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RESUMO: A expansão urbana somada à ocupação de áreas próximas a cursos de rios tem 

ocasionado o desequilíbrio do fluxo natural das águas. Nessas condições, são frequentes inundações 

decorrentes do processo natural do ciclo hidrológico, que é agravado pela ocupação do leito do rio, 

impermeabilização do solo e topografia das áreas ocupadas. Nesse sentido, a percepção 

socioambiental de moradores a eventos críticos é consonante com a gestão dos recursos hídricos 

preconizados na Política Nacional de Recursos Hídricos, e pode colaborar com a minimização de 

danos futuros. Este trabalho objetivou analisar a percepção dos moradores de zonas críticas do 

Bairro Jabotiana, Aracaju, Sergipe, sobre os riscos das inundações, identificando causas e 

responsabilidades atribuídas pelos entrevistados aos eventos de cheia. A área de estudo se 

desenvolveu às margens do Rio Poxim e apresenta registros históricos de inundações. Análises da 

percepção dos moradores, levantamento bibliográfico, registro fotográficos, matérias de jornais, 

relatórios da Defesa Civil, autos de processos judiciais e pesquisas científicas foram realizadas. 

Pôde-se concluir que os entrevistados estão expostos a alto grau de vulnerabilidade e riscos, e há 

uma grande insatisfação da população quanto enfrentamento ao problema.  

Palavras-Chave – Gestão de riscos; Alagamentos; Conflitos Socioambientais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A expansão urbana somada à ocupação em áreas próximas a cursos d’água tem ocasionado o 

desequilíbrio do fluxo natural das águas. Como consequência dessa ocupação desordenada do solo, é 

frequente ao meio urbano inundações ribeirinhas, decorrentes de um processo natural do ciclo 

hidrológico e agravado pela ocupação do leito do rio. Adicionalmente, há um segundo tipo de 

inundação devido à urbanização e a consequente impermeabilização do solo, aumentando assim o 

volume de água que quando somado às canalizações dos rios agravam as inundações (Tucci, 2002).  

A exposição diferenciada de indivíduos e grupos sociais a riscos ambientais é uma das 

definições de desigualdade ambiental. Em outras palavras, a localização dos domicílios pode 

aumentar a exposição a riscos ambientais. Portanto, seriam chamadas de áreas de risco ambiental, 

aquelas próximas a lixões, e as sujeitas à inundações e desmoronamentos. Estas áreas que, 

geralmente, são as únicas acessíveis às populações de baixa renda (Cavalcanti & Aloufa, 2014). 

Uma outra face dos riscos ambientais é a interpretação dos grupos populacionais expostos à 

vulnerabilidades e riscos em relação ao meio em que vivem (Cavalcanti & Aloufa, 2014). Conforme 

Veyret (2007) o risco existe quando o indivíduo ou a população percebe e está suscetível a sofrer 

danos. Nesse âmbito, destaca-se a subjetividade da maneira como as pessoas afetadas percebem, 

compreendem, aceitam e reagem às situações de risco associada a fenômenos hidrológicos (Malagodi 

& Peloggia, 2015). Sendo assim, os estudos de percepção ambiental são meios de compreender como 
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determinada população interpreta os riscos ambientais, bem como seu comportamento em relação a 

eventos de inundação. 

Peloggia e Ortega (2012) consideram a percepção de risco uma componente essencial para uma 

gestão eficaz.  No âmbito da gestão dos Recursos Hídricos, a Lei nº 9.433 que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) embora não enumere a gestão de risco como parte do 

conteúdo mínimo dos Planos de Recursos Hídricos, estabelece a prevenção contra eventos críticos 

como um dos seus objetivos (Mendonça & Leitão, 2008). Nesse sentido, a percepção social de 

moradores a eventos críticos é consonante com a adequação da gestão dos recursos hídricos às 

diversidades sociais e pode colaborar com a minimização de danos em eventos futuros. 

A cidade de Aracaju, assim como outras cidades brasileiras, sofreu um processo desordenado 

de expansão urbana das áreas periféricas, apresentando assim, situações de riscos ambientais 

(Cavalcanti & Aloufa, 2014; França & Rezende, 2014). Neste contexto, esse trabalho tem como 

objetivo analisar a percepção dos moradores em zonas críticas do Bairro Jabotiana sobre os riscos das 

inundações identificando as causas e as responsabilidades atribuídas pelos entrevistados aos eventos 

de cheia. 

2. METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A cidade de Aracaju está inserida na mesorregião do Leste Sergipano entre as coordenadas 

geográficas de 10º 55’ 56’’S, 37º 04’ 23’’O, e 4,9 metros de altitude. Apresenta precipitação média 

anual de 1.590 mm, temperatura média anual entre 25 e 26 oC, com período chuvoso de março a 

agosto, quando são registrados maiores índices de inundações. O clima é tropical úmido, 

caracterizado por clima quente com chuvas no inverno, segundo a classificação climática de Köppen.  

A área de estudo encontra-se na Zona de Expansão do município, mais especificamente no 

Bairro do Jabotiana, localizado na zona oeste de Aracaju e que tem relevo caracterizado por regiões 

de baixa declividade, formadas por planícies com expressiva vegetação de manguezal e corpos 

hídricos. O Jabotiana desenvolveu-se às margens do Rio Poxim com um rápido crescimento nas 

últimas décadas, o que é atribuído por Santos (2017) e França (2018) aos Programas de Arrendamento 

Residencial e Minha Casa Minha Vida. A produção habitacional do Jabotiana e suas intervenções, 

somado ao avanço sobre áreas de preservação ambiental como mangues e lagoas tem estimulado 

problemas ambientais como a ocorrência de enchentes nos períodos de chuva.   

Devido à presença de edificações nas planícies de inundação do Rio Poxim, a suscetibilidade à 

inundação traz risco para a comunidade. Esse risco é aumentado com a presença de moradias de alta 

vulnerabilidade nas proximidades da calha principal do rio. São encontradas no bairro também, 

regiões de maiores declividades, associadas às rochas de baixa compactação e friáveis pertencentes 

ao Grupo Barreiras, que compõe o substrato rochoso nessas áreas, favorecendo a ocorrência de 

deslizamentos de terra. Segundo a Defesa Civil do município de Aracaju, os pontos críticos de 

elevado risco de inundações, e objetos deste estudo, são os conjuntos Santa Lúcia, JK, Sol Nascente 

e Largo da Aparecida. 

Procedimentos metodológicos 

A metodologia foi desenvolvida de forma a permitir uma abordagem qualitativa, a partir do 

recorte proposto, que são as áreas críticas de inundação. Inicialmente efetuou-se levantamento e 

análise bibliográfica, registro de fotografias digitais, entrevistas, relacionado à temática escolhida, 

com a finalidade de fornecer o máximo de informações a respeito do estudo. Os registros consultados 

incluem fotos do momento das inundações, matérias de jornais da época, relatórios da Defesa Civil, 

autos de processos judiciais que englobam o objeto deste estudo e pesquisas científicas já realizadas 
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na área. Posteriormente realizou-se a análise e interpretação dos dados coletados para que se pudesse 

definir a melhor abordagem aos entrevistados.  

Para o estudo junto às comunidades fez-se uso da Percepção, embasada em White (1974), sobre 

a percepção dos riscos ambientais, destacando-se a consciência, a memória do evento inundação e as 

reações ou ajustamentos frente a referidos eventos. As entrevistas foram realizadas em outubro de 

2019, três meses após os últimos registros de inundações, e conduzidas de modo que as pessoas se 

expressassem livremente quando abordados através de perguntas abertas sobre como enxergam a 

realidade, frente ao risco de inundações e aos impactos socioambientais causados por elas. Como 

recurso metodológico os nomes dos entrevistados foram substituídos por número pela ordem das 

entrevistas. As entrevistas foram realizadas com moradores de áreas com alta susceptibilidade à 

inundação, são elas: Conjunto Santa Lúcia; Conjunto Sol Nascente; Conjunto JK e Largo da 

Aparecida.  

A pesquisa foi realizada junto a lideranças dentro da comunidade e moradores comuns. Dado 

que para Bourdieu (1983) apud Araújo (2016) as palavras sofrem o efeito das condições sócio 

históricas de existência, optou-se pela pesquisa qualitativa para melhor acesso ao modo como essas 

pessoas percebem e interpretam a realidade através da comunicação oral em uma entrevista 

estruturada. Com relação a representatividade estatística, cabe ressaltar que a percepção foi voltada 

para uma parcela do bairro exposta a riscos ambientais em que não se conhece a população total em 

risco e tomou-se uma amostra de 20 moradores. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Foram entrevistadas dez pessoas do sexo masculino e dez pessoas do sexo feminino. A média 

de idade dos entrevistados foi de 46 anos. A faixa etária com maior número de pessoas foi a faixa 

acima dos 55 anos de idade (Tabela 1). Todos eles residentes de zonas de alta susceptibilidade a 

inundações localizadas às margens do Rio Poxim (Figura 1). 

