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Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará 
discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas 
por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas 
e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a 
Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 
com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações 
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. 
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo 
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais 
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, 
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de 
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências 
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo 
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão 
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos 
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder 
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor 
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter 
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores 
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de 
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios 
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de 
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. 
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das 
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade 
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente 
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às 
outras formas vitais do ambiente.
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p R E fáC I O

Convidamos o leitor para apreciar os textos presentes neste livro que tem 

por temática: resiliência e riscos. Qual a importância desta leitura? Trata-se de 

um conteúdo que vem revelar estudos e investigações de profissionais engajados 

na produção científica tanto em Portugal quanto no Brasil.

A modernidade inaugurou um fenômeno arriscado para a humanidade: o 

uso exaustivo dos bens naturais, seja de origem vegetal, animal ou mineral. 

Os impactos destas atividades em larga escala, quase sempre são induzidas e 

conduzidas pelos chamados grandes projetos de investimento, parte de setores 

econômicos intimamente atrelados a governos e até de estruturas estatais. O 

resultado disso é uma transformação profunda de territórios e neles a vida 

de pessoas, de animais e de vegetais. Quase sempre essa transformação é 

acompanhada de ameaças dos riscos “plantados” em locais geralmente submetidos 

às mais diversas ordens de vulnerabilidades.

Neste volume somos brindados com escritos diversos a abordar a capacidade 

de comunidades e, por poucas vezes, de governos conseguirem resistir e 

enfrentar com destemor, os problemas perigosos impostos por grandes 

investimentos setoriais e, quando na pior situação, a de se preparar para 

superar a perdas e danos provocados no caso de acidentes e desastres, causados 

por tais negócios.

Os textos são das mais variadas abordagens teórico-metodológicas, mas 

destaca-se os estudos de impactos no ambiente urbano, uma vez que o próprio 

mercado mundial fomentou e fomenta o seu crescimento. Neste sentido, as 

vulnerabilidades aparecem no fenômeno do crescimento das cidades em que 

as populações são submetidas a riscos cada vez mais frequentes. Diante disso, 

necessitam lidar com a sua gestão a exigir planejamentos territoriais por parte de 

governos e da iniciativa privada, para que se evite impor às pessoas e ambientes 

a responsabilidade exclusiva de lidar com situações críticas.

Alguns escritos trazem metodologias cartográficas desde as convencionais até 

às de percepção das comunidades em relação ao risco que correm, ou mesmo 

no seu enfrentamento em caso de crise.
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Também a questão do risco tecnológico, enquanto um tipo frequente 

na realidade urbana, é tratado no livro como vetor da propagação de outras 

categorias de riscos que muitas vezes comunidades, governos e iniciativa privada, 

desconhecem ou fingem conhecer. Entretanto, ignorar os riscos é uma maneira 

de agravá-los e de perder a oportunidade de fortalecer as comunidades e agentes 

públicos no seu trato.

O leitor conta ainda com interessante reflexão sobre a importância do 

mapeamento participativo de riscos, enquanto metodologia, para assegurar o 

envolvimento das comunidades com suas percepções, memórias e proposições 

para lidar com as situações de riscos.

Além disso, outro texto apresenta ao leitor a possibilidade que o setor 

privado tem para fortalecer o campo da resiliência, e assumir o papel de 

corresponsável, em seus negócios, de desenvolver atividades complementares 

para atenuar impactos na geração de energia elétrica, no caso de origem de 

rejeitos sucroalcooleiro.

Tomara que a riqueza de conhecimento constante neste volume sirva a 

todos, investigadores ou não, como referências, mesmo que a partir de situações 

difíceis e traumáticas, e um meio de renovação de forças sociais para resistir, 

revisar, aprender, recriar espaços e territórios que sejam saudáveis e seguros.

Boa leitura!

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil - primavera de 2020

Hudson Rodrigues Lima
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Introdução

Este artigo tem o objetivo analisar os riscos ambientais e a vulnerabilidade 

social da população urbana de Caetanos-Bahia-Brasil, levando em consideração 

os aspectos da espacialidade urbana que evidenciam essa vulnerabilidade, 

principalmente uma parcela da população que reside em áreas de fragilidade 

ambiental elevada. Nos últimos anos, estão cada vez mais nítidas as 

transformações promovidas pelas atividades humanas na superfície terrestre. 

Tais transformações vêm acompanhadas de problemas ambientais, tanto em 

escala local quanto numa abrangência mais ampla no território. Constata-se 

que há um jogo escalar dessa abrangência seja no âmbito ambiental seja no 

âmbito social. 

