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Conversei. Conversei com o pessoal que veio de Salvador [defesa civil estadual] aí eu disse: 

'sim, a minha casa... Não saio assim não, a propriedade é minha, a casa é minha, eu tenho 

escritura da minha casa, o terreno é meu, como é que eu saio assim, sem saber se... a casa 

não caiu... e como é que eu saio assim sem indenização? Tira uma indenização da minha 

casa!' Não é craro?? 'Qual é o valor da sua casa?' 'Minha casa é cento e cinquenta mil real'. 

E a muié foi... 'e com cento e cinquenta o senhor faz outra?' Eu digo: 'eu não sei, mas é cento 

e cinquenta'. '[alguém da defesa civil] vai avaliar quanto vale a sua casa'. Eu digo: 'a 

senhora tá com dinheiro aí pra me pagar a indenização da casa, tá com dinheiro aí? Me 

paga logo que amanhã, com 24 hora, eu desocupo a casa, o terreno... agora, só saio assim. 

Agora, saí rebocado do que é meu não.' Ela foi [me disse]: 'o senhor parece que é um pouco 

meio duro.' eu disse: 'em cima do meu... em cima do meu eu sou como faz eu, como a 

senhora, como quarqué um de nóis, em cima do da gente nóis somo bom...' pois é nosso, não 

é isso? (Z.B., 18/03/2013) 
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Resumo: 

 

Em dezembro de 2013, uma enxurrada afetou o município de Lajedinho/BA deixando 

17 mortos e centenas de desabrigados e desalojados, cujas casas foram destruídas. Durante o 

processo de reconstrução da área urbana da sede municipal, um loteamento no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi construído e destinado às famílias que 

perderam suas casas, as quais moravam na área central da cidade, próximas ao rio Saracura. 

Diante do ocorrido, a pesquisa referiu-se à implementação da política pública atual destinada a 

afetados por desastres que necessitam de habitação por terem suas casas destruídas. Assim, por 

meio de um Estudo de Caso e de entrevistas com roteiros semiestruturados, procurou-se 

entender o processo de implementação dessa política pela ótica dos afetados, sua participação 

e quais os pontos podem ser melhorados na visão dos afetados para um atendimento mais 

adequado. As hipóteses de baixa participação dos afetados na implementação da política 

pública para afetados por desastres que necessitam de habitação e a suas opiniões divergentes 

quanto a esta expressas por meio de alterações e adaptações nas casas foram confirmadas pelo 

trabalho de campo das entrevistas por roteiros semiestruturados. Mais ainda, tanto os afetados 

quanto as assistentes sociais que participaram de todo o processo de cadastramento e trabalhos 

sociais apontaram deficiências no atendimento aos afetados em relação ao seu atendimento por 

habitação provisória. Como proposição final da pesquisa, sugere-se um rol de diretrizes de 

políticas públicas para os afetados por desastres que necessitam de moradia. 

 

Palavras-Chave: defesa civil, desastre, habitação, política pública.  
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Abstract: 

 

In December 2013, a flood affected the municipality of Lajedinho / BA leaving 17 dead 

and hundreds of homeless, whose houses were destroyed. During the process of rebuilding the 

urban area of the municipal headquarters, a subdivision under the Minha Casa Minha Vida 

Program (PMCMV) was built and intended for families who lost their homes, who lived in the 

central area of the city, near the Saracura River. Given this, the research referred to the 

implementation of current public policy aimed at those affected by disasters who need 

habitation because their homes were destroyed. Thus, through a Case Study and interviews with 

semi-structured scripts, we sought to understand the process of implementation of this policy 

from the perspective of those affected, their participation and which points can be improved in 

the view of those affected for a more appropriate care. The assumptions of low participation of 

those affected in the implementation of public policy for those affected by habitation disasters 

and their differing opinions expressed through changes and home adaptations were confirmed 

by fieldwork of interviews by semi-structured interview script. Moreover, both affected and 

social workers who participated in the whole process of registration and social work pointed to 

deficiencies in the care of those affected in relation to their care for temporary habitation. As a 

final proposition of the research, a list of public policy guidelines for those affected by disasters 

in need of habitation is suggested. 

 

Keywords: civil defense, disaster, habitation, public policy. 
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INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2013, uma enxurrada afetou o município de Lajedinho/BA 

deixando 17 mortos e centenas de desabrigados e desalojados, cujas casas foram destruídas. 

Durante o processo de reconstrução da área urbana da sede municipal, um loteamento no âmbito 

do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi construído e destinado às famílias que 

perderam suas casas, as quais moravam na área central da cidade, próximas ao rio Saracura. 

No início foi providenciada pelos poderes federal, estadual e municipais (incluso 

municípios vizinhos a Lajedinho, como Itaberaba) a atenção dada em situações de resposta 

imediata a desastres, tais como assistência humanitária com recursos materiais de consumo 

(alimentos, materiais de higiene e limpeza, doações de municípios vizinhos, dentre outras), 

assistência médica e assistência social e psicossocial. No entanto, passadas as intervenções 

emergenciais, das quais o próprio pesquisador participou como representante da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) por cerca de duas semanas, o desastre continuou. 

E é sobre essa continuação do desastre de que se trata este estudo. 

Entre janeiro de 2014 e abril de 2017 as famílias afetadas que ficaram sem habitação 

precisaram morar em lugares diversos como casas de aluguel, aluguel social, cedidas por 

parentes ou amigos ou mesmo as que ficaram em pé na área de risco. Durante esse período, 

buscou-se um local para a construção das novas casas, mas não houve a iniciativa por parte das 

autoridades em saber se, de fato, o local de moradia e as próprias casas atendiam as necessidades 

dessas pessoas por elas mesmas. 

Diante desse cenário, o problema abordado nesta dissertação referiu-se à 

implementação da política pública atual destinada a afetados por desastres que necessitam de 

habitação por terem suas casas destruídas. Assim, por meio de um Estudo de Caso e de 

entrevistas com roteiros semiestruturados, procurou-se entender o processo de implementação 

dessa política pela ótica dos afetados, sua participação e quais os pontos podem ser melhorados 

na visão dos afetados para um atendimento mais adequado. 

