
 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  1 

 
PLANEJAMENTO URBANO VERSUS ÁGUAS PLUVIAIS EM ARACAJU/SE 

 

Lina Martins de Carvalho 

 

RESUMO – Em grande parte das cidades brasileiras, o processo de crescimento urbano ocorre 

desacompanhado de políticas integradas referentes à questão das águas urbanas, o que gera sérios 

prejuízos ambientais. O município de Aracaju possui: um sítio natural com particularidades e 

fragilidades; e, uma política urbana e um plano integrado de gestão de águas desarticulados com o 

que se observa no território da cidade. Com base nessa problemática, o presente artigo tem como 

objetivo apresentar um ensaio sobre as práticas de planejamento urbano e de gestão das águas urbanas 

no município de Aracaju. A metodologia utilizada diz respeito à bibliografia referente aos assuntos 

de urbanismo e drenagem urbana, à análise de documentos públicos referentes aos canais de 

drenagem do município e visitas a campo. Como resultados, observou-se que o município não 

apresenta formas sustentáveis de planejamento urbano e de políticas de manejo de águas pluviais, 

sendo urgente melhorias nesse aspecto. 
 

ABSTRACT– In Brazilian cities, urban growth is not accompanied by integrated urban water 

policies, causing serious environmental damage. Aracaju has: a natural site with particularities and 

weaknesses; an outdated urban policy; and, an integrated water management plan unconnected with 

the city space. Based on this issue, this article presents an essay on urban planning and urban water 

management practices in Aracaju. The methodology used concerns: bibliography on urban planning 

and urban drainage, analysis of public documents on drainage channels and field visits. As a result, 

it was observed that the municipality does not present sustainable forms of urban and rainwater 

planning. These aspects urgently need to be improved. 
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A CIDADE DE ARACAJU 

 

Desde sua formação inicial, ocorrida por volta do séc. 19 com o projeto de arruamento do 

engenheiro Sebastião Basílio Pirro (ARAÚJO, 2011), a cidade de Aracaju, localizada no estado de 

Sergipe, no nordeste brasileiro, enfrenta dificuldades para consolidar sua formação urbana sobre um 

solo propenso à alagamentos e enchentes por encontrar-se fincada nos entremeios de um rico sistema 

hídrico, composto pelo oceano Atlântico e pelos rios Sergipe, Sal, Vaza Barris e Poxim. 

A baixa altitude do município é um fator limitante para o planejamento urbano. Segundo França 

(2014, pg. 235), o município foi implantado em terrenos com baixos níveis de declividade, o que 

exige gestão mais atenta às águas pluviais, além disso, observa-se um lençol freático alto e elevada 

permoporosidade, fazendo com que se torne frequente a incidência de enchentes em períodos de fortes 
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chuvas: “Aracaju é denominada como ‘cidade das águas’”, uma cidade com tendência marcante ao 

alagamento. 

Semelhantemente ao que pode ser observado em outras cidades brasileiras, e principalmente 

nordestinas, o processo de urbanização de Aracaju foi acentuado pelo êxodo rural e pela 

implementação de políticas públicas voltadas ao incentivo de construção de residências populares, a 

partir da década de 1960, destinadas às famílias que fugiam da mecanização do trabalho no campo 

em busca de melhores oportunidades de vida nos grandes centros.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1960 e 2000) apontou que, entre os 

anos de 1960 e 2000, a população total do município cresceu de 115.713 para 461.534 habitantes, 

respectivamente. Este crescimento tornou-se um grande desafio ao planejamento urbano, exigindo-

se que novas áreas fossem equipadas com moradia e infraestrutura para comportar a demanda que 

crescia. Entretanto, as ações do poder público são insuficientes para promover novos espaços urbanos 

de qualidade. A construção de conjuntos habitacionais populares, incentivada por políticas 

habitacionais provenientes de investimentos públicos (como o Banco Nacional de Habitação - BNH, 

a Companhia de Habitação Popular - COHAB e mais recentemente os programas Minha Casa Minha 

Vida e Casa Verde e Amarela), promoveu a ocupação de áreas mais periféricas da cidade, cuja 

infraestrutura era ainda incipiente ou inexistente. 