Caetanos está localizada numa área de depressão sertaneja, cuja fragilidade 

ambiental natural é potencialidaza pela retirada de material da superfície local 

acelerando os processos erosivos, com o carregamento de materiais inconsolidados 

de grandes dimensões das partes mais altas para as partes mais baixas da cidade. Essa 

problemática ganha proporção cada vez mais acentuada na medida em que ocorre o 

Abstract: The issue of vulnerability is on the agenda in scientific research for 
several reasons. One of them is the need to understand how vulnera-
bilities enhance environmental risks either by the high degree of social 
vulnerability that the local populations are subjected to or by the inten-
sification of socio-spatial inequalities within urban space. This research 
aims to analyse the environmental risks and the vulnerability of the 
urban population of Caetanos, especially a portion of this population 
that was settled by the local authority in a housing estate built on an 
open air sanitary landfill. Building the affordable houses of this estate 
on the landfill has created a series of environmental, social, and health 
risks for the entire population, and the occupancy of these houses are 
made by the low-income population of the municipality.

Keywords: Production of space, urban settlement, environmental risks, 
social vulnerability.
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aumento da concentração populacional nas aglomerações urbanas e na medida em 

que intensifica-se o desmatamento pela ação humana.

Sabe-se que o aumento da fragilidade ambiental começa com a retirada da 

cobertura vegetal existente, associada às classes de declividade do terreno (Ross, 

1997). Em áreas sem cobertura vegetal e terreno com declividade elevada a 

proteção ambiental é nula. Assim, as chuvas concentradas em um curto período 

de tempo, intensifica os assoreamentos e aterros de corpos hídricos, promovendo o 

aumento da susceptibilidade da área ocupada e, na sequência uma susceptibilidade 

à vulnerabilidade social das pessoas. Um desses locais é o conjunto habitacional de 

Caetanos, cuja população foi assentada pelo poder público municipal sobre aterro 

sanitário a céu aberto desativado.   

Verifica-se que o processo de construção de casas populares desse conjunto 

habitacional sobre o aterro sanitário conduz a população residente do local a uma 

série de riscos ambientais, riscos sociais e riscos à saúde coletiva, Por outro lado, o 

processo de ocupação dessas moradias pela população de baixa renda do município, 

conduz a uma prática socioespacial conflitante e desigual e sem resolução em curto 

prazo dos problemas apontados. Para Lefebvre (2013, p. 59) a prática espacial, que 

engloba produção e reprodução, lugares especificados e conjuntos espaciais próprios 

a cada formação social, que assegura a continuidade numa relativa coesão que, 

persiste em espaços urbanos de cidades pequenas.  Para Correa (2007 p. 68) “[…] 

os processos espaciais constituem um conjunto de forças atuando ao longo do tempo, 

viabilizando localizações, relocalizações e permanências de atividades e população sobre 

o espaço da cidade”.

Essas forças que atuam no dimensionamento dos processos espaciais de uma 

cidade, sobretudo uma cidade pequena tal qual Caetanos pode ser evidenciada pela 

exclusão social de uma parcela da sociedade urbana que se vê obrigada a residir 

em assentamentos urbanos com precariedade elevada do qual pode evidenciar 

riscos e vulnerabilidade social. Marandola e Hogan (2005), afirmam que os riscos 

precisam ser delimitados seja como riscos ambientais, riscos a saúde humana, riscos 

sociais riscos espaciais entre outros. Ainda conforme Marandola e Hogan (2005) é 

importante identificar e delimitar a população envolvida diretamente aos fatores de 

risco. Já a vulnerabilidade social, conforme Cardoso (2016, p. 48) pode ser “[…] 
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caracterizada pela existência ou predominância de grupos sociais com dificuldades de 

acesso a recursos que os habilitem a participar ativamente da sociedade”.

Em Caetanos, pode-se dizer que esta vulnerabilidade relaciona-se de um lado 

às condições sociais e ao nível de renda e escolaridade dos moradores bem como às 

condições ambientais decorrentes do volume de lixo que foi aterrado; dos tipos de 

materiais que foram jogados no aterro e do tempo de duração do descarte de lixo 

no local, isso porque ela é variável e pode gerar maior ou menor suscetibilidade dos 

moradores aos impactos derivados de riscos já conhecidos.

