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 A MICRODRENAGEM URBANA E O RISCO DE DESASTRES POR 
ALAGAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, BRASIL 

Laís Costa Lima 1; Hamilcar José Almeida Filgueira 2 

ABSTRACT – The increase in the number of people living in areas prone to disasters risk to natural 
hazards has been one of the negative characteristics of the urbanization and growth process of 
many cities in metropolitan regions of Brazil. The inadequate occupation of the urban space 
causes the population to feel the negative impacts of the lack of basic infrastructures, with those 
of the drainage systems, when the heavy rainfall. This article had the objective of analyzing the 
micro-drainage system of the João Pessoa city, Paraíba State, to the urban pluvial flooding 
disasters risk. A qualitative exploratory and inductive research methodology was used. According 
to the main results, the municipality of João Pessoa has 98 urban pluvial flood points, in which the 
disasters risk was low, causing only economic losses. The lack or deficiency of maintenance in the 
structures of the microdrainage system was the most recurrent problem in all urban area of the 
municipality. 

Palavras-Chave – drenagem urbana, planejamento urbano, gestão de risco a desastres.  

1 - INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano ocorrido nas últimas décadas transformou o Brasil em um País 

essencialmente urbano - 84,3% da população é urbana contra uma urbanização na ordem de 50% 

na década de 1970 (IBGE, 2016). Esse processo de urbanização do Brasil foi caracterizado por sua 
rapidez e intensidade. No entanto, não foi acompanhado pela infraestrutura necessária. Boa parte 

desse processo de ocupação foi desastroso, trazendo como consequência a degradação do meio 
ambiente. Entre os seus efeitos, têm-se: desmatamento, aumento da periferia das cidades, grande 

concentração populacional em pequenas áreas, ocupação de áreas propensas a risco de desastres 

relacionados com fenômenos naturais, impermeabilização do solo e aumento da poluição do ar e 
dos rios. Todos esses fatores afetam o ciclo hidrológico natural, diminuindo a infiltração de água 

no solo e, consequentemente, aumentando o escoamento superficial que podem ocasionar 
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desastres por excesso de água em áreas com problemas de drenagem e com populações 
vulneráveis. A gestão inadequada da drenagem urbana pode gerar uma série de riscos à 

população, como os alagamentos e as inundações, e prejuízos aos bens e à economia local.  
A urbanização que criou oportunidades para milhões de pessoas foi a mesma que 

marginalizou outras mais. Quando não há um planejamento da expansão urbana e fiscalização 

eficaz, ocorre a ocupação de áreas precárias e dos leitos dos corpos d'água urbanos. As 
populações que ali se alojam ficam, então, sujeitas a alagamentos e inundações que são 

problemas crônicos no Brasil. Outro aspecto importante é a segregação social e, 
consequentemente, uma segregação de infraestrutura. As cidades criam vetores de crescimento 

de alta renda, que é onde se encontra a infraestrutura alocada. Em contrapartida, ao lado desses 

vetores são encontradas comunidades sem infraestrutura. Quando se fala em segregação da 
população de alta renda, de certa forma, está se dizendo da segregação do saneamento em geral. 

Isso pode ser observado em várias cidades brasileiras, onde populações com baixa renda tem um 
baixo acesso a essa infraestrutura (CAMPOS et al., 2003).  

O aumento do número de pessoas vivendo em áreas propensas a risco de desastres 
relacionados com fenômenos naturais têm sido uma das características negativas do processo de 

urbanização e crescimento das cidades brasileiras, verificado principalmente nas regiões 

metropolitanas do Brasil. A cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, está incluída 
nesse cenário e vem sofrendo as consequências dessa urbanização desordenada, cujos reflexos se 

verificam pela a presença de populações vulneráveis a risco de desastres relacionados com 
fenômenos naturais. O presente artigo teve como objetivo analisar os sistemas de drenagem da 

cidade de João Pessoa em relação ao risco de desastres por alagamento.  

2 - METODOLOGIA  

A metodologia empregada para a análise dos dados foi qualitativa de caráter exploratória, 

pois buscou por percepções e compreensões sobre a natureza geral dos riscos de desastre 
relacionados aos sistemas de drenagem urbana, abrindo assim, espaço para interpretação do 

pesquisado; e indutiva, por se caracterizar em um estudo em que se procurou desenvolver 
conceitos, ideias e entendimentos, a partir de padrões encontrados nos dados, ao invés de coletar 

informações para comprovação de teorias, hipóteses e modelos pré-concebidos.  

