mais três criação, na época  
tinha 17, quando a enchente chegou só deu tempo de pegar uma trouxa de  
roupa e catei filho, e filho, quando assustei, minha filhinha de um ano e meio  
estava boiando na água, mas deu tempo de pegar. (sic).

O  Sr.  José,  ‘’lancheiro’’,  demonstrou  uma ligação  forte  com o rio,  de  uma 

forma  relacionada  com a  sobrevivência,  com a  sustentabilidade  da  família.  Quando 

questionado se iria embora para o bairro Vila Branca – local que os moradores estavam 

sendo alojados- distante quase três quilômetros do rio, ele pontuou: ‘’Não podia morar 

lá fora, naquele ‘’buraco’’. Tudo que tenho está aqui, minha casa, minha lancha e  

minha olaria. Se eu fosse embora, ia trabalhar onde? É do rio que tiro o sustento da  

minha família’’. (sic). 

O  Sr.  José  demonstrou  um  grande  sentimento  de  topofobia  ao  Bairro  Vila 

Branca, onde grande parte da população estava sendo alojada, isso fica no uso do termo 

‘’buraco’’ utilizado para referir ao local e uma ligação de pertencimento muito forte 

com o Bairro Nossa Senhora Aparecida, quando deixa claro que tudo que ele tem está 

lá.  

 

Considerações finais 

Para um maior entendimento do micro é necessário analisar o macro, assim, é 

possível entender o porquê da ocorrência da enchente de 1979 em Pirapora – micro, 

analisando toda dinâmica e estrutura da bacia do rio São Francisco – macro, no referido 

período, visto que o local e o global estão, interligados,  são interdependentes.  

Da mesma forma que as políticas publicas, condições climáticos, hidrológicos e 

metereológicos  são  determinantes  na  formação  do  meio  físico,  este  influenciará  os 

costumes da população, o que favorecerá para a construção do lugar. 

A partir  daí,  pode  ocorrer  a  desconstrução  do lugar,  onde  o  clima  regional 

começa  a  ser  modificado  pelas  ações  antrópicas.  Contudo,  o  lugar  é  moldado  pela 

população, a medida que ela vai fortalecendo sua cultura, seus valores e costumes, visto 

que,  além dos diversos  valores  abstratos  contidos,  tem sua identidade  relacionada  a 

aquele local fixo. 
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