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RESUMO – O presente trabalho apresentara um estudo de caso sobre o risco de desastres ditos
naturais e antrópicos na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, ao qual o espaço urbano
tornou-se vulnerável devido à sua ocupação e pela carência de políticas públicas. Identificou as áreas e
serviços urbanos propensos a adversidades e a forma com que comprometem a resiliência da cidade.
Para a concepção dos riscos, foram consultados órgãos gestores e empresas no intuito de analisar de
que forma são estruturados seus planejamentos no desenvolvimento de suas atribuições e serviços. Por
vez, os setores de risco decorrentes das vulnerabilidades foram o de transporte de produtos perigosos,
distribuição canalizada de gás natural, emissões de poluentes industriais e comunidades subnormais.
Foi verificado que o setor de transporte de produtos perigosos possui falhas de caráter institucional,
mediante ao não cumprimento do Plano Federal decretado por lei. A distribuição de gás natural
envolve um planejamento bem estruturado, no entanto, bastantes sujeitos às interferências antrópicas
que não dependem necessariamente de sua operação. A população e o meio ambiente estão
intensamente vulneráveis à atividade industrial, visto que esse setor não apresenta ao órgão gestor e
nem é por ele cobrado, um plano de gestão que envolva o risco de suas atividades. A configuração das
comunidades subnormais talvez seja a maior vulnerabilidade social da cidade de João Pessoa. O
crescimento da cidade se deu, por uma faixa da população, de forma irregular em áreas de risco. Essas
áreas de risco são taludes e margens de rios, que durante períodos de chuvas intensas aceleram os
processos de erosão e assoreamento, expondo, no mínimo, 2.350 famílias ao risco de desastre por
movimentação de massa e inundação. Ações preventivas e relocação de famílias devem ser aplicadas a
esse respeito para que não haja perda de vida humana em virtude de uma vulnerabilidade social que
pode ser minimizada por políticas públicas assertivas. É inerente à cidade de João Pessoa tanto os
resultados positivos do crescimento e desenvolvimento, quanto os desdobramentos e consequências
que esses avanços provocam por meio da urbanização. A gestão de risco a desastres deve contemplar
medidas de prevenção e de mitigação. Os esforços devem ser voltados à redução da vulnerabilidade,
valorizando a condição de que não há risco de desastre se não há vulnerabilidade, para que não seja
comprometida a qualidade de vida da população e do meio ambiente da cidade de João Pessoa, PB.
PALAVRAS-CHAVE: vulnerabilidade, risco de desastre, resiliência.

1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista a intensificação do processo de urbanização pelas quais as cidades brasileiras
estão inseridas, torna-se fundamental, para a sustentabilidade nos âmbitos social, econômico e
ambiental, que estas inclinem seus planejamentos para práticas que promovam a capacidade de
equilibrar os elementos dos espaços urbanos a fim de eliminar ou minimizar os riscos a desastres. E
ainda, que estejam preparadas para absorver adversidades naturais e antrópicas de forma a garantir o
menor impacto possível à população e ao ambiente. Partindo desse ideal de desenvolvimento, há
necessidade de tornar as cidades mais seguras. E nesse sentido pode-se atribuir à condição de segura o
estado de resiliência. Na física, o conceito de resiliência relaciona-se à capacidade de um material em
suportar tensão sem se deformar de maneira permanente. Na temática dos desastres, cidade resiliente é
aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um
evento adverso e de maneira organizada, prevenir que vidas e bens sejam perdidos (UNISDR, [2010]).
No entanto, diante da pressão do crescimento e do desenvolvimento- além da velocidade com
que isso acontece-, tanto a estruturação das cidades quanto suas políticas e ferramentas de gestão
podem acabar sendo desenvolvidas e aplicadas de forma ineficiente e até mesmo inoperante. Mas essa
ineficiência e inoperância não são aceitáveis, pois, desde a década de 90, os esforços para a redução de
riscos de desastres têm se voltado para uma visão holística, quando se passou a considerar a dinâmica
da comunidade no sentido de minimizar os desastres e recuperar as perdas e danos. Basicamente,
considerou-se como estratégia de ação a redução da vulnerabilidade.
Para Cardona (1993), desastre pode ser definido como um evento ou incidente que ocorre, na
maioria dos casos, repentina e inesperadamente, causando alterações intensas sobre os elementos,
representadas por perdas de vida humana, na saúde da população, destruição ou perdas de bens de uma