As técnicas de pesquisa foram empregadas de acordo com Lakatos e Marconi (1991): (A) 
Documentação indireta – pesquisa documental e bibliográfica realizada em órgãos 

governamentais e não governamentais, acervos bibliográficos e no banco de dados da internet, na 
temática de risco de desastres relacionados com os sistemas de drenagem urbana; (B) 
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Documentação direta – atividades de campo por meio de visitas in loco para o reconhecimento, 
georeferenciamento, fotografia e avaliação das áreas sujeitas a alagamentos; e, (C) Observação 

direta intensiva – observação de fatos e fenômenos por meio da observação in loco e entrevistas 
informais com a população local. 

Para o levantamento dos problemas de microdrenagem da cidade de João Pessoa foi 

empregada a metodologia descrita em Paraíba (2015): 
“Código e classificação do problema:  

1. Inexistência de Sistema de Microdrenagem: ausência de sarjeta, boca de lobo, galeria, 
estrutura de descarga no rio ou lagoa ou oceano;  

2. Defeitos nas estruturas do Sistema de Microdrenagem: sarjeta quebrada ou obstruída, 

boca de lobo quebrada ou com tampa obstruída, galeria defeituosa, estrutura de descarga no rio 
deficiente ou danificada, outros defeitos;  

3. Existência de depressão na via pública possibilitando acúmulo de água pluvial:  
3.1 Com Sistema de Microdrenagem existente;  

3.2 Sem existência de Sistema de Microdrenagem no local;  
4. Falta ou deficiência de manutenção nas estruturas do Sistema de Microdrenagem: 

sarjeta obstruída com vegetação ou lixo, boca de lobo obstruída com lixo ou vegetação, galeria 

entupida com lixo ou assoreada, estrutura de descarga no rio obstruída com lixo ou vegetação, 
outros problemas de manutenção - relatar;  

5. Lançamento de esgoto na rede de drenagem;  
6. Sistema de drenagem subdimensionado;  

7. Presença de raízes na tubulação;  

8. Seccionamento da rede”.  

3 - CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA  

João Pessoa é a capital e principal centro econômico e financeiro do estado da Paraíba. Está 
localizada no extremo Leste do Estado e limita-se ao Norte com o município de Cabedelo, ao Sul, 

com o município do Conde, ao Oeste com os municípios de Bayeux e Santa Rita, e ao Leste com o 
Oceano Atlântico (Figura 1).  
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Figura 1 – Localização da área de estudo: município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. 

Fonte: adaptado de Meneses (2007). 
 

O município de João Pessoa possui uma área de 210,551 km² e uma população de 723.515 

(IBGE, 2010). De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, apresenta clima tropical 
As’, quente e úmido com chuvas de outono e inverno, fortemente influenciado pelos alísios 

marítimos. A pluviometria é acentuada e concentrada nos meses de maio, junho e julho, com uma 

média pluviométrica em torno de 1.700 mm anuais. Resultante da conjugação do clima com a 
geologia, a geomorfologia do município compreende a presença de terrenos sedimentares 

constituindo duas unidades geomorfológicas: os Baixos Planaltos Costeiros (Tabuleiros) e a 
Baixada Litorânea com as feições de praias, cordões litorâneos, restingas e dunas. A rede de 

drenagem nos baixos planaltos tem as calhas fluviais bem definidas referentes aos vales com 
vertentes íngremes com características de penhascos.  

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) no ano de 2015 contratou a Associação para o 

Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia de João Pessoa (SCIENTEC) para realizar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico de João Pessoa, Paraíba (PMSBJP/Paraíba), no qual estes autores 
também fizeram partes da equipe executora desse Plano para o item: “Descrição dos sistemas de 

drenagem de água pluviais – cobertura de atendimento das estruturas de drenagem – 
identificação de áreas críticas: áreas passíveis de alagamentos; áreas passíveis de inundações; e, 

áreas sujeitas a escorregamentos” (PARAÍBA, 2015). Para os trabalhos de campo desse item, a 

equipe executora teve também o apoio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de 
João Pessoa (COMPEDEC-JP). 