Para trabalhar o tema, este trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro é 

um estudo sobre os aspectos socioeconômicos básicos de Lajedinho e sua comparação com a 

de municípios pertencentes à mesma Microrregião baiana em momentos antes do desastre de 

2013. Ainda neste capítulo, há a descrição do próprio desastre e das ações efetuadas nas duas 

semanas posteriores, as quais o pesquisador esteve em trabalho local. Essa dupla apresentação 

do município e do desastre possibilita que o leitor conheça o município, ainda que de forma 
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generalista, e entenda o ocorrido, para que, nos capítulos posteriores, tenha melhor dimensão 

do que significou o desastre de 2013. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico em que se norteou a pesquisa, 

bem como as hipóteses e as considerações metodológicas trabalhadas na pesquisa. 

Após a apresentação do município e das ferramentas teórico metodológicas 

utilizadas neste estudo, o Capítulo 3 descreve o trabalho de campo executado por duas semanas 

no mês de março de 2019, o que ressalta a importância da vivência local par ao entendimento 

da situação. 

No quarto capítulo são apresentados os dados coletados em campo somente sobre 

os afetados em relação aos perfis familiares e de renda, bem como a situação habitacional antes 

e depois do desastre, caracterizando os outrora moradores da cidade e atuais moradores do 

loteamento.  

Neste capítulo também são apresentados relatos dos moradores sobre os processos 

de moradia entre o momento pós-desastre e 2017, além de alguns fatores que afetam as 

condições de moradia do loteamento e, por fim, algumas sugestões de diretrizes para uma 

política pública que atenda de forma mais sistêmica e integral os afetados por desastres que 

necessitem de habitação. 
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1. LAJEDINHO: CARACTERIZAÇÃO E A OCORRÊNCIA DO DESASTRE 

Um tipo de ocorrência climática muito comum no interior do Nordeste brasileiro na 

época das quadras chuvosas são as chuvas fortes localizadas, como ocorrido em dezembro de 

2013 em Lajedinho/BA, com grande potencial gerador de danos. Para que se tenha a noção da 

dimensão do desastre ocorrido, esta seção apresenta o local do estudo de caso desta pesquisa 

sob os aspectos socioeconômico e populacional. Para isso, foram utilizados dados, imagens e 

informações disponíveis da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI/BA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1. Os dados utilizados foram 

os que remetem ao ano de 2013 ou anos próximos, época do desastre em questão. 

Nesse processo, apresentam-se inicialmente informações geográficas e político-

administrativas mais gerais, para que se possa “visualizar o município de fora”, por meio dos 

mapas contidos nos anexos I, II e III. Em seguida, são apresentados alguns dados gerais 

comparativos entre Lajedinho e os municípios brasileiros e do estado da Bahia relativos a 

população, trabalho e rendimento, educação, economia, saúde e território e meio ambiente2. 

Num segundo momento, apresenta-se uma comparação entre os municípios que 

compõem a Microrregião 11, a qual está situado Lajedinho, com dados obtidos no sítio do 

IBGE. O objetivo dessa comparação é mostrar o comportamento do município pesquisado 

frente aos outros da mesma microrregião por meio dos indicadores de desenvolvimento humano 

(IDH), educação básica (IDEB) produção (PIB total e PIB per capita), além dos quantitativos 

populacionais nas áreas urbanas, rurais e totais. 

Por fim, centrando-se no município pesquisado, apresenta-se a caracterização mais 

pormenorizada de Lajedinho com dados do Censo 2010.  

1.1. Caracterização municipal inicial 

A ocupação das cercanias de onde hoje se situa o município de Lajedinho por 

colonizadores ocorreu por volta do século XVIII devido à interiorização das fazendas de gado, 

processo característico da colonização interiorana nordestina. Uma das fazendas de então 

denominava-se Lajedinho. 

 
1Os dados ora utilizados do SEI estão contidos nos mapas dos seguintes links pesquisados ao longo do mês de fevereiro de 

2019: 

https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MESORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_20

17_SEI.pdf, mapa apresentado no Anexo I; 

https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MICRORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2

017_SEI.pdf, mapa apresentado no Anexo II;  

http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/municipal/mapa_descritivo_2919009_1.pdf, mapa apresentado no 

Anexo III https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2659&Itemid=678;  

Já os dados do IBGE são provenientes dos dados e tabelas disponibilizados no site https://www.ibge.gov.br/estatisticas-

novoportal/downloads-estatisticas.html.  
2 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/lajedinho/panorama.  

https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MESORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf
https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MESORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf
https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MICRORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf
https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MICRORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf
http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/municipal/mapa_descritivo_2919009_1.pdf
https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2659&Itemid=678
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/downloads-estatisticas.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/downloads-estatisticas.html
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/lajedinho/panorama
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Com o tempo, o local passou a ser ponto de pouso de tropeiros. No início do século 

XX, a fazenda se expandiu com novas moradias e passou a ter comércio próprio com uma feira 

livre. Com o tempo, Lajedinho passou de fazenda a distrito do município de Ruy Barbosa e 

depois à categoria de município pela Lei estadual nº 1.706 de 12/07/19623.  

O município de Lajedinho está situado na região da Chapada Diamantina, 

coordenadas geográficas 12º21’21” de Latitude Sul e 40º54’20” de Longitude Oeste, a 356 km 

de Salvador pela BR 242. Tem como municípios vizinhos Ibiquera, Lençóis, Wagner e Ruy 

Barbosa. Os anexos I e II apresentam a divisão político-administrativa de acordo a classificação 

de Mesorregiões e Microrregiões adotada pelo IBGE. O Anexo III apresenta o mapa descritivo 

territorial, contendo inclusive marcações topográficas. 

A Figura 1 reproduz uma imagem aérea da cidade atualmente:  

Figura 1: Cidade de Lajedinho 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lajedinho.  