O mercado imobiliário, interessado em obter lucro a partir da demanda da construção de novas 

unidades habitacionais, torna-se um importante agente no processo de crescimento da cidade. Suas 

ações não promovem condições satisfatórias de habitabilidade, pelo contrário, promovem 

consequências negativas, tendo em vista o incentivo à novos vetores de expansão da cidade 

(FRANÇA, 2019), aproveitando-se do baixo valor de terra das áreas mais periféricas, cuja ocupação 

acarreta prejuízos econômicos, sociais e espaciais, uma vez que a urbanização dispersa demanda mais 

investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana, além de tender à promoção de segregação 

socioespacial (VILLAÇA, 2001). 

Outro favor agravante, fruto da ineficiência de políticas habitacionais e do baixo investimento 

no setor de infraestrutura urbana, diz respeito ao surgimento de assentamentos precários ao longo dos 

principais cursos hídricos da cidade, como os rios do Sal, Sergipe e Poxim. Nestes locais são 

construídas casas de palafitas, em situação considerada pelo IBGE1 como aglomerado subnormal, 

 
1 Informação encontrada em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-

territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 12.08.22. 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
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carentes de sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água, trazendo ainda prejuízos 

ambientais, tendo em vista a ocupação de áreas ribeirinhas, com retração da vegetação de várzea para 

impermeabilização do solo a partir de construções. 

É importante destacar ainda, que a expansão da cidade e o aumento da demanda por 

infraestrutura, não diz respeito apenas à demanda por moradias populares. Outro aspecto a ser 

observado se refere à ocupação de áreas periféricas por parte da população de maior poder aquisitivo 

a partir de condomínios fechados (a exemplo dos enclaves fortificados citados por Sposito, 2017), 

como observado nos bairros mais ao sul da cidade (ver figura 1). Esse tipo de expansão promove a 

subutilização do espaço intersticial urbano, desincentivado pelo Estatuto da Cidade2, além da 

implicação nas condições naturais do solo, que, a exemplo dessas áreas mais ao sul, possuem 

fragilidades no sistema de drenagem por serem naturalmente constituídas por “lagoas de drenagem”, 

formadas em decorrência da baixa saturação do solo (FRANÇA, 2014, p. 237). 

 

 

Figura 1: Recorte dos bairros mais ao sul da cidade de Aracaju. Fonte: Cadastro de Canais de Drenagem em 

Aracaju – EMURB (2013); França (2014). Legenda: (azul) – “lagoas de drenagem”; (vermelho) – condomínios fechados. 

 

A partir desta breve análise sobre o processo de urbanização do município e sua relação com as 

demandas e ações de infraestrutura urbana, principalmente relacionada à drenagem e manejo e águas 

 
2 O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001), em seu Artigo 2º, “promove a ordenação e controle 

do uso do solo, de forma a evitar (...) a subutilização ou não utilização” dos espaços urbanos, a partir da implementação 

de Instrumentos da Política Urbana”, a serem conferidos no Artigo 4º da mesma Lei Federal.  
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pluviais, observa-se que houve um baixo investimento do poder público sobre medidas mais 

sustentáveis, de menor impacto ambiental, que amenizassem os efeitos negativos da urbanização 

sobre o meio ambiente. Pelo contrário, observa-se na cidade de Aracaju o incentivo ao 

aproveitamento dos cursos d’água naturais para a criação de canais artificiais de drenagem, a partir 

do revestimento e retilineidade do traçado natural desses cursos, ou, em casos mais extremos, havendo 

ainda o tamponamento dos mesmos. 

 

CANAIS DE DRENAGEM 

 

Tendo em vista as características do sítio natural do município e seu processo de urbanização 

como mencionado anteriormente, observa-se que as diferentes administrações municipais, ao longo 

dos últimos anos, incentivaram a construção de canais de drenagem como principal mecanismo de 

gestão e controle das águas pluviais. Esta observação é refletida a partir de uma breve análise espacial 

do documento “Cadastro dos Canais de Aracaju” cedido pela Empresa Municipal de Obras e 

Urbanização (EMURB) (ver figura 2), sob o qual observamos a predominância de canais de drenagem 

sob qualquer outro tipo de instrumento de controle da vazão das águas pluviais. 