Os problemas de microdenagem encontrados foram decorrentes de inúmeros fatores que 
variaram de ponto para ponto. Ao todo, segundo os dados constantes no PMSBJP/Paraíba 

(PARAÍBA, 2015), o município apresentou 98 pontos com problemas de alagamentos (Figura 2). 
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Figura 2 – Pontos que apresentam problemas de alagamento na área urbana do município de João Pessoa, 

PB, marcados em amarelo. Fonte: Paraíba (2015).  
 

Como se observa na Figura 2, em todas as zonas da área urbana de João Pessoa foram 

encontrados problemas de alagamentos, sendo que, o maior número deles está localizado na zona 

Sul do município. 
A Figura 3 apresenta a frequência dos problemas de alagamento, encontrados no ato de 

execução do PMSBJP/Paraíba, de acordo com a metodologia de avaliação de risco de desastres 
proposta em Paraíba (2015).  

 

 
Figura 3 – Frequência dos problemas de microdrenagem, alagamento, apresentados na área urbana do 

município de João Pessoa, PB. Fonte: Paraíba (2015). 
Problema: 1. Inexistência de Sistema de Microdrenagem (SMiD); 2. Defeitos nas estruturas do SMiD; 3. 

Existência de depressão na via pública possibilitando acúmulo de água pluvial: 3.1 Com SMiD existente; 3.2 
Sem existência de SMiD no local; 4. Falta ou deficiência de manutenção nas estruturas do SMiD; 5. 

Lançamento de esgoto na rede de drenagem; 6. Sistema de drenagem subdimensionado; 7. Presença de 
raízes na tubulação; e, 8. Seccionamento da rede. 
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A partir das visitas in loco foi possível observar que o problema “4. Falta ou deficiência de 

manutenção nas estruturas do Sistema de Microdrenagem: sarjeta obstruída com vegetação ou 

lixo, boca de lobo obstruída com lixo ou vegetação, galeria entupida com lixo ou assoreada, 
estrutura de descarga no rio obstruída com lixo ou vegetação, outros problemas de manutenção”, 

é o mais recorrente na área urbana de João Pessoa. O lixo jogado nas ruas, na maioria das vezes, é 

carregado pelas águas pluviais para o sistema de microdrenagem, obstruindo-o. Fato esse muito 
bem retratado no PMSBJP/Paraíba, e associado à falta de manutenção nos sistemas pode 

provocar os alagamentos das vias publicas.  
Esse problema leva a uma questão social, haja vista que não se pode responsabilizar apenas 

os serviços públicos, mas sim a comunidade como um todo. É evidente que se os órgãos públicos 

fossem mais eficientes na manutenção do sistema esse problema seria minimizado. No entanto é 
a educação ambiental que pode erradica-lo. Se cada um tivesse consciência da sua 

responsabilidade, se os pais dessem o exemplo para os seus filhos e se nas escolas tivessem aulas 
de educação ambiental esse problema não existiria. Logo, pode-se afirmar que isso é uma questão 

cultural e requer tempo e um compromisso de todo os sistemas organizacionais para ser 

modificada. 
Além disso, o problema “2. Defeitos nas estruturas do Sistema de Microdrenagem: sarjeta 

quebrada ou obstruída, boca de lobo quebrada ou com tampa obstruída, galeria defeituosa, 
estrutura de descarga no rio deficiente ou danificada, outros defeitos”, também é decorrente da 

falta de manutenção dos sistemas. 
Outro problema muito recorrente é o “6. Sistema de drenagem subdimensionado”. Esse é 

um problema que exemplifica o descompasso entre o crescimento urbano e o planejamento da 

cidade. O sistema de drenagem pluvial do município de João Pessoa foi dimensionado pelo 
engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, em 1912, no entanto tem-se verificado que as 

administrações públicas desde essa data, pouco tem se preocupado com a eficiência desse 
sistema. Verifica-se, portanto, nos dias atuais, a partir do diagnóstico do PMSBJP/Paraíba, com 

tantos pontos de alagamentos registrados, que esse sistema não acompanhou o crescimento da 

cidade.  
Outro problema bastante verificado em João Pessoa, o “1. Inexistência de Sistema de 

Microdrenagem: ausência de sarjeta, boca de lobo, galeria, estrutura de descarga no rio ou lagoa 
ou oceano” também é decorrente da falta de planejamento da cidade. 