comunidade e ainda danos graves ao meio ambiente. Ainda para o autor, um quadro que se configura
como de risco pode ser avaliado a partir da relação entre a probabilidade de ocorrência de um
determinado fenômeno de uma intensidade específica, com a vulnerabilidade dos elementos expostos.
Dessa forma, o risco pode ser de caráter geológico, hidrológico, atmosférico, e também tecnológico,
dependendo da natureza da ameaça.
Um conceito intrínseco a desastre e imediatamente anterior à ele, no que se refere à
ocorrência, é o de ameaça. Ameaça é definida como a probabilidade de ocorrência de um evento físico
natural ou incitado por intervenção humana, potencialmente desastrosa durante certo período de tempo
em uma dada região (FILGUEIRA, 2013 apud CARDONA, 1993). Para completar a relação que
condiciona o risco, tem-se a vulnerabilidade, que para Vargas (2002) é a disposição interna a ser
afetada por uma ameaça. O fator da vulnerabilidade merece atenção especial uma vez que, se não há
vulnerabilidade, não há destruição ou perda. Ela por sua vez é função do grau de exposição, proteção,
reação imediata, recuperação básica, reconstrução; elementos esses que podem ser arranjados dentro
de um plano de gestão a fim de minimizar riscos. O seu controle, então, pode ser encarado como o
meio de alcance da resiliência.
Muitos desastres são mesclas complexas de ameaças naturais e ações humanas. Sendo assim, o
desastre é um problema da relação entre o natural e a organização e estruturação da sociedade, e não
apenas um problema da natureza por si só. Ou seja, os desastres não são problemas independentes em
sua casualidade. Isso quer dizer que o estudo dos desastres deve fundamentar-se em análises
históricas, que reconstruam o processo de conformação da vulnerabilidade da sociedade e que
identifiquem os aspectos sociais que necessariamente teriam que se modificar para avançar na
resolução do problema (FILGUEIRA, 2013 apud LA RED, 1993).
Resultado das atividades humanas são os chamados riscos tecnológicos, consequências do uso
de tecnologias modernas e fruto do progresso da cidade. É para Lavel (2001) uma fonte de possíveis
ameaças por problemas de controle, falhas regulatórias ou no sistema. O autor defende ainda que os
acidentes tecnológicos tendem a aumentar continuamente em centros urbanos criando condições para
o desastre.
No Brasil, fora a Defesa Civil Nacional, sempre presente nas ações relativas ao desastre, há
dezenas de órgãos e de universidades desenvolvendo trabalhos que podem ser utilizados para redução
de desastres e sua mitigação. Muitos deles vêm apresentando conhecimento e produtos deste tipo há
mais de uma década e, ainda, não são reconhecidas a extensão e a profundidade dessas contribuições
(GUIMARÃES et al., 2002). São essas pesquisas que elaboram subsídios necessários para a
percepção de riscos, assim como para a elaboração de planos de contingência e de emergência para
eventos relacionados com fenômenos naturais ou antrópicos.
Enquanto as cidades não tiverem um claro entendimento do risco que enfrentam, o
planejamento para redução de riscos de desastres poderá ser ineficaz. As análises e avaliações de risco
são requisitos essenciais para o processo de decisão, priorização de projetos, planejamento para as
medidas de redução de risco.
Essa ideia segue o raciocínio proposto por Guimarães et al. (2002), instigando uma percepção
holística quando diz que a definição de desastre não é suficiente para conceituá-lo, uma vez que a
forma como um evento é enxergado tem variado ao longo dos anos. À medida que ele se faz
conhecido possibilita a criação de condições para evitá-lo ou, pelo menos, reduzir seus impactos.
Assim, a sua conceituação passa pela definição, pela explicitação dos componentes, identificação das
suas fases, classificação, e, provavelmente, a característica mais importante nos dias atuais: a
formação dos desastres, a maneira em que surgem as ameaças e quais as condições necessárias para
gerá-las. Dessa forma é possível evitar novos desastres através do estabelecimento de uma política
voltada para o desenvolvimento.

É de fundamental importância o intercâmbio de informações entre as entidades que compõe o
ciclo gerenciador de desastres naturais. O desafio da sociedade atual é o gerenciamento da informação.
Uma sociedade bem informada resultará em uma sociedade protegida (KOBIYAMA, 2004).
Por muitas décadas, considerou-se “impacto ambiental” um evento já ocorrido. E ainda mais,
esses impactos e os desastres eram considerados inevitáveis uma vez que os elementos
desencadeadores, à exemplo de chuvas intensas, estavam fora da ação do homem. Hoje já não se tem a
dissolução entre a ação do homem e os eventos naturais; eventos dessas duas naturezas influenciam-se
mutuamente. A preparação para esse novo contexto é o enfrentamento das ameaças, e isso se dá de
forma preventiva ou remediadora. Entende-se que a melhor estratégia é eliminar as condições de risco,
no entanto, o planejamento deve contemplar planos de contingência e de emergência que controlem ou
mitiguem a adversidade uma vez provocada.
É de extrema relevância que as atividades desenvolvidas nos núcleos sejam continuamente
avaliadas a fim de que riscos que sejam percebidos. Consiste aí a importância de estar sensível à
detecção de ameaças, sejam elas tecnológicas ou naturais, rebatendo a ideia de que os desastres
ocorrem sem aviso.
O dinamismo das cidades acaba tornando os diversos setores da sociedade muito integrados e
um acaba ultrapassando o limite de outro, reflexo de um mau planejamento. À exemplo de indústriasque são responsáveis pela descarga de grandes concentrações de poluentes- localizadas em perímetros
urbanos. Pela dificuldade em distinguir qual área é destinada a que, por exemplo, é necessário ter
conhecimento de como este setor tem operado, no que se refere ao comprometimento ao ambiente e à
população. A população das cidades acaba também sendo exposta à riscos a partir do transporte de
produtos perigosos. É frequente dividir o tráfego com transportadoras de combustíveis, por exemplo.
No entanto, a população não se atenta à condição de ameaça. O mesmo ocorre com certos processos
reflexos do progresso das cidades; a distribuição de gás por canalização se enquadra nesse caso. Sem
dúvidas representa um avanço, no entanto, ele deve vir acompanhado de informação à população e
outros prestadores de serviços, e medidas de emergência eficientes. E ainda há o risco que talvez seja
o mais visível nas cidades brasileiras: o risco devido à ocupação de áreas irregulares.
Diante dessa realidade, o presente estudo busca identificar as áreas urbanas propensas a
adversidades ambientais e sociais, relacionados à fenômenos naturais e ações antrópicas,
caracterizando e analisando os riscos com a finalidade de prevenção e minimização de desastres.
Dentre os objetivos específicos estão: identificar os aspectos que caracterizam o risco, em uma
perspectiva ambiental, econômica e social; identificar os fatores de riscos que devem ser minimizados
através de políticas públicas e ações de redução da vulnerabilidade; e fornecer informações para
melhorar a resiliência ou a capacidade em enfrentar e recuperar dos impactos dos eventos perigosos.
Para o projeto de pesquisa “Cidade segura versus risco de desastres: um estudo de caso
ambiental na cidade de João Pessoa, PB.”, buscou-se reunir informações junto à empresas e órgãos,
acerca dos procedimentos técnicos desempenhados por estes. Para isto foi realizado consultas ao órgão
Estadual Ambiental do Estado da Paraíba (SUDEMA- Superintendência de Administração do meio
ambiente), à PB Gás (Companhia Paraibana de Gás), ao DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes), ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, 1º Batalhão de Bombeiro
Militar e à Trasnpetro.