Dentre esses riscos, Abreu et al. (2016) afirma que os riscos mais presentes nos 

aterros sanitários são os riscos físicos que destaca “a poeira, os gases e vapores” (Abreu 

et al., 2016, p. 214), ou seja quando se tem um aterro sanitário desativado sem os 

devidos cuidados e sem o devido planejamento do controle da emissão dos gases 

poluentes, do chorume, e afundamento do terreno por compactação e decomposição 

dos resíduos depositados no local, isso pode vir a ocorrer tudo de uma só vez ou 

aos poucos sem que a população perceba mas ao longo dos tempos pode acarretar 

danos irreversíveis aos residentes do local, como é o caso dos moradores do conjunto 

residencial construído sobre o aterro sanitário em Caetanos.  

Segundo Mendonça e Leitão (2008 p. 150) “[…] toda cidade se desenvolve 

originariamente sobre um dado ambiente natural que se altera a medida que ela se 

dinamiza e cresce; levando à substituição da primeira pela segunda natureza”. Para os 

autores, os riscos naturais podem ser agravados pelas diversas iniciativas humanas, 

mas há que se levarem em consideração as interações, cada vez mais frequentes, entre 

os riscos naturais e os processos de ocupação territorial nas cidades. Ainda segundo 

os autores, observa-se claramente, nas cidades brasileiras, o aumento de diversos 

tipos de riscos urbanos devido à ocupação irregular de muitas áreas das cidades, 

aspecto que conjuga tanto os riscos inerentes à natureza aos locais construídos e 

aos tipos de terrenos onde as construções em geral são feitas e o modo de vida da 

população como um todo.

No caso da cidade de Caetanos, mais especificamente a proliferação das 

construções em aterro sanitário desativado foi conduzido com financiamento 

público e destinadas à população de baixa renda do município. Percebe-se que o 

local onde as famílias foram assentadas, um conjunto residencial de quarenta casas 
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construídas sobre o aterro, favorece o risco de rachaduras nas casas, seguida de 

desmoronamentos, riscos de contaminação por resíduos químicos enterrados no 

local, riscos de contaminação por gases tóxicos exalados do acumulo no interior da 

superfície e risco de explosão pela inexistência de exaustores que conduzem o gás 

metano resultante da compactação e decomposição do lixo até a superfície.

Aspectos metodológicos da análise de vulnerabilidade Social e Riscos ambientais

Percebemos a importância de estudar essa questão da vulnerabilidade no 

conjunto habitacional assentado sobre aterro na cidade de Caetanos, pois 

o mesmo foi construído em uma área onde se fazia deposito de lixos, mesmo 

sabendo dos riscos em que o lugar se encontrava. Em conversa com os moradores 

do local, vários problemas foram apontados dentre eles: a falta de água encanada, 

rede coletora de esgoto, pavimentação das ruas, coleta de lixo e de vigilância 

sanitária no local e dentre outros problemas relacionados que podem gerar vários 

problemas de saúde.

A pesquisa foi feita por meio de um estudo a campo com a aplicação de 

questionários semiestruturado para os moradores do local. Para o embasamento 

teórico, foram utilizados autores como: Mendonça (2008) que trata sobre a 

questão dos assentamentos informais, Marguti e Aragão (2016), que abordam os 

assentamentos precários do Brasil, Vieira (2011) que aborda a utilização inadequada 

dos solos e por fim, foram utilizados sites de pesquisa como o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e sites como o correio brasiliense, trazendo 

abordagens importantes sobre os riscos que as casas construídas em aterros, estão 

submetidas. Também foi fotografada a localidade para a análise e interpretação dos 

aspectos da paisagem do local, foi elaborado o mapa de localização do conjunto 

habitacional na planta da cidade (fig. 1).

Foi feito um levantamento bibliográfico com autores que discutem a questão 

ambiental e a questão dos riscos e vulnerabilidades sociais em área urbana tais como 

Mendonça e Leitão (2008), Torres (2004), Marandola Jr. e Hogan (2005) entre 

outros. Foram introduzidos na pesquisa os conceitos de Riscos e Vulnerabilidades 
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aliados ao conceito de assentamentos em área urbana e o conceito de produção do 

espaço e algumas informações adicionais sobre o assunto, falando principalmente dos 

riscos que as áreas estão submetidas.  Marguti e Aragão (2016) fazem abordagens 

que trazem embasamento sobre os assentos precários no Brasil, em que os mesmos 

falam das demandas externas e internas. Para falar da história de Caetanos, foram 

utilizados conhecimentos empíricos, idas ao campo e dados do projeto Caetanos: 

Pensar a cidade desafios e possibilidades (2016). Também foram utilizados dados do 

Correio Braziliense (2010), do qual cita os riscos que um condomínio pode sofrer ao 

ser construído nessas áreas de lixão e quais providências a ação judiciária deve tomar. 

fig. 1‑ Mapa de localização do Conjunto Residencial – Caetanos – Bahia 2018 
 (Fonte: Elaborado por Altemar Amaral Rocha - UESB, 2018).