A gestão das águas urbanas em Aracaju, aqui neste trabalho atentando-se sobretudo ao aspecto 

das águas de chuva, tem se demonstrado seguir as práticas higienistas.  Segundo Tucci (2008, pg. 71), 

algumas cidades brasileiras ainda atuam sob a concepção higienista de cidades, buscando garantir a 

infraestrutura básica local, mas, transferindo a jusante, os problemas relacionados à drenagem, 

deixando para o meio ambiente o maior ônus: “Com o crescimento urbano os impactos aumentaram 

tornando-se generalizados (...) reduzindo a qualidade da água segura para a própria população”. 

Segundo o documento apresentado (EMURB, 2013, com última atualização ocorrida em 2020), 

Aracaju possui 52 segmentos de canais de drenagem, espalhados praticamente ao longo de todo o 

município. São observados 6 (seis) tipos de canais, dentre eles: canal revestido e coberto; canal 

revestido e aberto; canal sem revestimento; canal em execução; canal natural; e, canal sem acesso. É 

importante destacar a predominância dos canais dos tipos revestido e coberto, revestido e aberto, 

comprovando-se a intencionalidade da interferência humana sob os desenhos naturais dos cursos 

hídricos a partir de obras de engenharia. 
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Figura 2 – Cadastro dos Canais de Aracaju (em andamento). 

Fonte – EMURB, 2013 (com atualização em 2020). 
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Destaca-se também que não é observado na imagem, nenhum outro artifício de manutenção das 

águas pluviais que atuem em paralelo ou complementação aos canais. Também não se observa a 

delimitação das sub-bacias hidrográficas ou mesmo as curvas de nível e topografia do terreno, como 

forma de compreender o direcionamento natural do escoamento das águas pluviais relacionando-o ao 

planejamento de espacialização dos canais. Destaca-se o paralelismo e continuidade entre os 

percursos dos canais e o traçado das vias, comprovando-se que houve adequação (ou influência) entre 

o planejamento do desenho dos canais e o traçado das vias, e, consequentemente da morfologia urbana 

da cidade, resultante das diferentes formas de parcelamento urbano, observando-se a mútua 

interdependência entre planejamento urbano versus águas pluviais. 

Sobre a qualidade desses canais, são observadas ações de poluição e utilização indevida das 

redes de drenagem urbana, que trazem prejuízos diretos ao controle das águas pluviais na cidade: 

 

A cidade de Aracaju consta com um sistema de drenagem defasado, onde diversas 

ligações clandestinas comprometem a qualidade da água da rede pluvial e as 

contaminações com diferentes níveis de poluentes, à medida que esse esgoto não é 

tratado, comprometendo os mananciais (ARACAJU, 2015, pg. 81). 
 

Com relação ao tratamento paisagístico destes canais, observa-se disparidades quanto à 

localização dos mesmos, sofrendo influência em seus usos e cuidados estéticos a depender do local, 

de modo que os bairros de maior poder aquisitivo possuem elementos de embelezamento 

diferentemente do que é observado nos bairros de menor poder aquisitivo. Além disso, vem-se 

observando a prática de tamponamento, seja para a passagem de tráfego de automóveis ou para a 

implementação de áreas de lazer. 

Apesar dos problemas apresentados, sabe-se que estudos como os de Cormier e Pellegrino 

(2008) apontam que medidas alternativas, de baixo impacto ambiental, contribuem com o manejo de 

águas pluviais e são benéficas ao ambiente. Outros conceitos que associam práticas urbanísticas e de 

águas urbanas, como medidas baseadas na natureza e infraestrutura verde e azul, também incentivam 

estratégias sustentáveis de drenagem urbana. O estímulo ao aumento de taxas de permeabilidade do 

solo em projetos de arquitetura e urbanismo, seja em ambientes públicos ou privados, devem ser 

estimulados com cautela e cuidado, tendo em vista o lençol freático alto. 

