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INTRODUÇÃO 

Desde o ano de 2011, o Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM, passou a integrar o Plano 

Nacional de Gestão de Riscos e Resposta aos Desastres Naturais (PNGRRDN), com a missão de 

realizar o mapeamento de áreas de risco geológico. No município de Parauapebas, Pará, foram 

identificados 91 áreas, totalizando 5.810 moradias e 23.529 pessoas em risco (FONSECA; 

MIYAGAWA; CONCEIÇÃO, 2020). Com base no cruzamento de dados fornecidos pela prefeitura 

municipal com o mapeamento de risco, estima-se que 6% das moradias e 11% da população da área 

urbana estão em risco. 

Em função da sua natureza metodológica, a qual segue a classificação de risco do Ministério 

das Cidades e do Instituto de Pesquisas Teológicas – IPT (BRASIL & IPT, 2007), as atividades de 

campo buscam mapear predominantemente moradias que podem estar em perigo frente a algum tipo 

de desastre geológico ou hidrológico. Ainda assim, existem uma gama de edificações, atividades e 

serviços que são afetados diretamente durante desastres, com especial destaque para alguns serviços 

essenciais a população em geral, os quais não são avaliados durante atividade de campo. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da inundação do rio Parauapebas, 

ocorrida no ano de 2018, em alguns serviços essenciais a população local, estimar o quanto esses 

serviços foram afetados de forma direta e propor frentes de atuação do poder público, para mitigar os 

impactos nesses serviços. 

São considerados serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 

atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (BRASIL, 2020, 

p. 01). Logo, entender como esses serviços e atividades são impactados, é fundamental para a atuação 

do ente governamental em momentos de desastre. 

 

METODOLOGIA 

A análise se deu a partir de dados da área urbana do município de Parauapebas, localizado no 

sudeste do estado do Pará, o qual anualmente é afetado pelas inundações do rio de nome homônimo 

e apresenta o maior número de pessoas afetadas no estado (Figura 1). 

A base de dados e localização dos serviços essenciais, foi extraída da plataforma Google Earth 

Pro e tratadas em ambiente SIG. Dados inconsistentes e incoerentes foram removidos ou corrigidos. 

Com o auxílio do Google Street View e da base de dados fornecida pela Defesa Civil, diversos pontos 

foram realocados para coordenadas coerentes com a localização espacial da edificação. Os dados de 

abastecimento de água e tratamento de esgoto, fornecidos pelo SAAEP (Sistema Autônomo de 

Abastecimento de Água de Parauapebas), foram tratados e incluídos na base de serviços essenciais.  
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Figura 1 -  Área Urbana de Parauapebas 

 

Fonte: Autor 

A base cartográfica utilizada foi disponibilizada pela Defesa Civil Municipal. Esta base foi 

obtida no mês de agosto de 2018, por recobrimento aerofotogramétrico e perfilamento a laser 

aerotransportado, o que resultou em ortofotos digitais coloridas, na escala 1:1.000, restituição 

planialtimétrica na escala 1:1.000, com curvas de nível equidistante em 0,5m, Modelo Digital de 

Terreno (MDT) e Modelo Digital de Superfície (MDS) (TOPCART, 2019) entre outros. 

Essencialmente, a metodologia foi converter os dados para o sistema de coordenadas SIRGAS 

2000 UTM 22S, e realizar o cruzamento dos serviços essenciais, com os limites das curvas de nível 

com elevação de 147,00 m. De acordo com a Defesa Civil, esta cota corresponde em grande parte, 

aos limites da inundação ocorrida no ano de 2018. Esta informação também serviu de base para 

nortear a definição dos limites das áreas de risco mapeadas pelo SBG/CPRM, além das atividades de 

campo. 