Fig. 1 - Location Housing Estate‑ Caetanos ‑ Bahia 2018 
(Source: by Altemar Amaral Rocha ‑ UESB, 2018).
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Para a definição da vulnerabilidade social e dos riscos ambientais, foram 

utilizados os dados obtidos diretamente da pesquisa de campo, associando-se 

aos dados agregados dos setores censitários do IBGE (2010), foram elencadas 

algumas categorias disponibilizadas pelo IBGE, atribuindo pesos iguais para 

ambas  categorias de indicadores sociais e econômicas tais como educação, 

verificando o grau de escolaridade dos chefes de famílias e o percentual de 

pessoas analfabetas na cidade por setor censitário. Neste indicador, quanto 

menos escolaridade possui a pessoa, maior vulnerabilidade social é atribuída 

a ela. Outra variável utilizada foi a renda, com o percentual de pessoas com 

renda até um salário mínimo ou sem rendimento por setor censitário e no 

conjunto residencial construído no aterro sanitário abandonado, associando-

se a este indicador o percentual de chefes de família mulher e chefe de família 

com idade de 15 a 19 anos e de 60 anos ou mais. Também foram utilizados 

os indicadores de Saneamento e abastecimento de água para a cidade e para o 

Conjunto Habitacional.

A vulnerabilidade social da cidade de Caetanos

Caetanos está localizada no sudoeste da Bahia, uma cidade encravada no 

semiárido nordestino com precipitações da normal climatológica INMET 

(1990) em torno de 580 mm anuais.  O Município possui uma área de 

aproximadamente 774,7 km², sua população chega a 13.639, segundo o 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IBGE (2010). Tendo distribuição 

populacional de 3.291 na zona urbana e 10.348 na zona rural, dessa forma, 

sendo considerada uma cidade com características  do modo de vida rural  por 

conter um número considerável de população do  seu entorno na zona rural do 

município. O município faz parte do bioma caatinga, com presença de estações 

bastante definidas entre o período seco e o período chuvoso, há um predomínio 

de semiaridez constante tanto na cidade quanto no município como um todo 

já que 100% do seu território estão na região da Depressão Sertaneja do médio 

Rio de Contas da Bahia.
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A Cidade de Caetanos pode ser caracterizada como uma pequena cidade que 

nos dizeres de Correa (2011), é entendida como um núcleo de povoamento no 

qual certa parte da população está engajada em atividades ligadas à transformação 

e circulação de mercadorias e prestação de serviços, outra parcela da população está 

diretamente ligada ao trabalho rural caracterizando uma prática espacial onde as 

atividades do cotidiano estão correlacionadas ao seu vínculo social e econômico 

nas atividades agrícolas Lefebvre (2013, p. 61), fala das relações familiares com os 

núcleos de cidades pequenas onde ele afirma que a família durante muito tempo 

esteve simultaneamente retida e mantida, como “base” de relações pessoais e diretas, 

ligadas à natureza, a terra, à procriação, portanto à reprodução. 

Essa nucleação urbana teve origens no século XIX, com a chegada de 

descendentes de portugueses  pertencentes  à ramificação  indireta do  núcleo da 

família João Gonçalves da Costa colonizador das terras do Sertão da Ressaca atual 

Sudoeste da Bahia, Rocha (2018).  Segundo dados do IBGE (2016), essa povoação 

passou a integrar o distrito de Nova Laje em 1920, pertencente ao município de 

Poções. Em 1938 passou a ter a denominação de Nova Laje do Gavião e, logo em 

seguida passou a denominar-se de Vista Nova, permanecendo  ligado a Poções até 

1989  quando ocorre a sua emancipação política denominando-se de Caetanos em 

homenagem aos descentes povoadores do lugar.

A população nucleada nesse povoado e posteriormente na cidade de Caetanos 

sempre teve suas atividades laborais ligadas ao campo, com uma produção agrícola 

muito incipiente, o que dificultou desde os primórdios da ocupação humana nessa 

localidade a capacidade produtiva. Essa característica marcante de seca intermitente 

do Semiárido expôs desde cedo os trabalhadores dessa região a resistir aos processos 

de longa estiagem, porém, por se tratar de áreas com grande concentração de terras 

aqueles que não são possuidores de propriedades rurais, destinaram se a residir na 

cidade e passou a ser então uma força de trabalho braçal e pobre, elevando o grau 

de vulnerabilidade social dessa cidade.