Tabela 1.  Distribuição dos entrevistados por sexo e idade 

Idade (Anos) 

Sexo    18 a 26    27 a 35     36 a 44 45 a 54 >55 Total 

Masculino 0 3 2 1 4 10 

Feminino 1 3 2 0 4 10 

Total 1 6 4 1 8 20 

 

    

Figura 1. Zonas de alta susceptibilidade à inundação localizadas às margens do Rio Poxim no Bairro Jabotiana. 

A população entrevistada tem tempo de residência no bairro entre 3 e 40 anos, sendo que 65% 

dos participantes já residem na área por mais de 15 anos. Quanto a renda mensal, 55% dos 

entrevistados ganham até um salário mínimo, 15% até dois salários mínimos, e 30% ganham três ou 
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acima de três salários mínimos. Essas informações são relevantes para entender as relações de 

pertencimento do sujeito com o espaço, uma vez que todo lugar tem um valor relativo atribuído a ele 

em função das experiências individuais criadas a partir de uma complexa relação entre sentimentos e 

ideias formados ao longo da vida do indivíduo (Tuam, 1980). 

Os resultados demonstraram que essa população desenvolveu um sentimento de pertencimento 

com a localidade o que, somado à carência financeira os fazem continuar a viver na área, apesar de 

todos os problemas e perigos reconhecidos pelos entrevistados.  

Ainda se tratando de moradia, maior proporção dos entrevistados informou que as moradias são 

próprias (60%). Dois dos demais, disseram morar em casa alugada e o restante não apresenta relação 

formal de posse da moradia. Segundo o estudo realizado por França (2018), o Bairro Jabotiana 

apresenta franco crescimento devido ao número de empreendimentos e é o bairro com o maior número 

de unidades habitacionais licenciadas em Aracaju, atraindo assim moradores em busca da primeira 

moradia e jovens casais. Em paralelo, este trabalho apresentou também, a face das ocupações 

irregulares por pessoas que em situação de vulnerabilidade econômica “encontraram” terrenos para 

residir à margem do rio e muitas vezes, em condições insalubres, atestando a grande desigualdade 

presente no bairro. 

Com relação a ocorrência de eventos de inundação, dos 20 entrevistados, 10 já tiveram suas 

casas atingidas por eventos de inundação, e outros 10 não tiveram as casas atingidas, mas 5 desses 

informaram que a inundação chegou a poucos metros da moradia e que deixou-os prejudicados com 

impossibilidade de locomoção, enquanto que os outros 5 alegaram terem sidos afetados indiretamente 

pelo evento. Essas pessoas reconhecem a possibilidade de serem atingidos em um evento futuro caso 

nenhuma providência seja tomada. 

O fato da população permanecer no local, mesmo sujeita à riscos, denota que, quando outras 

necessidades maiores estão em jogo, principalmente as sociais e econômicas, o problema é 

amenizado. Além disso, a afetividade e a solidariedade observadas nas pessoas, também contribuem 

para a sua permanência, mesmo em situações de muita dificuldade (Zanella, 2006). 

Quando questionados sobre a frequência dos eventos de alagamento, 60% responderam que 

ocorrem às vezes, e 40% disseram que são eventos frequentes. Essa divergência de resposta advém 

da forma como cada indivíduo se relaciona com o tempo. Pois, os entrevistados foram unânimes em 

afirmar que as inundações aconteciam de quatro em quatro anos e passaram a ocorrer de dois em dois, 

afirmando que ao longo dos últimos 5 anos esses eventos vêm aumentando (85% dos entrevistados) 

ou permanecem constantes (15 % dos entrevistados). O que condiz com o relatado pela Defesa Civil 

municipal que atesta que as recentes inundações foram registradas nos anos de 2015, 2017 e 2019. 

Em relação às principais causas da inundação, os entrevistados indicaram motivações 

relacionadas à disposição irregular de resíduos sólidos (19%), chuvas intensas (15%) e construção de 

prédios (15%). Outras motivações citadas estão relacionadas ao aterramento da Lagoa Doce, falta de 

dragagem do rio Poxim, impermeabilização do solo e descaso por parte das autoridades competentes. 

Desta forma, as principais causas apontadas partem da percepção dos entrevistados sobre a própria 

interferência humana e sobre a ocorrência de fenômenos naturais, todavia eximem ou desconsideram 

a ocupação irregular e a mudança do uso e ocupação do solo como principais causas das inundações.  

