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RESUMO: A água é um recurso essencial para manutenção da vida, pois dela dependemos para 
as mais distintas finalidades. Porém o uso intensivo deste recurso, atrelado ao descarte de lixo e o 
lançamento de esgoto doméstico, provocam grande poluição e degradação dos mananciais, 
principalmente nos grandes centros urbanos. A exemplo tem-se o município de Aracaju, mais 
precisamente o bairro Jabotiana, que possui um dos seus principais afluentes, o rio Poxim. Este 
corpo hídrico vem apresentando um notório quadro de poluição e devastação devido à falta de 
planejamento urbano, crescimento populacional desordenado e intenso lançamento de efluentes 
in natura. Diante disto, o presente trabalho possui como objetivo avaliar a percepção dos 
moradores quanto aos problemas socioeconômicos e ambientais do bairro. O método utilizado foi 
a pesquisa de campo, através do uso de questionário. A técnica de amostragem adotada foi a 
aleatória simples. A partir da análise dos resultados encontrados, notou-se problemas associados 
aos serviços de saneamento, flora e educação ambiental. Julga-se, portanto, necessárias 
intervenções de educação ambiental que promovam a conscientização e a colaboração, tanto dos 
moradores quanto dos órgãos competentes. 
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INTRODUÇÃO 

 A água é um recurso essencial para manutenção da vida, pois dela dependemos para as 
mais distintas finalidades. Entretanto, percebe-se que sua qualidade vem sendo comprometida 
devido a ações insustentáveis, como: o aumento da população, o uso intensivo deste recurso na 
agricultura, pecuária e atividades industriais, não obstante o descarte de lixo e o lançamento de 
esgoto doméstico. Estes elementos provocam a poluição gerada nos grandes centros urbanos e 
são os principais fatores de baixa qualidade da água, fornecendo prejuízo para o meio ambiente e 
a saúde humana. 

Segundo Castro (2005), as perdas ambientais causadas pela ocupação da paisagem são 
percebidas na quantidade e na qualidade hídrica destinada à população e à biota. São regiões 
onde o crescimento demográfico, principalmente das classes sociais menos favorecidas, conduz à 
ocupação de áreas impróprias, tais como áreas de mananciais e áreas de risco, que muitas vezes 
não oferecem acesso aos serviços sanitários e tampouco condições salubres de vida. 

Como consequência do crescimento exacerbado, os grandes centros urbanos são 
apontados como locais de contribuição significante para poluição de mananciais. Estes locais 
exigem grandes investimentos tecnológicos que possam atender a demanda de água potável 
necessária, além de apresentar soluções para a enorme geração de esgoto doméstico. Porém, 
nas grandes cidades os investimentos em saneamento básico não acompanham o aumento 
demográfico, surgindo uma desigualdade de acesso à estruturas e a estes serviços. 

Diante disso, pode-se apontar como um cenário indicador dessas problemáticas 
ambientais o município de Aracaju, que possui como um de seus principais afluentes o rio Poxim, 
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objeto de estudo desta pesquisa. Segundo Mendes et al.( 1997), o Poxim é formado pelos rios 
Poxim-Açu e Poxim- Mirim e atualmente responde por 20,10% da demanda de água da capital. 
Este rio entra no município de Aracaju através do bairro Jabotiana, drenando os bairros Inácio 
Barbosa, São Conrado, Farolândia, Jardins e Coroa do Meio, onde deságua no Rio Sergipe. O 
bairro Jabotiana, vem apresentando perda da qualidade de vida, ocasionada por um crescimento 
urbano acelerado e desordenado.  