Este trabalho considerou como serviços essenciais os definidos na Lei nº 7.783, de 28 de junho 

de 1989, Art. 10° (BRASIL, 1989). Devido à ausência de informação, os constantes nos incisos 8, 9, 

10, 12, 13 e 14, não foram analisados. Portanto, avaliou-se os seguintes serviços: captação e 

tratamento de água; transmissão e distribuição de energia; gás e combustíveis; assistência médica e 

hospitalar; distribuição e comercialização de medicamentos; distribuição e comercialização de 

alimentos; serviços funerários; (V) transporte coletivo; tratamento de esgoto, tratamento de lixo; 

telecomunicações; e serviços bancários. 

Esses serviços por sua vez, foram classificados de acordo com IBGE (2020), o qual padroniza, 

através da CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas), em âmbito nacional, as 

atividades das unidades de produção em cadastros e registros das esferas federal, estadual e municipal 

de governo. 

 

RESULTADOS 

A distribuição das atividades e serviços essenciais, no município de Parauapebas, está 

representada na Figura 2. No total, foram analisados 995 pontos de serviços e atividades essenciais, 

divididos em 12 categorias: transmissão e distribuição de energia – torres e subestações (205); 

captação e tratamento de água – estação de tratamento, reservatórios, captação e tanques (66); 

telecomunicações – torres de transmissão (88); tratamento de lixo – aterro sanitário (1); tratamento 

de esgoto – estações de tratamento (7); gás e combustível – postos de combustível e depósitos de gás 

(75); assistência médica e hospitalar – hospitais, clinicas, atendimento móvel, unidades básicas, 

pronto-socorro e laboratórios (149); serviços bancários – bancos, cooperativas de crédito, caixas 24h 
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e lotéricas (45); transporte coletivo – pontos de ônibus, garagens e terminais de passageiros (67); 

serviços funerários (5); distribuição e comércio de alimentos – supermercados, hipermercados, 

atacadões, minimercados, mercearias e feiras livres (209); distribuição e comércio de medicamentos 

– farmácias e distribuidoras de medicamentos (78). Os resultados do cruzamento dos dados são 

resumidos na Figura 3.  

Figura 2. Mapas de distribuição dos serviços e atividades essenciais 

 

Fonte: Autor 

Figura 3. Gráfico estimativo da porcentagem dos serviços essenciais afetados pela inundação do Rio Parauapebas em 

2018 

 

Fonte: Autor, como base em dados extraídos da plataforma Google Earth e dados cedidos pelo SAAEP (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas 

 

CONCLUSÕES 

Os dados mostraram que, apesar da inundação do Rio Parauapebas, no ano de 2018, afligir 

intensamente a população, as estruturas dos serviços essenciais, pouco foram afetadas de forma direta. 
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 Ainda assim, os 4 sistemas de captação de água foram afetados (CA-01/02/03/04), das 7 

estações de tratamento de esgoto, 1 foi afetada (ETE 1 – Bairro União). Com relação aos serviços 

de gás e combustível, 3 postos de gasolina foram impactados (de 75). Os serviços de distribuição e 

comercio de alimentos também foram pouco afetados, sendo apenas 1 minimercado e 1 peixaria 

atingidos. 

Considerando que a inundação de 2018, foi uma das mais intensas já ocorridas no município, é 

possível afirmar, em uma análise geral, que apenas 1,1% dos serviços essenciais possuem algum tipo 

de perigo a inundação, ligado ao Rio Parauapebas, e que destes, os serviços de água e esgoto são os 

mais afetados. 

Vale observar que o rio Parauapebas possui diversos afluentes, que podem causar inundações e 

prejudicar os serviços essenciais, entretanto não foram analisados. Com exceção de alguns dados 

fornecidos pelo SAAEP e pela Defesa Civil, grande parte das localizações dos serviços, foram 

extraídas do Google Earth, o que pode limitar a quantidade dos pontos. Futuramente é possível buscar 

junto ao município, dados oficiais. Além disso, é possível analisar os dados à luz de manchas outros 

tipos de inundações, como às manchas potenciais de rompimento de barragem e manchas definidas 

pelo tempo de retorno das inundações. 
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