2. METODOLOGIA
Neste projeto de pesquisa foi empregada uma metodologia qualitativa de caráter exploratória e
indutiva. Exploratória por se tratar de uma metodologia onde se busca percepções e entendimento
sobre a natureza geral de uma questão, o risco de desastres ambientais urbanos, abrindo espaço para a
interpretação. E indutiva, onde o pesquisador procura desenvolver conceitos, ideias e entendimentos a

partir de padrões encontrados nos dados, ao invés de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e
modelos pré-concebidos.
As técnicas de pesquisa que foram empregadas de acordo com Lakatos & Marconi (1991) são:





Documentação indireta: pesquisa documental e pesquisa bibliográfica a ser realizada em
órgãos governamentais e não governamentais, acervos bibliográficos e na internet, com
relação a trabalhos de pesquisas, projetos estruturais e não estruturais, etc., na temática do
risco de desastres em ambientes urbanos;
Documentação direta: pesquisa de campo por meio de visitas in loco em áreas propensas a
desastres relacionados com ameaças naturais e ações antrópicas, tomando imagens digitais
de cada ponto visitado e georreferenciando essas áreas com uso de GPS portátil; e,
Observação direta intensiva: observação participante, individual e em equipe e entrevistas
com a população local e com gestores públicos.

Para as análises e interpretações dos resultados foi utilizada a metodologia proposta pela
Agência de Coordenação das Nações Unidas para o Socorro em Desastres (UNDRO, em sua sigla em
inglês), que se baseia em duas atividades: prevenção e preparação (UNITED NATIONS, 1991).
Para a presente pesquisa foram identificadas quais as áreas mais vulneráveis da cidade de João
Pessoa, PB, os quais serão apresentados como setores de risco. Para a identificação, construção e
análise destes setores, foram realizadas visitas e consultas junto à Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (COMPDEC-JP)/Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB,
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)/Ministério dos Transportes,
Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA)/Governo da Paraíba, Companhia
Paraibana de Gás (PB Gás), 15º Batalhão de Infantaria Motorizada/Exército Brasileiro, 1º Batalhão de
Bombeiros Militar/Governo da Paraíba e Petrobras Transporte S.A. (Transpetro).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
Ao que tange o transporte de produtos perigosos, a legislação prevê a aplicação do Plano
Nacional de Prevenção e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos
Perigosos (P2R2), instituído no estado da Paraíba em 2004. O P2R2 foi lançado de forma a garantir a
prevenção e proteção à saúde humana e ao meio ambiente. É constituído de ações e atividades que
devem ser desempenhadas de forma colaborativa entre os governos federal, estadual, municipal e a
sociedade civil. A promoção da redução de riscos e a mitigação de impactos decorrentes de acidentes
são norteadas por princípios da informação, participação, prevenção, precaução, reparação e princípio
do poluidor pagador (BRASIL, 2004).
De acordo com a ONU, os produtos químicos perigosos são agrupados em classes, e são elas:
substâncias explosivas; gases tóxicos, oxidantes, não inflamáveis, altamente refrigerados e
comprimidos; líquidos inflamáveis; sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea e
perigosas quando molhadas; substâncias oxidantes e peróxido orgânico; substâncias tóxicas e
infectantes; substâncias radiativas; substâncias corrosivas; e substâncias perigosas diversas.
Para o estudo de caso, a pesquisa foi concentrada na classe dos líquidos inflamáveis, tais
como, combustíveis, que são os produtos perigosos de maior circulação pelas rodovias que cortam a
cidade. Verificou-se que para esta, assim como para as outras classes, a gestão do transporte de
produtos perigosos em João Pessoa por meio da aplicação do P2R2 é inoperante. Esse cenário atual
indica a ineficácia de um programa de importância e abrangência federal, e consequentemente, expõe
a população e o meio ambiente a uma condição de risco.