Com isto, é perceptível que o rio Poxim e a mata ciliar estão sendo poluídos e devastados 
como consequência do lançamento de esgoto doméstico e do descarte inadequado de resíduos 
gerados pela construção civil. Nesta conjuntura, mostra-se necessário avaliar a percepção dos 
moradores em relação aos aspectos ambientais do bairro e do rio Poxim, através da aplicação de 
um questionário, levando em consideração a avaliação dos meios físicos, biológicos e 
socioeconômicos.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 Para alcançar os objetivos esperados, levou-se em consideração os seguintes 
procedimentos metodológicos: reconhecimento da área de estudo, elaboração do questionário, 
estimativa do tamanho da amostra para aplicação dos questionários, aplicação e discussão dos 
resultados. 

A área de estudo corresponde a sub- bacia hidrográfica do rio Poxim, mais precisamente o 
trecho que abrange o bairro Jabotiana, situado na zona oeste de Aracaju, percorrendo os 
conjuntos habitacionais Santa Lúcia, JK e Sol Nascente. O Poxim é considerado um dos principais 
cursos d’água da bacia hidrográfica do rio Sergipe, pois é de grande contribuição para o 
abastecimento de água para a cidade de Aracaju, porém é vítima das intervenções humanas. A 
destruição da vegetação natural, o lançamento de efluentes domésticos, o despejo de resíduos 
sólidos e o aterramento dos mangues na região do estuário, em virtude principalmente da 
ocupação habitacional desordenada, representam sérios impactos ao meio natural 
(DALTRO,2016). 

 
Figura 1. Carta de localização da área de estudo. 

 
 

Fonte: o autor 
 

Assim sendo, o questionário foi elaborado levando-se em consideração a resolução CONAMA 
n° 001/1986, que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para Avaliação de Impacto 
Ambiental, com base em seu art. 6°, que aborda o diagnóstico ambiental, o mesmo leva em 
consideração os seguintes aspectos: meio físico, meio biológico e meio socioeconômico. 
Entretanto, para elaboração do questionário foram levados em consideração os seguintes itens 
principais: 
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Para a aplicação do questionário, levou-se em consideração a amostragem aleatória simples, 
que consiste em uma técnica probabilística, onde é possível a obtenção de informações a respeito 
de parâmetros populacionais, através da observação de apenas uma parte dessas. Logo, todos os 
elementos que compõem o universo possuem a mesma probabilidade de serem selecionados 
para a amostra.  

 O tamanho da amostra para aplicação dos questionários foi calculada com base na 
estatística descritiva com intuito de obter uma representatividade proporcional ao tamanho da 
população, para isto, foi utilizado o parâmetro estatístico da Proporção Populacional, cuja 
determinação afeta o tamanho da mesma. Conforme abordado por Triolla (1999), o cálculo do 
tamanho da amostra para uma estimativa confiável é dada pela Equação 1: 

 

𝑛 =  
𝑍α/2

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2
 

1 

 
Onde: 

 n = Número de indivíduos na amostra  

 Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. 

 p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos 
interessados em estudar.  

 q = Proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que 
estamos interessados em estudar (q = 1 – p). 

 E = Margem de erro ou Erro Máximo De Estimativa. Identifica a diferença máxima 
entre a Proporção Amostral e a verdadeira Proporção Populacional (p). 

 Quanto a ausência de valores de p e q na Equação 3, Levine (2000) aponta a 
necessidade de substituir as proporções populacionais de indivíduos por 0,5, obtendo a estimativa 
da Equação 2: 
 

𝑛 =  
𝑍α/2

2 ∗ 0,25

𝐸2
 

2 

 
Para encontrar o tamanho real da amostra, utiliza-se o grau de confiança de 99%, com erro 

máximo de 0,1 ou 10 %. Os valores são escolhidos conforme a Tabela1. 
 

Tabela 1. Grau de Confiança e o respectivo Valor Crítico. 