A vulnerabilidade social também pode ser percebida pela desigualdade 

socioespacial materializada no espaço intraurbano da cidade. Essa desigualdade 

pode ser acirrada pela disputa de terras no espaço urbano. Conforme Torres (2004), 

essa disputa é evidenciada pela construção de residências, caracterizadas como 
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assentamentos precários e que normalmente situam-se em áreas desvalorizadas da 

cidade. Para o autor, tais domicílios são pequenos, “[...] pior dotados de infraestrutura 

urbanística e, muitas vezes, sujeitos a riscos de diversos tipos relacionados à ausência de 

saneamento e a problemas ambientais” que colocam toda a população em risco e 

expõe a vulnerabilidade social do lugar. No caso da cidade de Caetanos essa realidade 

é perceptível por toda a cidade já que a infraestrutura mínima para caracterizar o 

urbano na cidade é muito incipiente ou inexistente (fot. 1).

fot. 1 ‑ Foto da estrutura urbana da Cidade de Caetanos-Bahia, 2019 
(Fotografia do trabalho de campo de Altemar A. Rocha-UESB- julho de 2019).

Photo 1 - Photo of the urban structure of Caetanos‑Bahia, 2019 
(Photograph of fieldwork by Altemar A. Rocha‑UESB‑ July 2019).
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Essa característica foi percebida na análise do espaço urbano de Caetanos 

e nos desdobramentos que seguiram após as entrevistas realizadas com os 

moradores da cidade em espacial dos moradores do assentamento popular no 

aterro. Atualmente a cidade teve incremento na expansão urbana, sendo tanto 

por construções isoladas quanto pelo surgimento de novos loteamentos urbanos 

implantados em todos os cantos da cidade, porém não se verifica um aumento 

considerável da população.

A consolidação da urbanização e a pouca redução das desigualdades tanto a 

nível local quanto a nível nacional eleva o número de pessoas vivendo em situação 

de vulnerabilidade social e risco ambiental. Um dos critérios para classificar áreas 

urbanas como áreas vulneráveis é a carência e a inexistência ou a inadequação de 

serviços públicos, bem como a incidência de algumas variáveis sociais que na sua 

ausência definem o grau de fragilidade urbana de muitas cidades e, por conseguinte, 

de toda a população ali residente. Alguns destes indicadores são: Saneamento, 

educação, renda e situação social das famílias.

Para Porto (2005) “Os processos geradores de vulnerabilidades sociais permitem a 

(re)produção social de populações e territórios vulneráveis aos riscos, ao mesmo tempo 

em que as instituições responsáveis pela sua regulação e controle não atuam de forma 

efetiva”, pelo menos para certos grupos e territórios. Em Caetanos a vulnerabilidade 

social é elevada em toda a espacialidade urbana na medida em que a maioria da 

população é de baixa renda, ou extremamente pobre. Conforme dados do IBGE, 

(2010), 69% da população urbana da cidade de Caetanos ganham até um salário 

mínimo  ou estão sem rendimentos e apenas 4% da população urbana ganham 

acima de 2 salários mínimos o que evidencia o alto grau de vulnerabilidade social 

da população associado a outros indicadores tais como a falta de saneamento em 

toda a cidade a deficiência do Abastecimento de água em boa parte da área urbana, 

o alto índice de analfabetismo da população adulta e dos chefes de família o grande 

número de famílias que são comandados por mulheres e idosos na cidade. Estes 

indicadores proporcionam uma variação na vulnerabilidade social da cidade como 

pode verificar no mapa da (fig. 2)

Constata-se que o grau de vulnerabilidade da cidade de Caetanos é elevada, 

seja pelo seu contexto social ou pelo seu contexto ambiental, que por estar em 
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uma região de semiaridez, corre risco constante de seca e a seca associada ao 

elevado grau de pobreza do município proporciona uma vulnerabilidade social 

em grandes proporções. Para Porto (2011), a vulnerabilidade é dada pela relação 

dialética entre o seu conceito e o contexto histórico dos conflitos ambientais que 

se encontram por detrás das vulnerabilidades sociais e ambientais em territórios 

específicos; de outro, a importância de as populações ditas vulneráveis assumirem 

o seu papel de sujeitos coletivos ativos de transformação da sua própria condição 

de vulnerabilizados. Sendo assim, uma das características da espacialidade urbana 

de Caetanos resultante das forças produtivas que atuam na produção do espaço 

urbano da cidade.

fig. 2 – Mapa da vulnerabilidade social da Cidade de Caetanos - 2019 
(Fonte: Elab. por Altemar A. Rocha-UESB- 2019).