Uma importante ferramenta de gestão de risco prevista pelo P2R2 – ainda inexistente para a
cidade de João Pessoa – é o mapeamento das atividades e empreendimentos relacionados aos produtos
químicos perigosos mais propensos à ocorrência de acidentes. Essa lacuna impossibilita uma análise e
detecção de risco desde o início da operação. A resiliência da cidade desse setor de risco ainda tornase comprometido visto que inúmeras diretrizes estratégicas no Plano deixam de ser desenvolvidos.
A inoperância do P2R2 no Estado se deu em virtude da falta de colaboração e interesse dos
órgãos gestores. Esse tipo de vulnerabilidade é qualificado de acordo com Peixoto (2008) como sendo
vulnerabilidade institucional. É mais decorrente no setor público e caracterizada pela ausência ou
ineficiência de políticas, planos e programas, em virtude da falta de legislação, elevada fragmentação
entre setores e instituições e baixos recursos para a operacionalização de ações, tanto humanos,
técnicos, materiais e financeiros.
Na cidade de João Pessoa, o processo de transporte de combustíveis dá-se início com a
Transpetro, localizada na cidade de Cabedelo, PB, e responsável pelo armazenamento da substância. A
distribuição é de encargo das distribuidoras que desenvolvem planos de contingência de forma a
reduzir com rapidez e eficácia os riscos das emergências. O transporte de produtos perigosos é
fiscalizado pelo 15º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, que em caso de
incidentes aplicará os planos de emergência da empresa distribuidora, e acionará o 1º Batalhão de
Bombeiros Militar da cidade.
Em vista que a base do transporte de cargas e produtos no Brasil é o setor rodoviário, um
elemento que precisa ser mais considerado no transporte de produtos perigosos é a condição de
trabalho a qual os motoristas estão sujeitos. Extensas jornadas de trabalho acabam os tornando
vulneráveis as suas próprias condições. Salvo algumas rodovias administradas por concessionárias,
são poucas as estradas brasileiras que dispõe de paradas de descansos.
De acordo com o Art. 82, inciso I da Lei nº 10.233/01, é atribuição do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os
programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou
reposição de vias, terminais e instalações. Esse tipo de infraestrutura deveria conter nos programas de
segurança, assim como é feito em outros países, e previsto pela Lei Federal nº 12.619/12. No entanto,
o DNIT atribui essa deficiência das rodovias à falta de verbas direcionadas a esse tipo de investimento;
a condição das estradas brasileiras exige que o capital seja empregado em outras prioridades. Outro
argumento é que a implantação dessas paradas implicará em um investimento muito além da
construção propriamente dita desses locais, pois é necessário criar uma infraestrutura que de fato
ofereça suporte para os motoristas de forma que tenham condições sanitárias e de conforto, assim
como alojamentos e refeitórios.
De forma a retratar a vulnerabilidade que envolve o transporte de cargas e o tráfego urbano, no
dia 20 de agosto de 2014, às 15h45minh, na BR 230, km 19, sentido Cabedelo-João Pessoa ocorreu
acidente envolvendo um Bi-Trem que na ocasião transportava uma carga não identificada pela
pesquisa (Figura 1). De acordo com a Assessoria de Imprensa da Polícia Rodoviária Federal, o boletim
das causas do acidente até o presente momento ainda foi concluído, estando aberto o processo de
averiguação. De antemão, foi descartado imprudência humana em virtude de substâncias psicoativas,
uma vez que foi negativo o resultado toxicológico realizado com o motorista.

Figura 1- Acidente com bi-trem na BR 230, km 19, sentido Cabedelo-João Pessoa. Fonte: acervo pessoal, 2014.

Devido às consequências do acidente, o trânsito só pôde ser regularizado por voltas das
21h30minh do mesmo dia e, em eventos como esse se pode perceber o risco ao qual a população está
exposta. Inevitavelmente o tráfego na rodovia foi congestionado e então o transporte convencional
encontrou-se diretamente exposto ao transporte de substâncias perigosas, no caso, inflamáveis, visto a
presença de inúmeros caminhões transportadores de combustível (Figuras 2,3 e 4).

Figura 2 - Tráfego na BR 230 envolvendo transporte de produtos perigosos. Foto: acervo pessoal, 2014.

Figura 3 - Tráfego na BR 230 envolvendo transporte de produtos perigosos. Foto: acervo pessoal, 2014.

Figura 4 - Tráfego na BR 230 envolvendo transporte de produtos perigosos. Foto: acervo pessoal, 2014.

Como dito anteriormente, é inevitável a configuração de um quadro como este. Devido a isto,
cresce diante ao fato, a importância das medidas de precaução e emergência dos responsáveis pelo
transporte de combustíveis, no caso as distribuidoras, e desta forma maximizar a capacidade de
controle de seu serviço no que se refere à diminuição de riscos e remediação de acidentes.