De acordo com o panorama de cidades brasileiras disponibilizado pelo IBGE e pelo 

perfil socioeconômico do município de Lajedinho do SEI/BA, a população municipal em 2010 

era de 3.936 pessoas, 128 pessoas a mais que a população estimada para o ano de 2018. Essa 

população recenseada faz desse município um dos menos habitados da Bahia e do Brasil – o 

ranking aponta as posições 413º e 4687º, respectivamente, sendo o quarto menos populoso 

daquele estado. 

Os dados sobre trabalho e rendimento da população municipal apontam para um 

município que possui baixa produção local. A média salarial em 2016 das pessoas ocupadas 

(apenas 6,9% da população), era de 1,6 salários mínimos, ranqueando o município em uma 

posição mediana em termos estaduais e baixa em termos nacionais. Ainda, pouco mais de 55% 

da população em 2016 percebia até ½ salário mínimo.  

Em relação aos dados sobre Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica de 2015 (IDEB), com valor 4,9, estava muito acima da meta estabelecida de 3,7; 

 
3Mais detalhes em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/lajedinho/historico, cuja fonte de informações é a própria prefeitura. 

Ver também http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2919009_NOTA.pdf.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/lajedinho/historico
http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2919009_NOTA.pdf
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despontando na posição 56 no ranking estadual dos anos iniciais do ensino fundamental e 

posição 3.382º em nível nacional. Já o valor do IDEB de 2,8 na mesma época para os anos 

finais do ensino fundamental, diversamente, estava bem abaixo da meta de 3,9. Por isso, 

pontava uma situação ruim tanto em nível estadual como nacional. 

Os dados econômicos relativos ao PIB per capita municipal de 2016 ranqueiam 

Lajedinho na posição 62º de 417 municípios do estado da Bahia. Em termos nacionais, ocupava 

a posição 3215º. Como era de se esperar, grande parte das receitas municipais eram 

provenientes de fontes externas. Por fim, em 2010, o IDHM4 era de 0,546 – o mesmo índice 

para o estado da Bahia estava em 0,660 na mesma época. 

Quanto aos indicadores de Saúde ora adotados nessa síntese comparativa, a 

mortalidade infantil apresentava-se em 2014 em 0 óbitos por 1.000 nascidos vivos, o que é 

baixo tanto em termos nacionais quanto estaduais. Já para as internações por motivo de diarreia, 

o ranqueamento se inverte e a posição municipal não é boa neste quesito em termos estaduais 

e nacionais. 

Por fim, quanto ao tema Território e Ambiente (dados do Censo 2010), o 

esgotamento sanitário adequado estava presente em apenas 20% dos domicílios à época, um 

valor que ranqueia Lajedinho em posições intermediárias tanto em nível estadual como 

nacional. Os índices de arborização de vias públicas (83,1%) e urbanização destas (9,6%) 

alcançam ranqueamento em posições intermediárias em termos estaduais e nacionais. 

Com os aspectos abordados, apresentou-se uma comparação municipal por meio de 

temas econômicos, sociais e ambientais em relação aos municípios em nível nacional e estadual. 

A próxima seção apresentará os aspectos comparativos em relação aos municípios que 

compõem a Microrregião 11. 

1.2. Caracterização municipal frente aos municípios de mesma divisão 

microrregional  

O município estudado encontra-se na Mesorregião Centro Norte Baiano (2903), a 

qual possui outros 79 municípios. Essa Mesorregião 2903 está dividida em cinco microrregiões 

– da Microrregião 8 à Microrregião 12. Lajedinho está situado na Microrregião 11, perfazendo 

um total de 12 municípios nessa divisão político-administrativa. 

 
4 De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro, “o IDHM brasileiro segue as mesmas três 

dimensões do IDH global – saúde, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à 

disponibilidade de indicadores nacionais”. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

humano. 
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Dos 80 municípios que perfazem a Mesorregião 2093, 71 fazem parte do Semiárido 

Brasileiro, o que permite a instituição de políticas federais específicas de desenvolvimento 

regional e abastecimento de água em caso de situação de emergência, como é o caso da 

Operação Carro Pipa (OCP) do governo5. 

A comparação entre esses municípios ajuda a entender a situação socioeconômica 

de Lajedinho dentre os municípios mais próximos e com aspectos geopolíticos que se 

assemelham. 

Em termos populacionais, o Gráfico 16 apresenta a comparação entre Lajedinho e 

os outros da Microrregião 11: 

Gráfico 1: População proporcional dos municípios da Microrregião 11 – Censo 2010 

 

Fonte dos dados: IBGE, Censo 2010 

Pelo Gráfico 1 acima, é possível depreender que todos os municípios da 

Microrregião 11 possuem população proporcional urbana superior à de Lajedinho. Também é 

interessante notar que apenas Boa Vista do Tupim e Baixa Grande se aproximam 

proporcionalmente em termos de população rural a Lajedinho. 

Em relação ao aspecto socioeconômico, o Gráfico 2 mostra a evolução do IDH entre 

as medições dos anos 1991, 2000 e 2010 do IDH dos municípios da Microrregião 11e do estado 

da Bahia. 

 
5 A OCP é uma operação que realiza o abastecimento de água para municípios do Semiárido brasileiro em situação de 

emergência. São destinados 20 litros de água por dia por pessoa em comunidades rurais por até 180 dias. Caso persista a 

situação de emergência, o abastecimento também continua, caso seja solicitado novamente pelo município. Na época do 

desastre de 2013, Lajedinho estava em situação de emergência por estiagem. 
6 Todos os gráficos apresentados neste capítulo têm como fonte os dados do IBGE e foram elaborados pelo autor. 
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Gráfico 2: IDH dos municípios da Microrregião 11 para os anos 1991, 2000 e 2010 

 
Fonte dos dados: IBGE, portal Cidades@ 

Há uma evolução positiva em todos os municípios de 1991 a 2010 para o IDH, com 

Itaberaba mantendo-se próximo ao IDH do estado da Bahia e superior aos demais municípios 

da microrregião. Em relação a Lajedinho, é possível notar uma melhora em relação a outros 

municípios. Em 1991, esse índice para o município estudado só era superior ao de Boa Vista 

do Tupim. Já em 2010, embora tenha sido superado por este, Lajedinho estava mais bem 

posicionado do que Ibiquera, Macajuba e Várzea da Roça.  