Em relação a busca por assistência em eventos de inundação, a maior parte dos entrevistados 

citaram que geralmente não recorrem a ninguém quando ocorre um evento de inundação, e disseram 

que não sabem ao certo quais são os responsáveis por prestar assistência. Os que disseram que 

recorrem, citaram que vão até líderes da comunidade que integram o grupo dos Núcleos Comunitários 

de Defesa Civil, Centro de Referência de Assistência Social ou associação(es) de moradores do 
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bairro. Tal resultado demonstra a necessidade de ações sociais de conscientização e assistência aos 

moradores por parte dos órgãos de apoio da prefeitura ou governo no Estado. 

Quanto à responsabilidade dos riscos de inundação, os dois responsáveis mais apontados foram 

os governantes (51%), principalmente da esfera municipal e a própria população (35%). Alguns 

moradores atribuíram os eventos a causas naturais (9%) e construção da barragem (5%) Sindicalista 

Jaime Umbelino de Souza, mais conhecida como barragem do Rio Poxim, inaugurada em 2013. 

É importante salientar que mesmo ao indicarem os governantes como principais responsáveis 

pelos riscos de inundações, os entrevistados não souberam precisar o “porquê” desta 

responsabilidade.  Todavia, os mesmos sentem-se abandonados pela prefeitura, pois não veem ações 

urbanísticas que tragam resultados urgentes em relação às frequentes inundações que ocorrem no 

local.  

Para um dos entrevistados, morador do leito maior do rio, a barragem seria supostamente a 

causa da última enchente. Em face às inundações de 2019, a relação da barragem com as inundações 

foi tema densamente discutida em jornais e conversas informais, todavia, de acordo com os órgãos 

ambientais que prestaram esclarecimentos na Audiência Civil Pública de Novembro de 2019 a 

barragem do Rio Poxim-Açu à montante do bairro Jabotiana teve papel fundamental na contenção do 

volume de água escoado no evento hidrológico crítico em 2019.  

 Quando questionados sobre as condições de vida no bairro 40% dos entrevistados afirma que 

têm melhorado, 45% acreditam que se mantém as mesmas e somente 15% responderam que as 

condições de vida pioraram no bairro. Este resultado demonstrou que o crescimento que tem 

configurado a implosão-explosão urbana, resultando numa forte segregação socioespacial e 

fragmentação espacial não gerou impactos negativos que resultaram na piora da qualidade de vida 

dos moradores do Bairro Jabotiana. Infere-se a que impactos como os relatados por França (2018): 

menores oportunidades de emprego e renda, aumento da violência, sérios entraves no acesso à cidade 

justa e igualitária e formação de uma periferia produzida pelo mercado informal de moradia foram 

subestimados ou desconsiderados pelos entrevistados quando observados os impactos positivos 

como, acesso aos serviços de infraestrutura, transporte e saneamento e acesso a equipamentos de 

saúde, educação e lazer.   

Todavia, ainda que os entrevistados não reconheçam momentaneamente o decréscimo na 

condição de vida do Bairro, a construção de complexos habitacionais tem agravado o panorama 

ambiental, devido ao adensamento; e que a dificuldade de sanar essas questões tende a se acentuar 

diante da dimensão da zona e da intensificação dos problemas, já que a redução das áreas verdes em 

função do crescimento da ocupação atual impermeabiliza parte dos terrenos que hoje são superfícies 

infiltráveis, causando inundações cada vez com mais frequência. 

4. CONCLUSÃO 

Sugere-se a previsão de ações não estruturantes de educação ambiental para os moradores do 

Bairro Jabotiana para que sejam levantados alguns questionamentos acerca da ocupação urbana. 

Antes de qualquer medida estrutural, é necessário discutir a relação homem e rio no espaço urbano e 

a correlação de episódios de cheias. Ademais, concluiu-se que a avaliação de riscos com ênfase na 

abordagem perceptiva confirma essa investigação como um instrumento de grande valia nos estudos 

sobre riscos ambientais e gestão de recursos. Isso porque, através dessa abordagem é possível ter um 

maior entendimento das relações entre homem e meio ambiente além de se ter uma análise mais 

complexa de como a comunidade interpreta o ambiente em que vive e de como ela se comporta diante 

de situações de riscos. Dessa forma é possível oferecer subsídios ao planejamento e gestão urbana na 

implantação de medidas preventivas eficazes e compatíveis com os anseios da população. 
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