3.2. DISTRIBUIÇÃO CANALIZADA DE GÁS NATURAL
O serviço de distribuição canalizada de gás natural teve início na cidade de João Pessoa no ano
de 1995 por meio da concessão à Companhia Paraibana de Gás (PB Gás). A PB Gás é uma empresa de
economia mista, com participação acionária do Governo do Estado da Paraíba, da Gaspetro-Petrobrás
Gás S/A e da Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. Hoje, através de uma rede de distribuição com
cerca de 280 km, a empresa supre a demanda residencial, comercial, industrial e automotiva da cidade,
consumindo em média, 360.00 m³/dia.
Essa forma de distribuição se apresenta como a mais eficiente e reflete o progresso da cidade neste
sentido. No entanto, é fundamental que a empresa seja consciente do risco que seu serviço pode
oferecer à população para então inclinar seu plano de gestão para medidas eficientes que envolva a
inspeção, fiscalização e emergência.
Como ferramenta de operacionalidade e gerenciamento, a PB Gás possui o mapeamento de toda a
rede de distribuição de gás natural que a empresa abrange (Figura 5).

Figura 5 - Distribuição das canalizações de gás natural na Grande João Pessoa, PB. Fonte: PB Gás, 2013.

Esse tipo de material é de extrema relevância ainda para outras prestadoras de serviço, como
as de abastecimento de água, empresas de energia elétrica e de telefonia, no sentido que se faça
conhecido por elas, de que forma a canalização está distribuída pela cidade. De acordo com a
Companhia, a ampliação das redes de distribuição de gás natural aumenta a probabilidade de
ocorrências de acidentes, e a principal causa identificada nos estudos de riscos é a interferência de
terceiros durante os serviços de escavação do solo. Essa vulnerabilidade do serviço se dá pela
ineficácia do uso do subsolo no que se refere ao Direito de Superfície presente no Estatuto da Cidade.

As normas estabelecidas para as instalações de canalização de gás combustível no subsolo, no
que se refere à distância entre ductos, são regidas pela NBR 12712 que diz que·.
Devem existir, no mínimo, 0,30 m de afastamento entre qualquer gasoduto
enterrado e outras instalações subterrâneas não integrantes do gasoduto. Quando tal
afastamento não puder ser conseguido, devem ser tomados cuidados, tais como
encamisamento, instalação de material separador ou colocação de suportes, no
sentido de se proteger o gasoduto.

O registro fotográfico apresentado na Figura 6 revela a vulnerabilidade do serviço uma vez
que nenhum dos requisitos foi preservado. Potencializando o risco, percebe-se que a tubulação
apresentada é constituída de PEAD, material que não apresenta a mesma resistência de tubulações de
aço, sendo assim passível de danos em caso de interferências externas.

Figura 6 - Ramal de gás próximo ao ramal de abastecimento de água. O ducto nas cores amarela e azul
correspondem ao de gás natural e água, respectivamente. Fonte: PB Gás, 2013.

Com o objetivo de prevenir acidentes envolvendo as instalações, a PB Gás mantém
comunicação com as empresas interferentes que autorizam ou realizam serviços de escavação e
perfuração em vias. Esse diálogo faz parte do Acordo de Cooperação e inclui o desenvolvimento de
materiais explicativos referentes ao cadastro da rede de distribuição e sua solicitação pelas empresas
interferentes; informativos, cartilhas, panfletos e materiais institucionais; reuniões técnicas, palestras
e/ou fóruns; e treinamento do pessoal operacional que realiza escavações. Essa comunicação também é
realizada com seus próprios colaboradores e contatados. A periodicidade destas das atividades varia
com a necessidade e com o julgamento da empresa no que se refere à necessidade de reciclagem do
pessoal. Outra estratégia sempre adotada é a realização dos treinamentos sempre que se tem
conhecimento no início de obras de instalação nas vias em que a canalização de gás natural se faz
presente. Tal medida representa uma boa probabilidade de redução de risco, uma vez que se treina a

parcela que mais contribui para a ocorrência dos acidentes. Neste caso, a capacitação a partir da
transmissão de conhecimento e informações, se apresenta como uma estratégia imprescindível gestão
de risco.
Outra ferramenta de prevenção de acidentes é a sinalização dos ductos por meio de placas e
marcos, que também é prevista pela NBR 12712. Sobre calçadas de logradouro público ou de outra via
de passagem, a sinalização deve ser feita através de tachões na própria calçada ou via. Ela é
empregada a cada 50 metros e em cada esquina ou cruzamento (Figuras 7, 8 e 9).

Figura 7- Sinalização tipo tachão na via pública da rua Carlos Gomes, bairro Expedicionários, João Pessoa, PB.
Fonte: acervo pessoal, 2014.

Figura 8- Sinalização tipo placa de rua. Fonte: acervo pessoal, 2014.

Figura 9 - Sinalização tipo poste na avenida João Maurício, bairro Jardim Oceania, João Pessoa, PB. Fonte:
acervo pessoal, 2014.