Grau de Confiança (%) α Valor Crítico Zα/2 

90 0,1 1,645 
95 0,05 1,969 
99 0,01 2,575 

Fonte: ciência e cognição 
 
Por fim, a aplicação do questionário deu-se na área de estudo que envolve os conjuntos 

habitacionais JK, Sol Nascente e Santa Lúcia. Em um total de 166 moradores. Os resultados 
foram analisados e discutidos tendo como referência padrões selecionados da literatura.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Quanto a percepção dos moradores em relação ao descarte do esgoto foi observado que 
32% dos entrevistados afirmaram que a destinação final dos efluentes gerados em suas 
residências são direcionados para a rede pública, 26 % ainda utilizam fossas sépticas, 22% que o 
lançamento é canalizado, e 1% por meio de córrego ou riacho. De acordo com a Companhia de 
Saneamento de Sergipe (DESO), não existe rede de esgoto no local. Entretanto , segundo o plano 
de saneamento básico do município há um projeto que visa universalizar o serviço que atenda 
todo o bairro. 
 Constata-se, portanto, que os dados acima apontam para uma falta de conhecimento em 
relação à gestão de saneamento básico do bairro por parte dos moradores, uma vez que, em um 
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estudo realizado por DALTRO FILHO (2014), a rede de esgotamento local é ausente, logo, o rio 
Poxim recebe toda a descarga in natura de efluentes da área. 
 Em relação aos serviços de abastecimento de água e gestão de resíduos, 96% dos 
entrevistados relatam que não realizam a captação direta da água do rio, sendo este serviço é 
fornecido pela empresa responsável da cidade, Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). 
Já em relação ao serviço de coleta dos resíduos sólidos, 99% afirmam que este serviço ocorre 
com frequência sistemática de três vezes por semana. No entanto, 77 % dos entrevistados já 
perceberam, em alguns locais, o descarte inadequado de lixo no ecossistema aquático, enquanto 
4 % não notaram essa situação e 19% não souberam informar. 
 Nesse sentido, a deposição inadequada de resíduos sólidos associados a falta de 
planejamento urbano, impermeabilização do solo podem ocasionar o entupimento de bueiros e, 
consequentemente, problemas de alagamentos nesta região.  

Além dos serviços de saneamento, quando questionados em relação a flora local e a retirada da 
vegetação por consequência do crescimento imobiliário, 89% dos entrevistados concordaram que 
há uma relação direta da supressão, 6% discordam disso e 5% não souberam informar. Conforme 
relata Santos (2017), o bairro Jabotiana constitui um exemplo prático de um território marcado por 
áreas ambientais protegidas e desprotegidas por legislação, além de um cenário recente de 
adensamento intenso e supressão de manguezais e matas ciliares, o que afeta não só a 
qualidade ambiental do bairro, como também as relações sociais estabelecidas entre os 
moradores locais e as áreas livres. 

 Por fim, quando questionados sobre quem deveria resolver o problema sócio -ambiental do 
bairro, 70 % dos entrevistados apontaram a prefeitura municipal como principal responsável para 
resolução de tais problemas, 26 % concordaram que a iniciativa deveria partir dos moradores e 4 
% não souberam informar. Isso reflete que a educação ambiental no bairro é uma elemento que 
precisa ser revisto, já que a maior parcela dos entrevistados, não assumem que poderiam 
promover ações de melhoria objetivando mudar o cenário atual. 
 
CONCLUSÕES 

 

1. Com base nas constatações acima e nos dados obtidos, a partir da pesquisa de campo, 
pode-se apontar o lançamento inadequado de efluentes, disposição de resíduos sólidos 
nas margens do rio e a supressão da vegetação como principais responsáveis por esse 
quadro de destruição do ecossistema. 

2. Observou-se também um crescimento exacerbado do bairro, caracterizado por um cenário 
constituído de torres habitacionais, em concomitância com o aumento da carga poluidora, 
advinda majoritariamente de canais desprovidos de fiscalização e até mesmo sem o 
devido registro da prefeitura. 

3. Diante disto, para que esta realidade possa ser alterada, se faz necessária ações de 
conscientização e colaboração, tanto dos moradores quanto dos órgãos competentes. 
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