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1 OBJETIVO 

 

O objetivo desse relatório é trazer os elementos necessários para o 

suficiente embasamento do pedido de expurgo das ocorrências em situação de 

emergência para o município de Paraibano, que vem sendo impactado por uma 

situação climática atípica e de alta intensidade. 

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do 

PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 

2021, e referentes aos eventos climáticos que atingiram o município de 

Paraibano – MA, entre os dias 11 até 16 e 19 até 22 de fevereiro de 2022 

 

2 RESUMO DO EVENTO 

 

Apesar da atenuação da situação de emergência contemplada no referido 

decreto nos primeiros dias de fevereiro, os eventos climáticos desse relatório 

retornaram a atingir o município de Paraibano concentrados em dois períodos, o 

primeiro deles iniciou dia 11 de fevereiro de 2022, estendendo-se até o dia 16 

de fevereiro de 2022, com o segundo tendo sua duração entre os dias 19 e 22 

do mesmo mês, referência para qual caracteriza-se a situação de emergência. 

O município de Paraibano no Estado do Maranhão sofreu com fortes chuvas as 

quais causaram inundações que comprometeram a trafegabilidade da região. 
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No quadro a seguir, são listados os dados do evento, que atingiu cerca de 

15,2 mil unidades consumidoras, ou seja, um número relevante em um município 

de 21,5 mil habitantes, conforme estimativa de 2021 do IBGE1. 

Dados do Evento 

a)    Código Único do Evento: 
17.2022 – 
EQTL MA 

b)    Decorrente de: Decreto 

c)    Quantidade Clientes Interrompidos: 15.211 

d)    Quantidade de Municípios atingidos: 1 

e)    Quantidade de Conjuntos atingidos: 1 

f)     Quantidade de Subestações atingidas: 1 

g)    Quantidade de Interrupções associadas ao evento: 12 

h)    Data e Hora de início da primeira interrupção: 
11/02/2022  

18:16:09 

i)     Data e hora de término da última interrupção: 
21/02/2022  

15:06:00 

j)     Média da duração das interrupções: 8,01 horas  

k)    Duração da interrupção mais longa: 33,19 horas 

l)     Tempo Médio de Preparação  - TMP 7,38  horas 

m)   Tempo Médio de Deslocamento – TMD 1,04  horas 

n)    Tempo Médio de Execução - TME 2,50  horas 

o)    Soma do CHI das interrupções associadas ao evento: 43.246 

p)    CHI Limite: NA 

 

 

3 INFORMAÇÕES DO DECRETO 

 

Esse relatório utiliza como embasamento para o pedido de expurgo o 

decreto nº 3001.0701.0001-2022 que sinaliza situação de emergência, emitido 

pela prefeitura de Paraibano na data de 07/01/2022. O decreto considera a 

pública e notória ocorrência de situação anormal decorrente de fenômenos 

naturais, em especial, hidrológicos e meteorológicos (1.3.2.1.4 nos termos da 

Codificação Brasileira de Desastres-COBRADE). 

                                                        
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/barra-do-corda/panorama 
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4 DESCRIÇÃO DO EVENTO 

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO 

Conforme citado, os eventos climáticos intensos que voltaram a atingir o 

município de Paraibano no dia 11, perdurando até o dia 22 de fevereiro de 2022 

resultaram em danos ao sistema elétrico e, de maneira ainda mais acentuada, 

na dificuldade de acesso para atendimento às ocorrências nas regiões atingidas.  

Este fato, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do 

devido atendimento, resultou na majoração dos tempos de atendimento, 

decorrente da limitação de acesso em razão das inundações e dos danos 

estruturais no município. 

A atipicidade desse episódio poderá ser verificada no Anexo V deste 

relatório, no qual, nota-se picos de precipitações ao longo do mês fevereiro em 

especial no dia 13, quando comparado ao comportamento histórico dos últimos 

3 anos. É sabido que esses episódios têm seus efeitos prolongados por dias 

após os temporais, refletidos, principalmente, na dificuldade de acesso às 

regiões atingidas pelos alagamentos. 

Em consonância com estes fatos, notou-se para o município de Paraibano 

o comportamento do CHI acima da média ao longo do período a ser expurgado 

(Anexo V), o que corrobora com a situação excepcional que acometeu essa 

região. 

Finalmente, na medida em que o nível da água regredia em conjunto com 

a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro 

reestabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão 
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das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Maranhão prestaram o 

atendimento necessário para a normalização da situação.  

Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo 

evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial 

e de manutenção. Por fim, visando sempre a segurança, todos os trabalhos 

realizados dentro desse contexto envolveram a conscientização da comunidade 

sobre os riscos associados à eletricidade. 

 

4.2 REGIÃO AFETADA 

No intuito de contextualização do objeto deste decreto de Situação de 

Emergência, a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente 

referenciada pelas figuras abaixo. Os consumidores atendidos pela subestação 

PRB no município Paraibano foram fortemente impactos pelos eventos descritos 

neste texto. 

Mapas Geoelétricos 

 

 

Figura 1 - Alimentadores atingidos em 

Paraibano 

 

Figura 2 - Subestação atingida: PRB 
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Diagrama Unifilar 

 

 

Figura 3 – Unifilar da região afetada (SE PRB). 

 

4.3 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO 

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição 

decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para o 

município de Paraibano, constam evidenciados nos dados relativos ao evento 

objeto deste relatório. 

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em 

áreas urbanas e rurais, causando interrupção de blocos de clientes que em 

média somavam 1.267 unidades consumidoras cada. 

Tabela 1 -  Equipamentos danificados pelo evento 

  

Os equipamentos substituídos como elo fusível, isoladores, cabos e outros 

são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam 

a interrupção de grandes áreas. 
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Cumpre destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os 

principais danos se deram nas vias de acesso, impedindo o rápido 

restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas pelos alagamentos. 

 

4.4 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA 

Dada a gravidade deste evento para o município de Paraibano, fez-se 

necessário inclusive o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a 

exemplo de equipes multifuncionais, de corte e religação. Além disso, tendo em 

vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículo 

com tração 4x4 foi prioritariamente selecionado, antecipando essas prováveis 

más condições conforme evidenciado pela Tabela 2.  

No total foram alocados 17 profissionais para atendimento às interrupções 

desta situação de emergência, o que representa um incremento de 142% no 

contingente de equipe mobilizado para o atendimento. 

Tabela 2 - Estrutura das equipes 
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5 ANEXOS 
 

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema 

Elétrico 

Anexo II - Reportagens da Mídia 

Anexo III – Decreto de Situação de Emergência/ Calamidade Pública 

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência 

Anexo V – Evidências Meteorológicas 
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Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema 
Elétrico 
 

Evidências Fotográficas 

 

 

Foto – Estradas inundadas causadas pelas fortes 

chuvas. 

 

 

Foto - Estradas inundadas causadas pelas fortes 

chuvas. 

 

 
 

Foto – Estradas inundadas causadas pelas fortes 
chuvas. 

 

 

 
 

Foto – Estradas em péssimas condições de acesso. 
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Anexo II - Reportagens da Mídia 

Evidência de Mídias 

https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/mdr-reconhece-situacao-emergencia-mais-46-cidades-atingidas-por-fortes-
chuvas-147085 
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Evidência de Mídias 

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2022/02/01/17-municipios-maranhenses-ja-decretaram-situacao-de-
emergencia-devido-as-fortes-chuvas-no-maranhao.ghtml 
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Anexo III – Decreto de Situação de Emergência do Município de Paraibano 
 

Decreto 
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Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência 

Tabela 3 - Lista de ocorrência 

 

 
 

 

Anexo V – Evidências Meteorológicas  

Análise Gráfica 

 

Figura 4 – Gráfico de CHI para o mês de fevereiro em Paraibano 

 

Figura 5 – Volume de ocorrências para o mês de fevereiro em Paraibano 
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Figura 6 - Gráfico comparativo da média histórica de chuvas com o ocorrido em 2022 

 

 

Das Figuras 4, 5 e 6 acima, construídas com base em relatórios da 

Climatempo2, notamos a conhecida relação entre o aumento do volume de 

precipitações e de ocorrências. Nota-se que no meio do mês de fevereiro, 

principalmente a partir do dia 11 de fevereiro, a Equatorial Maranhão lidou com 

um elevado volume de chuvas, cujas consequências foram sentidas ao longo do 

mês. Além disso pode-se notar uma intensidade de chuvas elevada em dias 

específicos quando comparadas com as médias históricas para o município. 

Diante da concentração de chuvas em determinados dias do mês de fevereiro, 

tem-se impactos que perduram por vários dias, decorrentes dos danos ao 

sistema e às dificuldades de acesso descritas neste texto. 

                                                        
2 https://smac.climatempo.com.br/aconteceAgora/monitoramento 
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