A sinalização garante também que a população tenha conhecimento da existência da
canalização do gás combustível, e sua implantação só será eficaz se for preservada. Por isso, é
necessário que haja uma conscientização também com a população, pois já houve ocorrências em que
essas indicações foram removidas em obras particulares.
Desde o início das atividades de distribuição canalizada de gás natural houve a ocorrência de
dois acidentes, ambos em virtude de rompimento de tubulações por outras prestadoras de serviço. A
última foi em decorrência das atividades da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) foi
no ano de 2012.
A detecção do vazamento de gás não é realizada de forma automatizada; ele é percebido pelos
operadores no momento do rompimento, em virtude do jato de gás que é lançado ou pelo odor
característico da substância. A partir daí são tomadas as medidas reparadoras e de emergência. A
primeira é de bloqueio das válvulas de calçada de forma a interromper o fluxo do gás. É realizado
também o afastamento dos transeuntes e o isolamento da área do vazamento e a partir daí a equipe de
reparo iniciar a substituição do trecho e o realinhamento dos clientes bloqueados.
Para cada incidente ocorrido é realizado um relatório técnico no qual constará a descrição do
acidente, da tubulação e da área afetada; as providências tomadas organizadas de forma cronológica; a
descrição das perdas; a indicação das válvulas que foram fechadas para interrupção do fluxo; a análise
do acidente na ótica da saúde humana e de impacto ao meio ambiente; e recomendações no sentido de
evitar que ocorrências da mesma natureza se repitam.
A elaboração desse tipo de relatório é fundamental para a análise da eficiência da resposta à
emergência, assim como de controle das ocorrências. Seu resultado indicará as vulnerabilidades dos
processos e assim possibilitar que estas sejam trabalhadas.

3.3. EMISSÕES DE EFUENTES INDUSTRIAIS
O órgão responsável pela execução da política gestora de recursos naturais na Paraíba é a
Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA). Suas diretrizes são regidas pelo
Conselho de Proteção Ambiental (Copam) que atua na aprovação de normas, deliberações, diretrizes e
regulamentos, e que instituiu o sistema de prevenção e controle da poluição, visando a proteção,
conservação e melhoria dos recursos ambientais da cidade de João Pessoa, assim como em todo o
estado da Paraíba.

O interesse deste trabalho em órgãos gestores, é referente à informações acerca de atividades
potencialmente poluidoras, sobretudo buscando conhecer sua área de influência e seus processos de
monitoramento. Diante disso, e dentro do que propõe a resiliência para cidades, analisar a eficácia dos
instrumentos de gestão aplicados à cidade de João Pessoa. Junto à SUDEMA, concentramos a
pesquisa em atividades emissoras de poluentes atmosféricos e lançadoras de efluentes em corpos
hídricos.
O primeiro passo foi conhecer como e de que forma as indústrias emissoras de poluentes
atmosféricos estão distribuídas no espaço urbano e como é realizado o monitoramento de suas
atividades. No entanto, o órgão ambiental não possui nenhum tipo de mapeamento neste sentido. As
atividades das indústrias são fiscalizadas periodicamente através de relatórios emitidos pelas mesmas
ao órgão ambiental, de acordo como prevê a legislação, mas nenhuma outra ferramenta de gestão é
aplicada no sentido aprimorar o controle dessas atividades. Um projeto neste sentido teve seu
planejamento iniciado; consiste justamente no mapeamento dessas indústrias e ainda monitorar,
diariamente, seus níveis de emissão. No entanto, devido às questões burocráticas e redirecionamento
de interesses, projetos como esse ainda não foram executados.
Referente à indústrias lançadoras de efluentes em corpos hídricos e à atividade mineradora a
situação é a mesma; o monitoramento é realizado apenas por relatórios. Aqui também nenhum tipo de
projeto que melhore o controle dessas atividades é previsto.
A realidade relatada reflete um gerenciamento falho das atividades que potencialmente
oferecem riscos à população e ao ambiente.

3.4. COMUNIDADES SUBNORMAIS
Nas comunidades subnormais da cidade de João Pessoa, a vulnerabilidade que mais se destaca
é a vulnerabilidade social. Assim como em todas as cidades brasileiras, o processo de urbanização da
capital paraibana tendeu à ocupação espontânea e desordenada de áreas de risco por parte da
população de baixa renda.
Esse risco se configura a partir do estabelecimento de moradias em áreas de taludes e margem
de rios. Atividades humanas, como a supressão de vegetação, disposição de resíduos e águas servidas
nos rios, deflagram eventos como erosão de taludes e assoreamento dos corpos hídricos. O que se
sucede, é que em épocas de precipitação pluviométrica intensa, essas áreas tornam-se ainda mais
vulneráveis devido à ameaça de movimentação de massas e inundações.
A cidade de João Pessoa contempla 31 áreas de risco apresentando características de
vulnerabilidade social; destas, 29 são comunidades subnormais. O levantamento foi realizado pela
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (COMPDEC-JP) que identificou
quais os riscos que cada comunidade são propensos. O resultado é apresentado a seguir na Tab.1.
A COMPDEC-JP realiza Constantemente o monitoramento dessas áreas a fim de identificar as
moradias comprometidas e interditá-las (Figura 10). A prioridade se torna relocar essas famílias para
áreas que não as exponham a riscos. Esse tipo de ação, de caráter preventivo, encontra empecilhos e
demanda um planejamento que atenda às necessidades sociais das famílias relocadas. O primeiro
desafio pode ser classificado como logístico, pois, deverão ser definidas áreas para essa transferência
e, considerando o número de famílias, muitas vezes torna-se difícil realizar esse controle e evitar que
estas voltem a se estabelecer em outras áreas de risco. Quando não relocadas para residências
definitivas, as famílias são transferidas para abrigos ou é concedido pela prefeitura um auxílio social
destinado ao pagamento de aluguel de outra residência. Outro desafio é retirar do convívio social,
famílias que ali já firmaram vínculos culturais, sociais e empregatícios.