Fig. 2 - Map of the social vulnerability of Caetanos ‑ 2019 
(Source: Altemar A. Rocha‑UESB‑2019).
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A produção do espaço urbano para Harvey (1980) se dá por meio das relações de 

poder capitalista com a apropriação do espaço e da natureza pelos meios de produção 

e das forças produtivas. Essa posição também é defendida por Lefebvre (2013, p. 

64), quando enfatiza que “As forças produtivas (natureza, trabalho e organização do 

trabalho, técnicas e conhecimentos) e, obviamente, as relações de produção, têm um 

papel – a determinar – na produção do espaço”. 

A produção do espaço  apresenta um conteúdo complexo, que está ligado a 

produção sociedade – natureza e sociedade - sociedade. A produção urbana é onde 

a vida acontece, na qual nem sempre são oferecidas boas condições de moradias, 

no caso da precariedade de habitação, que é o caso da cidade de Caetanos, onde 

são construídas casas em áreas de riscos, bastante precárias (fot. 2). Vários fatores 

contribuíram para a ocupação dessas habitações, como a migração de pessoas 

do campo para cidade, o fracasso de políticas públicas popular de habitações, 

aumento de alugueis e dentre outros fatores. São vários os resíduos que são 

resultantes do processo de consumo nos centros urbanos, são resíduos vindos 

das indústrias, do comércio e dos lixos domésticos, que podem conter diversas 

substâncias diferentes, que é prejudicial à saúde e que podem também fazer o 

comprometimento na qualidade do solo, do ar e também da água. No caso do 

antigo lixão de Caetanos essa situação foi consolidada ao longo dos anos até o seu 

recapeamento com cascalho e areia para a construção do conjunto Residencial 

conforme será descrito a seguir,

As vulnerabilidades sociais e os riscos ambientais do conjunto habitacional 

construído sobre o aterro sanitário

Em Caetanos-BA, a construção do assentamento popular com casas para 

a população de baixa renda sobre o terreno do antigo lixão, com dinheiro do 

Programa do Minha Casa Minha Vida- MCMV, foi concluída em 2014 e entregue 

aos moradores. No entanto, as carências de infraestrutura tais como iluminação 

pública, água encanada, saneamento básico e ou fossas sépticas não foram resolvidas 

pelo poder público municipal. Nessa perspectiva, as vulnerabilidades podem ser 
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compreendidas como resultantes de gradientes ou diferenciais de exposição dos 

grupos que vivem mais à periferia social e econômica do desenvolvimento e acabam 

por arcar com as principais cargas ambientais. Riscos em contextos vulneráveis são, 

portanto, uma questão de (in)justiça ambiental. (Porto 2005, p. 81).

fot. 2 ‑ Vista parcial das condições ambientais e do tipo de funcionamento do antigo lixão 
em Caetanos-BA, 2007  (Fonte: Relatório do Ministério Público 2007).

Photo 2 - Partial view of the environmental conditions and the type of operation of the old 
rubbish dump in Caetanos‑BA, 2007 (Source: Relatório do Ministério Público 2007).

Para Santos (2015), “[…] a vulnerabilidade envolve uma perspectiva 

multidimensional que compreende a exposição de um sistema complexo aos riscos e a sua 

capacidade de resposta, sendo esta determinada, no caso de grupos sociais, pelo seu nível 

de pobreza, definido pelo contexto político, histórico e cultural”. No caso do conjunto 

habitacional de assentamento popular construído no terreno de aterro sanitário 

abandonado, essa vulnerabilidade pode ser acentuada ainda mais na medida em que 

um dos critérios adotados pela Prefeitura Municipal de Caetanos para a escolha dos 

beneficiários foi justamente a baixa renda, a quantidade numerosa de filhos e pessoas 
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analfabetas o que contribui para elevar o grau risco ambiental em detrimento da 

vulnerabilidade social dos moradores desse local.