O IDEB, um indicador criado pelo governo federal em 2007 para medir a qualidade 

do ensino nas escolas públicas, está apresentado para os quatro primeiros anos (2007, 2009, 

2011 e 2013) no Gráfico 3 em relação aos municípios da Microrregião 11 – índice referente ao 

último ano do Ensino Fundamental:  
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Gráfico 3: IDEB dos municípios da Microrregião 11 – 2007 a 2013, Ensino Fundamental 

 

Fonte dos dados: Inep/MEC. 

Neste caso, é possível notar uma variação grande entre os municípios no decorrer 

dos anos na qualidade do ensino público. Também é claro uma oscilação no tempo para cada 

município, ora aumentando, ora diminuindo o índice. Esse também é o caso de Lajedinho, que 

apresentou seguida melhora de 2007 a 2011, mas apresentou queda em 2013.  

Em termos produtivos, o PIB per capita a preços constantes dos municípios da 

Microrregião 11 (ano base: 2.000) está apresentado pelo Gráfico 4. Os valores são referentes 

aos anos 2007 a 2010:  

Gráfico 4: PIB per capita a preços constantes dos municípios Microrregião 11 – ano base 2000 (R$) 

 

Fonte dos dados: Ipeadata. 

É possível notar que Lajedinho tinha um PIB per capita muito superior à maioria 

dos municípios submetidos à comparação apresentada pelo Gráfico 4 para o ano de 2007, 
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abaixo apenas de Itaberaba em 2009 e 2010. Por outro lado, os outros municípios tenderam a 

manter a estabilidade entre os anos de 2007 a 2009, com pequeno crescimento do PIB per capita 

em 2010.  

No entanto, quando se compara o PIB a preços constantes (ano base: 2.000) no 

mesmo período para os mesmos municípios, apenas Ibiquera tem PIB menor que Lajedinho, 

conforme apresentado no Gráfico 5:  

Gráfico 5: PIB a preços constantes da Microrregião 11 – ano base 2000 (R$ x 1.000) 

 

Fonte dos dados: Ipeadata. 

O PIB de Itaberaba era o maior da região em todo o período apresentado, quase três 

vezes maior que o de Ruy Barbosa e 18 vezes maior que o de Lajedinho nesses anos. Entre 

2007 e 2010 o PIB cresceu para todos os municípios da Microrregião 11 de forma que todos 

mantiveram suas posições em relação aos outros, indicando que a estrutura produtiva da 

microrregião se manteve a mesma nesse período. 

Diante dos dados, mapas e gráficos apresentados, o município estudado, situado no 

Semiárido Brasileiro, possuía pouca população – maioria residindo em área rural, com 

estruturas básicas de saúde e educação e com a população usufruindo de salários baixos. Apesar 

de apresentar melhoras no decorrer do tempo em índices como IDH, PIB e IDEB, os valores 

destes sugerem a Lajedinho da primeira metade da década como um município em evolução 

socioeconômica, mas com características rurais muito fortes. 

Essa compreensão tornará mais clara a dimensão do desastre ocorrido em 2013, que 

será apresentada na próxima seção.  
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1.3. Descrição do desastre de Lajedinho 

Esta seção apresentará o desastre ocorrido no município pela ótica do representante 

da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil Ministério da Integração Nacional (Sedec), 

atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que vem a ser o pesquisador propositor 

desse trabalho. 

As informações e descrições estão contidas no relatório de campo efetuado nas duas 

semanas em que o pesquisador esteve atuando como responsável pelo gerenciamento das ações 

pós-desastre juntamente com as defesas civis estadual e municipal e demais instituições, 

voluntários e representantes dos municípios mais próximos. 

1.3.1. As chuvas que evidenciaram o desastre 

Lajedinho foi atingido entre 23h da noite de sábado e 03h da madrugada de domingo 

(dias 07 e 08/12/2013) por fortes chuvas localizadas que causaram um aumento abrupto do 

volume de água do rio Saracura, provocando uma enxurrada na área central da cidade. Tendo 

vítimas fatais e graves danos materiais na área urbana, o prefeito decretou Estado de 

Calamidade Pública na segunda-feira (09/12/2013), sendo este reconhecido pelo Governo 

Federal na terça-feira (10/12/2013). 

O rio Saracura normalmente possui volume d’água irrisório e é totalmente 

canalizado ou direcionado por muretas de alvenaria em perímetro urbano, tendo em vista a 

pouca pluviosidade da região e as extensas fazendas de gado a montante e a jusante do trecho 

que passa pela cidade. 

A Figura 2 abaixo apresenta a canalização do rio no lado mais à montante da cidade 

(extremo oeste), por onde veio a inundação brusca, bem como a destruição causada pelas águas 

na série de residências no lado direito da rua: 
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Figura 2: Canalização do rio Saracura logo acima das casas destruídas 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Ocorre que, pelo alto volume das chuvas (de início 90mm em 2 horas) bem 

localizadas na cidade e à montante, o rio tomou corpo subitamente, inundando toda a área 

urbana na parte baixa da cidade, que era a parte mais bem urbanizada e com a maioria dos 

equipamentos públicos e quase totalidade das casas comerciais da cidade. 

Os engenheiros e técnicos presentes em Lajedinho afirmaram que a forma de 

canalização do córrego colaborou para maior destruição urbana, bem como a ocupação de áreas 

muito próximas ao rio. Por outro lado, duas barragens em propriedades particulares a cerca de 

4 km a montante serviram de contenção para uma parte da água que desceu o rio até à cidade. 

Uma delas foi danificada e sofreu contenção provisória e alargamento do sangradouro poucos 

dias após o desastre. 

Quanto aos afetados e aos danos materiais, já se contabilizava um total de 17 

mortos, 1 ferido, 820 desabrigados e 205 desalojados, sendo estes os números finais relativos 

aos afetados diretamente pelo desastre. 