Tabela 1 - Identificação do tipo de risco das comunidades subnormais de João Pessoa, PB

Comunidade
Timbó
Saturnino de Brito
Santa Clara
São Rafael
Tito Silva
São José
São Judas Tadeu
Boa Esperança
Maria de Nazaré
Riachinho
Novo Horizonte
Chatuba
Santa Emília de Rodat
Porto do Capim
Filipéia
Beira da Linha
Citex
Comunidade do “S”
Santa Bárbara
Nova República
Arame
Bananeiras
Porto de João Tota
Jardim Coqueiral
Tanque
Mangue Seco
Esperança/ Gadanho
Maribondo
Renascer

Desmoronamento
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Fonte: COMPDEC-JP, 2014.

Figura 10 - Moradias da Comunidade Saturnino de Brito condenadas pela COMPDEC-JP à demolição em
virtude de risco de deslizamento. Fonte: acervo pessoal, 2014.

No que se refere à risco de inundação, as comunidades vulneráveis apontadas pelo órgão nos
anos 2013/2014 são: São José, Chatuba, Tito Silva, São Rafael, Chavier Júnior, Guiaba, Timbó, São
Bentinho, Riachinho e Porto do Capim. Há ainda populações dos bairros de Mangabeira, Valentina e
Padre Zé que deverão também ser transferidas.
Segue na Tab. 2 a relação onde a COMPDEC-JP apresenta o número de família a serem
relocadas por área.

Tabela 2 - População de comunidades subnormais vulneráveis à inundação a ser relocada das áreas de risco da
cidade de João Pessoa, PB

Comunidade
Rio
São José
Jaguaribe
Chatuba
Jaguaribe
Tito Silva
Jaguaribe
São Rafael
Jaguaribe
Chavier Júnior
Jaguaribe
Guiaba
Jaguaribe
Timbó
Timbó
Padre Zé
São Bentinho
Riachinho
Rio da Bomba
Mangabeira/ Valentina
Cuiá
Porto do Capim
Sanhauá
Total de Famílias

Nº de Famílias
600
350
60
180
140
40
120
80
50
30
60
1.710

Fonte: COMPDEC-JP, 2014.

Observa-se na Tab. 2 ao que se refere a risco por inundação, na capital paraibana, no mínimo
1.710 famílias encontram-se em condição vulnerável.
Outro problema que surge é de ordem sanitária. O saneamento dessas áreas é precário e a
própria população contribui para a configuração de um ambiente insalubre à medida que não destina
corretamente seus resíduos. Doenças de veiculação hídrica são rapidamente disseminadas,
desenvolvendo um cenário de saúde pública.
Assim como é realizado o levantamento da população vulnerável à inundação, a COMPDECJP apresenta o número de famílias vulneráveis a desmoronamentos e deslizamentos a serem relocadas.
Esse quadro está representado na Tab. 3.

Tabela 3 - População de comunidades subnormais vulneráveis à deslizamento a ser relocada das áreas de risco da
cidade de João Pessoa, PB

Comunidade
Santa Clara
Tito Silva
Filipéia
Boa Esperança
São José
Saturnino de Brito
Renascer
Nossa Sra. das Neves
Total de Famílias

Nº de Famílias
55
65
35
20
80
280
60
45
640

Fonte: COMPDEC-JP, 2014.

Os dados revelam a condição de risco de, no mínimo, 640 famílias. E em um dos casos o risco
é transmitido também a quem trafega a BR-230 no km 19, sentido João Pessoa-Cabedelo. Isso porque
o talude da comunidade Santa Clara margeia o trecho supracitado e o consequente deslizamento dessa
área causará o desmoronamento das residências na rodovia. Ações corretivas são aplicadas nessa área
pela SEINFRA desde 2007. Entretanto essas ações são um tanto ineficazes visto que a contenção é
realizada apenas pela instalação de lonas. A tendência como bem tem mostrado os anos, é o aumento
do processo erosivo e a consequente fragilidade do talude (Figura 11).

Figura 11 - Talude da comunidade Santa Clara sujeito a movimentação de massas. BR- 230, km 19. Fonte:
acervo pessoal, 2014.

Uma importante ferramenta de gestão de risco utilizada pela COMPDEC-JP é o mapeamento de
áreas de risco. O planejamento que possui esse tipo de informação terá a capacidade de aplicar
medidas assertivas, visto que a percepção da vulnerabilidade da região pode ser avaliada de uma forma
global. Respostas rápidas poderão ser aplicadas uma vez que são representadas as zonas críticas, que
necessitam de intervenção imediata. A partir desse mapeamento também é possível elaborar planos de

contingência e de emergências em épocas de chuva. Neste plano são definidas rotas de fuga para a
população, áreas que poderão ser utilizadas como abrigo e suporte de atividades de apoio, rotas para o
atendimento da emergência, dentre outras providências essenciais que necessitam do preciso
planejamento antes da ocorrência da emergência, para que, o risco de desastre que não pôde ser
minimizado através da prevenção seja minimizado através das medidas remediadoras de forma a
garantir a integridade física da população.