O problema “3. Existência de depressão na via pública possibilitando acúmulo de água 

pluvial: 3.1. Com SMiD existente”, também foi verificado com bastante frequência nas ruas da 
cidade, de acordo com Prefeitura Municipal da João Pessoa (2015). Nas entrevistas informais, a 



 
 

 
 

I Encontro Nacional de Desastres 
 
 

7

população relatou que esse problema provoca um caos no trânsito e na locomoção de pedestre. 
Esse fato pode ser decorrente: da má construção do sistema viário, devido à falta estudo e/ou 

despreparo da equipe executora da obra; ou do subdimensionamento ou da falta de manutenção 
dos sistemas de microdrenagem. Ou seja, uma falha grave na prestação de serviços públicos para 

a população.  

Um problema não tão recorrente, mas bastante preocupante é “5. Lançamento de esgoto na 
rede de drenagem.” Infelizmente esse problema foi verificado, normalmente, em bairros de classe 

social média baixa a baixa, em que, devido à “falta de saneamento básico” algumas pessoas fazem 
ligações clandestinas de esgotos na rede de drenagem de águas pluviais, o que ocasiona um mau 

cheiro nas vias públicas. Para evitar o odor desagradável os moradores fecham provisoriamente às 

galerias de drenagem e muitas vezes, quando chove, não desobstruem essas. Segundo a 
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa), o sistema de esgotamento sanitário atende a 

66,8% dos domicílios da cidade, porém, o oportunismo e o não pensamento coletivo e ambiental 
de certos indivíduos, faz com que esse problema seja verificado em diversos pontos da cidade. 

Pode-se concluir que áreas sujeitas a alagamentos na cidade de João Pessoa apresentam um 
cenário de baixo a médio risco com potencial para desastres. É importante ressaltar que mesmo 

com risco a desastres baixo, o município sofre inúmeras prejuízos econômicos devido aos 

alagamentos. É recorrente famílias terem suas casas invadidas pelas águas pluviais urbanas, 
perderem móveis e eletrodomésticos, terem carros danificados, terem dificuldades de locomoção 

nas vias públicas, entre outros. 
Essas áreas podem ser mitigadas ou eliminadas em curto prazo, desde que sejam feitos: as 

devidas manutenções nos sistemas de microdrenagem para retirado de lixo e raízes nas 

tubulações; a implantação e redimensionamento dos sistemas de microdrenagem nas devidas 
localidades; os ajustes e adequações nas estruturas viárias; e, programas sistemáticos de educação 

ambiental nas escolas e em organizações públicas e privadas.  

5 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As principais causas de alagamentos na cidade de João Pessoa são devidas à falta de 
planejamento público urbano. O crescimento urbano da cidade não foi acompanhado pela 

infraestrutura necessária, que apresenta sistema de microdrenagem ineficiente e com carências 

de manutenções sistemáticas, além da falta de uma politica para educar e sensibilizar a população 
nesse tema.  

É importante ressaltar que associado a esses fatores está o fato que as politicas públicas, 
historicamente, vêm sendo deixadas de lado em detrimento das políticas partidárias. Em João 
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Pessoa, assim como na maioria das cidades brasileiras, o que acontece é que um governo não dá 
continuidade àquilo que o anterior começou. Desta forma, a cada mudança de governo, ações em 

curso, são interrompidas para que a gestão precedente não leve o mérito do projeto. Por causa 
disso a cidade não se desenvolve a contento e a sociedade sofre as consequências por essa forma 

errônea de “desenvolvimento adotada”.  

O município de João Pessoa apresentou 98 pontos de alagamentos, nos quais o risco a 
desastres são baixos, ocasionando apenas em prejuízos econômicos. Para minimização desse 

cenário faz-se necessário a elaboração e implantação de um Plano Diretor de Drenagem Urbana e 
seu contínuo monitoramento e aperfeiçoamento.  

Alternativamente poderia ser adotada uma normatização para exigir a implantação de 

seguros para a execução das diversas obras, conforme respectivos projetos, básico e executivo, 
previamente aprovados pelos órgãos regulamentadores. Desta forma a própria empresa 

seguradora se tornaria um parceiro do órgão público regulamentador e fiscalizador durante o 
desenvolvimento da obra. Este procedimento já é bastante utilizado nos países com melhor nível 

de desenvolvimento como, por exemplo, nos Estados Unidos da América. 
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