Os danos materiais cadastrados foram os seguintes:  

a) Danos Materiais – edificações residenciais e comerciais  

• 181 edificações residenciais destruídas; 

• 21 edificações de uso misto destruídas; 

• 41 edificações residenciais danificadas 

b) Danos Materiais – equipamentos públicos destruídos, danificados ou 

condenados 

• Prefeitura Municipal de Lajedinho; 

• Câmara de Vereadores de Lajedinho; 
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• 1 Escola Estadual de Ensino Médio com 12 salas de aula; 

• 1 Escola Municipal de Ensino Fundamental com 10 salas de aula; 

• 1 Escola Municipal de Ensino Fundamental com 6 salas de aula; 

• 1 Creche Estadual reformada pronta para funcionamento; 

• Posto de Saúde da Família (PSF); 

• Hospital de Lajedinho; 

• Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 

• Sede local do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem); 

• Conselho Tutelar; 

• Secretaria Municipal de Ação Social; 

• Secretaria Municipal de Saúde; 

• Correios 

• Farmácia Popular 

c) Outros Danos Materiais 

• 3 praças públicas, dentre elas a praça principal da cidade; 

• 1 Igreja; 

• Entre 7.000m² e 9.000m² de pavimentação foram destruídos, sendo a maior parte 

a avenida principal da cidade (Av Sete de Setembro, completamente destruída) e parte de todas 

as ruas perpendiculares a esta, perfazendo cerca de 2 km ruas; 

• Além disso, cerca de 50 km de estradas vicinais que correm paralelamente ao rio 

Saracura também foram afetadas, tanto a montante quanto a jusante da área urbana. 

As figuras 3 e 4 mostram alguns prédios públicos destruídos ou seriamente 

danificados, incluindo a prefeitura. 
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Figura 3: Secretaria Municipal de Assistência Social e Correios, ambos ao lado esquerdo do rio  

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 4 Prefeitura Municipal de Lajedinho, ao lado direito do rio e a 20 metros da Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

1.3.2. As ações desenvolvidas após a passagem da enxurrada 

No dia seguinte ao desastre (domingo, dia 8) chegou uma equipe da 

Superintendência Estadual de Defesa Civil da Bahia (SUDEC), bem como equipes de outras 

instituições públicas estaduais para tomar as primeiras providências para o restabelecimento 

dos serviços essenciais, busca de corpos e desaparecidos, estabelecimento de abrigos e outras 

atividades de restabelecimento e amparo à população. 

Foram ocupadas duas escolas para o acolhimento de donativos, alojamento de 

desabrigados e estabelecimento de um posto médico em substituição ao único da cidade, afetado 

pela enxurrada. Neste dia, percebeu-se que tanto os locais de permanência dos desabrigados 
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quanto dos donativos não seriam suficientes e que a maior parte da cidade estava inviabilizada 

de servir como ponto de triagem ou de acolhimento de pessoas. 

Na tarde de segunda-feira, dia 9, uma comitiva ministerial chegou ao município 

para realizar uma inspeção in loco dos danos causados pela enxurrada. O Governador do Estado 

da Bahia também esteve presente em Lajedinho. Neste dia, havia muito entulho, sujeira, 

trabalhos de limpeza, circulação de pessoas (moradores ou não) em áreas destruídas, imprensa 

e muita movimentação em torno das atividades de busca de desaparecidos, confirmação de 

óbitos, perícia, execução de missas, enterros das vítimas e o ainda precário atendimento 

assistencial aos parentes e amigos dos desaparecidos e vitimados fatais. 

As Figuras 5 e 6 ilustram as ruas, casas e comércio destruídos e o início da limpeza 

da cidade: 

Figura 5: Rua destruída pela enxurrada sem limpeza 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 



29 
 

Figura 6: Início dos trabalhos de limpeza das ruas destruídas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na noite do dia 9, por fim, foi realizada a primeira reunião de avaliação e tomada 

de decisões sobre as atividades de resposta ao desastre. Esta reunião contou com a participação 

da Polícia Militar (PM/BA), Corpo de Bombeiros Militar (CBM/BA), Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), 

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), Força Nacional do SUS (FN-SUS), 

SUDEC, diretorias regionais e municipais de saúde e educação. 

Nessa reunião decidiu-se pelo encaminhamento de algumas ações, tais como: a) 

orientar o grupo de assistentes sociais em realizar os cadastramentos dos desabrigados e 

desalojados; b) elaboração de logística para o recebimento e armazenamento dos kits 

emergenciais de defesa civil fora da cidade; c) contato com a Companhia Estadual de 

Desenvolvimento Urbano (Conder), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) 

para as atividades de limpeza e reconstrução; d) acompanhamento das demais atividades a 

serem executadas no município. 
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A FN-SUS7, presente desde o primeiro dia pós-desastre, por seu turno, encaminhou 

os procedimentos e ações para a adequação e melhora do posto de saúde, estoque e 

armazenamento de remédios e outras atividades próprias. 

Na terça-feira dia 10, já havia 16 instituições federais, estaduais e municipais 

atuando na cidade, incluindo voluntários. 

Neste dia chegou um engenheiro geotécnico voluntário8, trabalhando na análise de 

duas barragens privadas a montante do rio Saracura a pedido de técnicos da Conder. Havia o 

risco de uma das barragens romper, pois foi identificado a ocorrência de piping (erosão do solo 

sob a parede da barragem, permitindo a passagem de água e enfraquecendo a própria parede). 

Ainda neste dia, houve duas reuniões para o andamento das atividades pós-desastre. 

A primeira delas tratou dos procedimentos e prazos de limpeza do entulho da cidade, segurança 

da barragem, vinda de assistentes sociais da Sedur, execução de procedimentos de 

cadastramento e prazos para a reconstrução da área afetada ou nova área. Ressalte-se que não 

houve nenhuma deliberação a respeito dos desabrigados e desalojados e nem sobre a 

necessidade de recuperação provisória e/ou reconstrução do Posto de Saúde da Família em local 

adequado. 

A segunda reunião, já no início da noite, estabeleceu a urgência de reparos nas 

represas situadas a 4 km a montante da cidade e a alocação de infraestrutura ao acampamento 

de desabrigados (barracas do exército) até sexta-feira. 