O conjunto habitacional de assentamento popular foi construído em local 

onde até 2007 era um terreno que funcionava como um depósito de lixo urbano 

a céu aberto que durou cerca de 20 anos. Em 2014 após alguns meses depois do 

fechamento do lixão, ocorreu o soterramento, com terraplanagem e posteriormente 

a construção das casas. A realidade da antiga  paisagem do entorno do lixão era a 

presença massiva de animais em meio ao lixo. Esse tipo de ambiente foi modificado 

e substituído por moradias (fot. 3).

fot. 3 ‑ Vista parcial das casas populares construídas no aterro sanitário no espaço urbano 
de Caetanos – 2018/2019 (Fotografia da pesquisa de campo: a) Jaqueline Lopes, set. 2018;  

b) Altemar A. Rocha junho de 2019).
Photo 3 - Partial view of the affordable houses built on the sanitary landfill in the urban space 
of Caetanos – 2018/2019 (Photograph of fieldwork: a) by Jaqueline Lopes, September 2018; 

b) by Altemar A. Rocha june, 2019).

A 

B 
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De acordo com o levantamento realizado em campo e conforme ilustrado na 

fot. 3 observa-se que o padrão de moradia do assentamento popular construído 

pelo poder público municipal, é no modelo de casas soltas desprovidas de toda 

a infraestrutura mínima para a qualidade de vida urbana. Em todas as casas, o 

abastecimento de água é feito por carro pipa, o destino do lixo é lançado diretamente 

em terrenos baldios e posteriormente queimado ou enterrado, o acesso é feito por 

ruas de chão batido. Na maioria das entrevistas realizadas, havia reclamações da falta 

de água encanada, de vigilância sanitária e de construções de fossas, por não haver 

nenhum tipo de infraestrutura sanitária, a população acaba improvisando banheiro 

em áreas inapropriadas, gerando mau cheiro para o restante dos indivíduos.

Por ser uma área de depósito de resíduos de lixos domésticos, comerciais e 

hospitalares, é de conhecimento de todos que esse espaço deveria ser considerado 

de riscos para a moradia. Já que com o passar do tempo lixão soterrado começa 

a liberar gases do tipo metano e outros gases poluentes e explosivos bem com o 

chorume decorrente da liquefação dos compostos orgânicos misturados ao lixo.

Dentre os vários riscos desse lugar pode-se evidenciar pela ordem de perigo, 

a compressão dos gases no interior do subsolo seguida pelo risco de explosão na 

superfície cujos danos podem ser desde a queda do imóvel até ao risco de morte de 

seus habitantes. Além desses, outros danos podem ser evidenciados com o passar 

do tempo, seja pela acomodação do terreno que gera rachaduras nas casas e sua 

posterior condenação ao uso e moradia, inalação dos gases poluentes e contato 

com substâncias nocivas a saúde o que pode levar vários danos e problemas de 

saúde, especialmente crianças e idosos. Por meio das entrevistas, todos disseram 

que suas casas têm rachaduras nas paredes e solapamentos dos pisos. Um dos 

principais problemas ambientais percebido foi no período chuvoso, em que ocorre 

as enxurradas e com isso o arrastamento de lixos que são jogados ao entorno do 

assentamento e também a questão do rio que separa o assentamento da cidade, pois 

quando chove o rio transborda fechando a vida de um lugar para o outro.

Do ponto de vista da vulnerabilidade social e econômica da população residente 

no conjunto residencial, constata-se que há uma alta taxa pobreza que elevado grau 

de vulnerabilidade. Com base nos dados da pesquisa de campo foi detectado que a 

renda per capta mensal por morador do conjunto habitacional como um todo é de 
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R$ 158,00 por pessoa, verifica-se ainda que 98% das pessoas estão muito abaixo da 

linha de pobreza o que caracteriza  o conjunto habitacional como espaço urbano 

de extrema pobreza onde quase todos os moradores estão no limiar da indigência se 

for considerado os critérios de indigência do Banco mundial(2017) que é de 1 U$ 

diário por pessoa.

fig. 3 ‑ Renda per capita mensal dos moradores do Conjunto Habitacional do Aterro na 
cidade de Caetanos-Bahia - 2019 (Fonte: pesquisa de campo junho de 2019)
Fig. 3 - Monthly per capita income of residents of the Landfill Housing Estate in  

aetanos‑Bahia ‑ 2019 (Source: field survey June, 2019).