Figura 12 - Mapeamento de risco da comunidade Saturnino de Brito, em destaque em contorno na cor azul.
Fonte: Filgueira et al., 2009.

A Tab. 4 faz referência ao número de habitações correspondente a cada nível de risco.

Tabela 4 - Classificação do grau de risco de deslizamento da comunidade Saturnino de Brito, referente à Fig. 12

Nível de Risco
Baixo ou sem risco
Médio
Alto
Muito alto
Total de Moradias
Fonte: Filgueira et al., 2009.

Nº de Habitações
204
124
234
64
626

A população também é peça fundamental para a redução dos riscos. É necessário que sejam
desenvolvidas ações educativas com toda a comunidade a fim de fazê-la perceber a vulnerabilidade de
seu contexto. Os órgãos constantemente sofrem resistência por parte, principalmente, das famílias que
serão relocadas. São então realizados simulações de desastres no intuito de não capacitar apenas a
equipe que presta a emergência, mas também informar e preparar a população para situações adversas.

4. CONCLUSÕES
A saturação das cidades brasileiras no que se refere a todos os elementos e resultados do processo
de urbanização exige que estas estejam preparadas para gerir de forma eficaz, os riscos eminentes ao
espaço urbano, assim como reagir aos desastres de forma resiliente. A necessidade da cidade de João
Pessoa, PB, é exatamente essa. Seu crescimento populacional e econômico deve ser acompanhado de
investimentos em infraestrutura e políticas públicas que garantam ao espaço urbano a ordem social e
que ainda sejam capazes de equilibrar as necessidades humanas com o comprometimento com o meio
ambiente.
Ao que se refere ao transporte de produtos perigosos, a cidade se encontra com várias lacunas em
sua gestão, configurando um estado de vulnerabilidade à população. Isso em virtude da falta de
aplicação de políticas públicas exatamente formuladas por entender o risco que esse tipo de serviço
representa. Investimentos devem ser realizados nas rodovias federais e estaduais, pois o transporte de
produtos perigosos naturalmente é realidade do tráfego nas vias dos centros urbanos e em João Pessoa.
A distribuição canalizada de gás natural representou o progresso de serviços com maior
representatividade e tecnologia agregada. Por se tratar de uma substância inflamável, a empresa
responsável pela distribuição na capital paraibana entende a vulnerabilidade do setor e então, procura
implementar de forma eficaz, planos, cooperações e ações que visem minimizar o risco de desastre
que sua atividade é capaz de oferecer. A maior ameaça, na verdade, consta da inoperância de leis e
normas que envolvem o uso e a ocupação do solo, à exemplo do Estatuto da Cidade quando se refere
ao uso do subsolo. Então cabe ao poder público se posicionar como gestor desse risco no intuito de
evitá-lo.
Talvez o setor que expõe a cidade ao maior risco é o setor de emissão de poluentes. Maior não
julgando a importância de um desastre decorrente desse tipo de atividade, mas sim, devido à alta
magnitude no que se refere à falta de ferramentas e medidas de gestão das atividades poluidoras.
O número de famílias exposta ao risco nas comunidades subnormais reflete a deficiência de
políticas públicas voltadas às áreas que se desenvolveram acompanhadas da pobreza e exclusão social.
A dificuldade da cidade é disponibilizar áreas para que estas famílias atingidas possam ser novamente
estabelecidas.
Quando se fala dos desastres relacionados às comunidades subnormais é necessário entender que
eles têm uma raiz de força política e social. Primeiramente social porque reflete a falta de capacidade
da cidade em avançar de forma resiliente com o processo de urbanização, e nisso inclui-se a pobreza
de políticas públicas direcionadas a esse público; e social uma vez que exprime a falta de
oportunidades para a população desfavorecida, que consequentemente não encontra alternativa a não
ser ocupar áreas desprovidas de condições seguras e até insalubres.
A importância dos resultados deste trabalho consiste na divulgação da percepção de risco de
desastres inerente à cidade de João Pessoa. Estudos como este podem subsidiar as tomadas de decisões
do poder público e ainda fornecer informações à população e, desta forma, reduzir a vulnerabilidade
existente pela falta de informação. Só é possível combater o risco a desastre quando se fazem
conhecidos os elementos intervenientes a ele. Daí a importância do planejamento, se necessário, da
gestão de risco que envolva desde a percepção até as medidas de prevenção, preparação e emergência.

A linha de pesquisa do presente trabalho já resultou na produção e aceitação do artigo sob o
título “Cidade segura versus risco de desastre: um estudo de caso sobre a inundação e movimentação
de massa, a partir da vulnerabilidade social, na cidade de João Pessoa, PB”, no XII Simpósio de
Recursos Hídricos do Nordeste da ABRH que ocorrerá no mês de novembro de 2014.
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