Neste dia já foi possível também evidenciar melhoras nas instalações dos abrigos 

nas escolas e posto de saúde, o que foi possível devido a um grupo de voluntários que estava 

atuando de forma quase exclusiva no ordenamento dos abrigos e triagem de alimentos e roupas, 

conforme figuras 7 e 8 abaixo apresentadas. Executado por eles durante a primeira semana, este 

trabalho foi fundamental para que houvesse instalações adequadas de acolhimento, cozinha, 

estocagem, triagem e revezamento de equipes de trabalho nos alojamentos durante o período 

posterior (segunda semana em diante). 

 
7 De acordo com o Ministério da Saúde, “A Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) é um programa de 

cooperação criado em novembro de 2011, voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações 

epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população quando for esgotada a capacidade de resposta do estado ou 

município.” Para maiores detalhes, ver http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/forca-nacional-do-sus . 
8 O engenheiro Carlos Henrique Medeiros, que fez as análises nas barragens é, atualmente, o presidente do Comitê Brasileiro 

de Barragens (ver http://www.cbdb.org.br/). 

http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/forca-nacional-do-sus
http://www.cbdb.org.br/
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Figura 7: Alimentos estocados aguardando triagem 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 8: Material de higiene pessoal organizado e pronto para a montagem de kits 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Também foi noticiado que o ginásio de esportes de Itaberaba/BA estava disponível 

para o armazenamento e triagem de roupas e alimentos destinados a Lajedinho. Dessa forma, 

os donativos que chegavam poderiam ser redirecionados a esse local e daí, mediante 

ordenamento logístico, serem levados na medida do necessário a Lajedinho. 
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Figura 9: Donativos nas arquibancadas do ginásio de Itaberaba 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

No dia seguinte, quarta-feira dia 11, os trabalhos de limpeza e demolição foram 

intensificados. As máquinas a pleno vapor (tratores, retroescavadeiras e caminhões caçamba) 

quase não pararam o ir-e-vir pelas ruas de Lajedinho desde a segunda-feira, de forma que já 

eram bem visíveis os primeiros clarões resultantes das casas demolidas e dos entulhos delas 

retirados9. 

Ao verem as demolições, os proprietários e inquilinos de casas parcialmente 

destruídas e condenadas começaram a retirar as telhas e outros artigos destas, colocando-se em 

condição de risco de acidentes. A PM/BA foi solicitada a policiar a região e a tentar demover 

os moradores dessas atividades, mas não obteve resultado. Da mesma forma, técnicos da 

SUDEC, COMPDEC e voluntários tentavam persuadi-los, mas sem sucesso. 

O transporte de donativos de outros municípios vizinhos, principalmente Ruy 

Barbosa e Itaberaba, era feito por dois caminhões pequenos de Lajedinho, os únicos sem 

problemas mecânicos provocados pela enxurrada. No início de forma esparsa, esse transporte 

se intensificou a partir do dia seguinte.  

Ainda na quarta-feira, chegaram os kits emergenciais a Itaberaba (Figuras 10 e 11). 

Foram encaminhados pelos Correios a partir de Recife/PE, cerca de 1.000km de Lajedinho10. 

São kits emergenciais de dormitório (1.025 kits), limpeza (205 kits) e higiene pessoal (205 kits). 

Esse material chegou ao ginásio poliesportivo de Itaberaba por volta das 15h locais desse dia 

 
9 Em conversas com as pessoas da administração pública local que trabalharam comigo durante a resposta ao desastre quando 

estive no município realizando a pesquisa de campo, soube que alguns deles têm até hoje – e possivelmente o terão para sempre 

– um tipo de trauma do alarme da marcha-à-ré dessas máquinas e caminhões. Um ruído que foi associado ao desastre, como 

tantos outros. 
10 A logística de transporte de kits de assistência humanitária à época era operacionalizada pelos Correios a partir de cinco 

polos de armazenagem desses materiais. O mais próximo de Lajedinho era Recife/PE. 
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11 de dezembro. Terminou de ser descarregado e armazenado nas salas internas de atividades 

esportivas de salão (lutas, dança) depois da meia-noite11. 

Figura 10: Kits de higiene pessoal e parte dos kits dormitório armazenados 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 11: Caminhão com carregamento de kits dormitório 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A primeira remessa desses kits de assistência foi entregue no dia seguinte, já no fim 

de tarde, atendendo à logística montada pelos agentes de defesa civil municipal, estadual e 

federal, além dos outros órgãos municipais. Foi previsto que o material seria transportado e 

entregue conforme as necessidades apontadas pela secretaria de assistência social, levando-se 

em conta os mais necessitados de acordo com o cadastramento em curso. Assim, nesse dia 

foram entregues 60 kits emergenciais de dormitórios, 18 kits emergenciais de higiene pessoal 

 
11 O prefeito de Lajedinho já havia feito a solicitação do espaço ao prefeito de Itaberaba, o qual prontamente liberou a utilização 

do ginásio por 30 dias, a princípio. Entre a chegada dos caminhões no ginásio – local que foi comunicado aos motoristas via 

rádio, o que também permitiu realizar o monitoramento de suas localizações durante a viagem – e o início do descarregamento 

levou horas, pois teríamos que arranjar pessoas para o descarregamento da carga. 
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e 17 kits emergenciais de limpeza para o atendimento a 17 famílias, de forma a não haver sobras, 

pois não havia onde estocar até o momento, exceto os alimentos.  

Na quinta-feira, as doações de alimentos aumentaram e foi constante o movimento 

de caminhões pequenos e médios defronte ao abrigamento, onde seguiam os trâmites de seleção 

e estocagem. Contudo, as roupas doadas foram encaminhadas para um galpão semiaberto numa 

fazenda próxima para que se executasse a triagem e acomodação destas (local adequado, 

voluntários para triagem, transporte e armazenamento definitivo) num momento posterior.  

A sexta-feira foi um dia em que a situação local, sob todos os aspectos, passou a ser 

sentida por várias pessoas como mais estável do ponto de vista dos acontecimentos. Isso porque 

muitas situações já haviam se concretizado, tais como: a) saída dos bombeiros da cidade; b) 

abrigos já estabelecidos; c) limpeza da cidade em andamento; d) processo de cadastramento em 

curso; e) outros eventos e atividades administrativas em curso12. 

