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1.INTRODUÇÃO 

 
Os sistemas de drenagem urbano tem como principal objetivo impedir que os centros 

urbanos tenham inundações, ainda mais nas porções mais baixas e áreas muito impermeabilizadas, 
contudo o crescimento urbano sem um planejamento adequado é um dos principais fatores a fazer 
com que essa função não possa ser mais executada, uma vez que acaba por destinar um excesso 
hídrico sem precedentes a rede que a muitas vezes a um bom tempo deixou de suportar a capacidade 
a que foi dimensionada. 

Dessa forma essa ausência de planos urbanísticos adequados tem como consequência 
enchentes que geram impactos econômicos e sociais, em todas as atividades e funções da cidade, e 
principalmente a vida dos habitantes (PORTO et al., 2012). Ainda deve-se ressaltar que essa ausência 
de planos iniciais não pode ser sanada com um simples planejamento posterior, uma vez que como 
Nucci e Gonçalves (2017), elencam a falha em incorporar a drenagem na fase inicial do 
desenvolvimento urbano em geral resulta em projetos muito dispendiosos ou, em estágios mais 
avançados, na sua inviabilidade técnico-econômica. 

Assim é deveras importante que os planos futuros tenham o máximo possível de benefícios 
a um custo acessível, dessa forma se espera que ocorra uma viabilização desses projetos. Levando 
esse contexto de continuo desenvolvimento a um custo acessível para a cidade de Marabá - PA é 
possível perceber que tais projetos teriam um grande impacto na cidade, já que esta é uma urbe que 
teve seu desenvolvimento com base em um ponto estratégico, entre dois rios o que lhe causou uma 
série de percalços em sua história. 

Diante do cenário, esse projeto tem como objetivo fazer uma análise entre o crescimento do 
município e as condições das margens dos seus rios, a fim de se tentar prevenir as enchentes que são 
recorrentes na história da cidade.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para a realização desse projeto foi necessário primeiramente a realização de uma revisão de literatura 

a fim de encontrar metodologias e projetos que permitissem auxiliar no desenvolvimento deste. Tendo esses 
dados, foram utilizados os programas Google Earth Pro e ArcGIS, onde se produziu shapes do crescimento da 
malha urbana dos núcleos Velha Marabá (VM) e Nova Marabá (NM), no intervalo entre 2008 e 2018, além 
disso se delimitou as Áreas de Preservação Permanente (APP), dos dois rios que cortam a cidade. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das imagens produzidas foi possível a confecção da Imagem 1, onde é possível se observar 
toda o crescimento do núcleo VM no intervalo entre 2008 e 2018, representados de forma espaçada em um 
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intervalo de 2 anos cada. De forma a auxiliar na visualização dos resultados também foi produzido o Quadro 
1 onde pode-se ter noção de qual o crescimento percentual de um ano para outro. 

A maior taxa de crescimento se deu entre os anos de 2017 e 2018 onde essa porção da cidade teve 
um crescimento de 4,93% no território, para todo o intervalo a taxa de crescimento foi 13,03%  
 
 

Imagem 1: Evolução da Malha Urbana Velha Marabá 

 

Fonte: Autor, 2019 

De posse desses dados foi feito o mesmo procedimento para o núcleo NM, sendo produzidos a 
Imagem 2 que demostra o crescimento territorial no espaço de 2008 a 2018 e o Quadro 2 que mostra como foi 
essa expansão em porcentagem. A maior expansão ocorreu no intervalo entre 2008 e 2009 onde se teve um 
acréscimo territorial de 14,21%, para o intervalo total observado se encontrou um crescimento de 26,53%. 
 

Imagem 2: Evolução da Malha Urbana Nova Marabá 

 

Fonte: Autor, 2019 



Como última parte mapeada, foi produzido um shape, Imagem 3, indicando qual deveria ser a APP 
de cada um dos dois rios do município, dessa forma foi possível se ter uma dimensão, juntamente com as 
imagens de expansão urbana, o quanto a cidade cresceu em direção a essas áreas especiais de proteção. 

 
 
  

Imagem 3: Mapa das Áreas de Preservação Permanente 

 

Fonte: Autor, 2019 

Sendo a extensão aproximada de cada delas de 19 km para as duas margens do Itacaiúnas, 
tendo as APPs 100 m de largura visto que este rio estava na faixa de 50 a 200 m de uma margem a 
outra. E para a margem esquerda do Tocantins demarcou-se uma extensão de 17 km com 500 m de 
largura, uma vez que este rio tem mais de 1 Km de uma margem a outra. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
Dentre os 3 principais núcleos da cidade, a VM e a NM são os únicos ligados fisicamente, dessa 

forma conforme o crescimento encontrado aponta, não é de se surpreender que em um futuro próximo todas 
as áreas existentes entre eles sejam ocupadas, assim como as margens dos rios. Faz-se, portanto, imperativo 
que se cumpra o plano diretor do município, que dispõe como objetivo geral preservar os recursos 
hídricos e naturais, com especial atenção à vegetação de cabeceiras das nascentes, matas ciliares. 

Fato esse não observado com o passar dos anos onde se percebeu uma crescente expansão 
nesses espaços, principalmente na porção sul do núcleo NM, e uma consolidação maior na região 
norte da VM, implicando em sérios problemas de drenagem. 
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