Projetos de requalificação urbana a nível de bairro, propostas de reforma de praças, assim como 

melhorias nas ruas e calçadas, devem levar em consideração, além de conhecimentos construtivos, 
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arquitetônicos e urbanísticos, aspectos voltados às águas urbanas, pois, entende-se que os 

conhecimentos e práticas de gestão pública devem ser interdisciplinares e integrados. A vegetação 

urbana não deve ser considerada meramente como um instrumento de embelezamento; o verde pode 

estar associado à medidas funcionais estratégicas de drenagem urbana, como forma de contribuir com 

os efeitos estéticos e estruturais da cidade, melhorando assim a condição da qualidade de vidadas 

pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do material apresentado, foi identificado que o crescimento urbano no município de 

Aracaju foi marcado: (a) pela presença de políticas de habitação social (a exemplo de grandes 

conjuntos habitacionais que demandaram infraestrutura, como canais de drenagem); (b) pela 

ocupação de áreas ribeirinhas (a exemplo de assentamentos precários em palafitas às margens de 

rios); e, (c) pela ocupação de zonas periféricas (a exemplo de condomínios privilegiados 

economicamente que passaram a ocupar áreas de fragilidade ambiental). 

O planejamento da cidade desassociado à gestão de águas acarreta o crescimento desenfreado 

da urbanização e de sua área impermeável, provocando o aumento de áreas de risco provenientes de 

enchentes e alagamentos. Dois fatores importantes justificam essa desassociação na cidade de 

Aracaju, o primeiro diz respeito ao fato do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju 

(2000) encontrar-se desatualizado em mais de 20 (vinte) anos, e segundo se refere ao fato do 

município não possuir um Plano Diretor de Drenagem Urbana. A incongruência de políticas que 

estabelecem diretrizes tanto para o território quanto para as águas urbanas acarreta a recorrência de 

práticas higienistas, em que se privilegia a malha viária e canais de drenagem artificiais, em 

detrimento de formas menos impactantes, que sigam as características naturais nos sítios urbanos e 

que viabilizem padrões urbanísticos construtivos mais orgânicos, mais plásticos, até mesmo estéticos, 

contribuindo, sobremaneira, com a melhoria das condições de habitabilidade e bem-estar social. 

Alguns documentos dos órgãos públicos foram divulgados na tentativa de promover a 

integração da gestão das águas urbanas, a exemplo do relatório do Diagnóstico Qualitativo de Gestão 

Integrada das Águas Urbanas em Aracaju-SE/Brasil (2010), que estabelece apontamentos para o 

abastecimento de águas, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. Entretanto, não 
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se observa a aplicabilidade prática das diretrizes apontadas no referido documento no espaço urbano 

da cidade atualmente. 

Com relação à intenção de criação de políticas voltadas à drenagem no município, o único 

avanço observado diz respeito à intencionalidade de criação de um Plano de Drenagem 

especificamente para o bairro Jabotiana, tendo em vista o seu crescimento urbano dos últimos anos e 

consequentes alagamentos e enchentes ocorridos (CARVALHO, DINIZ e SILVA, 2021). Entretanto, 

entende-se que tanto planos urbanísticos quanto de drenagem devem ser pensados de forma conjunta, 

levando em consideração não a delimitação de bairros, mas sim de sub-bacias hidrográficas. Levando 

em consideração não a delimitação de municípios, mas sim de regiões intermunicipais e suas bacias 

hidrográficas, como forma de tentar solucionar problemas relacionados ao crescimento urbano e aos 

impactos ambientais de regiões metropolitanas, que, inclusive, já podem ser observados no município 

de São Cristóvão, vizinho à Aracaju (AQUINO, 2021). 

Contudo, espera-se que formas sustentáveis de planejamento urbano e de manejo de águas 

pluviais sejam incentivadas a partir de políticas públicas e de educação ambiental. Boas práticas de 

estratégias de melhoria urbana devem ser empregadas pelo poder público e ainda engajadas pela 

população. 
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