O sistema de comando13 adotado neste dia também melhorou a eficácia e a 

efetividade dos processos já instalados e, a partir daí, moldou as ações da segunda semana. As 

reuniões entre os órgãos municipais e estaduais em ação no pós-desastre passaram a ocorrer 

todos os dias no fim de tarde, com a mediação do representante da SEDEC. 

Figura 12: Reunião de SCI intermediada por agente da SEDEC 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 
12 Isso não quer dizer que todas as situações concretas estavam no caminho da melhoria. neste dia, por exemplo, a empresa de 

telefonia não conseguiu recuperar a conexão com a internet local, apenas o serviço de telefonia móvel, ambos avariados no 

meio do dia anterior. A telefonia fixa continuou sem funcionar – já estava assim desde o dia do desastre. 
13 O Sistema de Comando de Incidentes (SCI) é uma forma de gerenciamento de crises oriundo dos corpos de bombeiros norte-

americanos. Sua utilização se desenvolveu e difundiu para o combate a grandes incêndios comuns na Costa Oeste americana. 

Foi adotado em vários países e, de forma simplificada, tem a função de organizar as ações e atividades em função dos recursos 

disponíveis e das necessidades mais prementes. Para isso, organizações civis, militares, públicas e particulares são organizadas 

para trabalhar de forma complementar, cada uma na sua área, mediante um comando central, que tem a função também de 

controlar o fluxo de informações interna e externamente.  



35 
 

Com a organização implementada na reunião do dia anterior, as atividades do 

sábado ficaram mais claras e pôde haver o desenvolvimento destas sem maiores interferências. 

Não houve paralisação dos trabalhos relativos à resposta ao desastre. 

Um fato inusitado ocorreu neste dia, o que elevou a atenção (e a tensão) dos agentes 

envolvidos no gerenciamento do desastre: a presença de pessoas de fora da cidade com o 

objetivo de fazer turismo nos escombros e ruínas. Tal situação exigiu que os agentes da defesa 

civil das três esferas fossem mobilizados para controlar o trânsito de pessoas nas ruas, atividade 

esta que poderia estar a cargo da PM/BA, caso esta estivesse com o efetivo adequado na cidade. 

No domingo também era esperado quer houvesse turistas em Lajedinho. Contudo, 

o tempo fechado, com chuvas ocasionais, impediu que as pessoas de fora se dirigissem à cidade. 

Neste dia, nenhuma das atividades até então executadas foi paralisada, exceto as 

máquinas de limpeza, as quais tiveram que passar por trabalho de manutenção rotineira na parte 

da tarde do domingo. Depois da presença de turistas no sábado pela manhã, a sensação da rotina 

de recuperação retornava. Embora houvesse pouco mais de sete dias do desastre, parecia ter 

decorrido mais de um mês desde o acontecimento da enxurrada. A paisagem da cidade estava 

se modificando a cada dia como num imenso canteiro de obras, mas este às avessas: demolição 

e limpeza ao invés de construção. 

O início da semana do dia 16 de dezembro, segunda-feira, para além das atividades 

já rotineiras de gerenciamento do desastre e atendimento à população afetada, as duas equipes 

da FN-SUS foram desmobilizadas. Assumiu em seus lugares uma equipe (médico, enfermeira 

e auxiliar) deslocada de Lençóis/BA para ficar na cidade por 30 dias, a princípio.  

Na terça-feira, duas boas surpresas. A primeira foi a chegada ao município de um 

técnico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)14, para auxiliar o 

município na obtenção de recursos federais e na definição de uma estratégia de abrigamento 

com prazo suficiente para esperar a construção de uma nova área para moradia dos afetados. 

A segunda foi a presença de uma equipe com 10 psicólogos(as) e assistentes sociais 

com formação para atuação em cenários de desastres. Esses profissionais, enviados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes), foram fundamentais para 

o primeiro atendimento à população afetada. A única psicóloga do município ficou muito 

abalada com a situação logo após a enxurrada e não pode exercer os atendimentos. 

A novidade na quinta-feira, no entanto, não foi nada boa. Houve muita chuva no 

fim da tarde e um acidente envolvendo uma máquina que estava atuando na limpeza de entulho 

 
14 Atualmente Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. 
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da cidade. Esta encostou nos cabos de energia elétrica no centro da cidade, na hora da chuva, o 

que provocou um estouro num transformador. Dessa forma, o anoitecer ocorreu com chuva e 

sem luz em boa parte da cidade, para não falar no desespero dos transeuntes que passavam ao 

largo da máquina.  

A curta estada de onze dias in loco como representante da SEDEC pareceu um 

tempo muito mais longo que isso. Para os moradores, o tempo deve ter passado muito mais 

lentamente, a ponto de estar ainda muito vivo na memória, de ser lembrado diariamente por 

quem teve sua vida definitivamente mudada desde então.   

1.3.3. Algumas considerações sobre o pós-desastre – recuperação. 

O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de 

calamidade pública no dia 9 de dezembro, segunda-feira, por procedimento sumário, ou seja, 

apenas com base no decreto de estado de calamidade pública municipal.15 O reconhecimento 

de situação de emergência ou estado de calamidade pública é capaz de tornar a capacidade de 

auxílio das esferas estadual e federal mais ágeis16, como ocorreu em Lajedinho. 

Além das atividades de limpeza dos escombros e do atendimento humanitário 

imediato aos afetados pelo desastre, o Poder Executivo Estadual, por meio da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia (Conder) ingressaram, em 13 de janeiro de 2014, com um Plano de Trabalho 

de Reconstrução dos Equipamentos Públicos afetados pelo desastre. 