Quando se analisa os dados domiciliares 92% destes domicílios estão abaixo 

da linha de pobreza. Na maioria dos lares 51% deles, os indivíduos vivem com 

menos de R$ 100,00 por pessoa, ou seja, estão abaixo do limiar da indigência 

definida pelo Banco Mundial (2017). Outros 73% desses moradores estão abaixo 

do limiar da pobreza que segundo Banco Mundial (2017) é de U$ 1,90 por 

dia por pessoa.  Esses dados caracterizam uma extrema vulnerabilidade social 

dessa população residente no Conjunto Habitacional do Aterro que, associada 

aos eventuais riscos ambientais derivados dos desdobramentos do antigo lixão, 

potencializa ainda mais a vulnerabilidade social do lugar e evidencia um risco 

elevado com chance de danos em larga escala para a maioria dos moradores do 

Conjunto habitacional.
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Conclusão

Os resultados obtidos aqui apontam que a vulnerabilidade social potencializa os 

riscos da população local em detrimento condições socioambientais, das condições 

de moradia e das características físicas do terreno entre outras. No caso do terreno do 

Conjunto habitacional o risco ambiental também é potencializado pela omissão do 

poder público municipal que aterrou um antigo lixão e depois legalizou a moradia 

para uma camada da população extremamente vulnerável.

O que levou a realização dessa pesquisa foi a preocupação social que 

todo cientista deveria ter. O fato de as casas terem sido construídas em 

terrenos de lixão, uma situação pouco comum para cidades pequenas ou para 

qualquer outra cidade.  Como as casas já estão construídas nesse terreno e a 

população já teve a posse da mesma, o que pode ser feito para que haja uma, 

qualidade de vida para as pessoas que moram neste local. A implementação 

de políticas públicas, levando melhorias e planejamento para as habitações. 

Outra questão é a necessidade de saneamento e abastecimento com água 

tratada, aberturas de fossas e a construção de uma ponte para que não haja 
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Para que não ocorram os solapamentos de pisos, rachaduras nas paredes ou até 

mesmo o desabamento de casas, é necessário que sejam implantados biodigestores 

para liberação do gás metano do solo, então, trazendo segurança para a população 

e para as casas. Portanto, percebendo a grande falta de interesse e descuido da 

prefeitura com essa população e o grande despreparo de engenheiros técnicos por 

terem aceitado que casas fossem construídas nesse terreno.

Ao analisarmos determinados problemas ambientais e sociais, a vulnerabilidade 

pode e deve ser inserida na análise. Pode se dizer que na relação sociedade/natureza 

a vulnerabilidade deriva das forças produtivas e das forças da natureza; dos ciclos 

de vida e morte, das escolhas de desenvolvimento econômico, das relações de poder 

estabelecidos no interior de cada sociedade local, tais como as relações desenvolvidas 

na cidade de Caetanos que definiram e construíram o conjunto habitacional popular 

em terreno de antigo lixão aterrado.
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Neste volume da coleção Estudos Cindínicos, o leitor encontrará 
discussões com base em estudos e investigações desenvolvidas 
por profissionais de Portugal e Brasil. São discussões apresentadas 
e referenciadas no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
realizado na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil, no período de 17 a 20 de junho de 2019 em parceria com a 
Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 
com base na Universidade de Coimbra, Portugal.

Os textos possuem como tema de diálogo a resiliência em situações 
de riscos, um dos três eixos estruturais do referido evento científico. 
Neste sentido, este volume sobre Resiliência e Riscos tem por objetivo 
trazer à tona o conhecimento e o debate acerca de realidades territoriais 
em que as comunidades ameaçadas, poder público e empreendedores, 
submetidos às inúmeras situações de risco e mesmo de administração de 
um acidente e/ou desastre, conseguem e/ou conseguiram experiências 
de êxito com relação à gestão de tais fenômenos.

Vivemos num tempo em que o mercado gera necessidades de consumo 
cada vez mais em grande escala. Em tal ritmo ocorre a submissão 
de pessoas e ambientes a uma diversidade cada vez maior dos tipos 
de riscos. Esta situação exige das comunidades ameaçadas, poder 
público e empresas implicadas, a previsão dos riscos para melhor 
gestá-los e garantir um mínimo de segurança, ou no caso de crises ter 
estabelecida a capacidade de resposta à altura dos problemas.

Assim, a leitura deste livro pode inspirar investigadores, gestores 
públicos e pessoas em geral um vez que, em diferentes situações de 
riscos, sujeitos sociais foram e são capazes de, em meio a desafios 
enormes provenientes de riscos, atuarem sobre os territórios a fim de 
torná-los seguros ou até mesmo de superação em casos de tragédias. 
Clara demonstração que a mesma criação humana de situações das 
mais diversas modalidades de riscos, é de onde surge a capacidade 
e a força social de enfrentamento, determinação e gestão eficiente 
do território a fim de torná-lo seguro e saudável à vida humana e às 
outras formas vitais do ambiente.
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