A Figura 13 foi reproduzida da página 16 do processo que contém o referido plano 

de trabalho17 e apresenta os equipamentos atingidos pela enxurrada: 

 
15 A então vigente Instrução Normativa 01/2012 elencava, assim como a atual IN 02/2016, vários formulários eletrônicos, 

documentos e relatórios que demonstrassem a necessidade de apoio complementar federal. O mesmo regulamento, no entanto, 

abria margem para que o envio e a análise desses documentos pudessem ser feitos a posteriori, caso o Ministro da Integração 

Nacional (hoje Desenvolvimento Regional) ou o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil por assim decidissem, sendo 

caracterizado o “reconhecimento sumário”. 
16 O principal ponto é a dispensa de licitação por 180 dias – ver Lei 8666/1993, art. 24, inc. IV. Além disso, a publicação da 

portaria de reconhecimento federal, “marco inicial” do prazo citado, também funciona como gatilho que dispara as ações de 

restabelecimento de serviços essenciais, recuperação e reconstrução da infraestrutura danificada ou destruída, incluindo o 

repasse de recursos complementares. 
17 O Plano de Trabalho está inserido no processo 59050.000051/2014-01, volume 1. 
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Figura 13: Poligonal da área mais atingida pela enxurrada 

 

Fonte: Processo SEI MDR 59050.000051/2014-01, Volume 1 
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Após a análise do plano de trabalho, foram feitos adequações e entendimentos sobre 

quais outros órgãos federais assumiriam a reconstrução de alguns dos equipamentos destruídos. 

A Portaria n. 59 de 19 de fevereiro de 2014 autorizou o empenho e a transferência de recursos 

para ações de reconstrução no valor de R$ 4,22 milhões, distantes dos R$ 10,13 milhões 

solicitados no plano de trabalho. Isso porque as metas relativas à reconstrução de unidades 

escolares e de saúde foram direcionadas aos respectivos ministérios. 

A partir dessa liberação e recursos, os processos passaram a tratar sobre aspectos 

construtivos das unidades da administração pública municipal, bem como o andamento das 

obras, acompanhamento parcial e outras atividades de reconstrução relacionadas à engenharia 

civil. No entanto, cabe a ponderação de que as pessoas deslocadas que ficaram sem residência 

por motivo do desastre não foram atendidas diretamente pela defesa civil nacional. Essas 

pessoas foram direcionadas à adesão ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), como 

será detalhado no decorrer deste estudo. 

Essa forma de atendimento não é estranha à SEDEC e nem aos entes e organizações 

envolvidos em uma situação de pós-desastre. A Lei 12.608/2012, a qual institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e dispõe do Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC), informa as competências dos entes federativos e as coloca de forma 

a privilegiar uma atuação sistêmica e colaborativa em todas as fases de aplicação das ações de 

defesa civil.18. 

Por outro lado, as ações executadas pelos órgãos públicos e voluntários descritas 

neste capítulo na fase de resposta ao desastre estão conformadas no Decreto 7.257/2010, art. 5º, 

§§ 4º, 7º e 9º. Ou seja, a atuação dos órgãos do SINPDEC no desastre esteve de acordo com o 

que os diplomas citados impõem como ações em defesa civil para esse tipo de caso.  

Em todas essas ações deve haver um relacionamento sistêmico entre organizações 

e governos para o alcance das metas estabelecidas. Por exemplo, para construção de casas para 

afetados por desastres, o PMCMV é o programa destinado a esse tipo de atendimento, muito 

embora com inadequações que veremos mais à frente19. A ação sistêmica em defesa civil 

 
18 Essas fases são doutrinariamente conhecidas como i) prevenção; ii) mitigação; iii) preparação; iv) resposta e; v) recuperação. 

Há documentos e autores que suprimem o termo “mitigação” por entender que as ações inseridas nessa categoria são também 

ações de prevenção, assim como entende-se que “prevenção” contém muito de “preparação”. Em linhas gerais, o que importa 

mais aqui é entender que as ações referentes aos itens i, ii e iii são temporalmente pré-desastre e as ações relacionadas aos itens 

iv e v são pós-desastre.  
19 O inc. III do art. 3º da Lei 11.977/09, alterado pela Lei 12.424/11, que dispõe sobre o PMCMV, antes de ser reescrito 

novamente pela Lei 13.274/2016, portanto, depois do desastre de Lajedinho, informava o seguinte: 

Art 3º Para a indicação dos beneficiários do PMCMV serão observados os seguintes requisitos: 

..... 

III - prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas. 

Em 2016, a Lei 12.274 publica o inciso III com a seguinte redação: 
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permite que os órgãos e governos atuem com suas competências em conjunto, tornando o 

atendimento possível.  

Portanto, com esse entendimento, as defesas civis municipal, estadual e federal, 

bem como os órgãos públicos dessas instâncias federativas e demais atuantes do SINPDEC 

atenderam ao desastre de Lajedinho de forma tempestiva e com equipes de profissionais de 

atenção especializada, por exemplo, de atenção psicossocial, saúde mental e equipes de 

engenheiros dos órgãos públicos estaduais. 

1.4. Considerações finais do capítulo 

Este capítulo apresentou o município de Lajedinho em seus aspectos 

socioeconômicos anteriormente à enxurrada de 2013, até então a maior de que se tinha notícia, 

para, em seguida, descrever a situação pós-desastre e, assim, mostrar a dimensão do ocorrido 

para a realidade do município.  

Contudo, outros aspectos constantes deste capítulo também contribuem para o 

entendimento do desastre e para a situação dos afetados beneficiados por casas no assentamento 

do Programa Minha Casa Minha Vida: 

I) A estrutura socioeconômica municipal é o aspecto pelo qual é possível entender 

a dimensão do desastre descrito, ou seja, a gravidade do desastre pode ser mensurada pelo nível 

de afetação socioeconômica20. 

II) O trabalho de resposta a desastres promove um desgaste emocional muito forte 

a todos os segmentos sociais envolvidos. O foco está nas pessoas afetadas. Contudo, os 

responsáveis das áreas de gestão governamental são despreparados para enfrentar uma 

“situação de crise” como essa. O resultado disso são ações e atividades que geram enorme 

trabalho de organização e que nem sempre produzem os melhores resultados.  

III) Há, também, a ideia generalizada de que o desastre “termina” alguns dias 

depois da prestação de socorro inicial, geralmente por bombeiros e demais entes da força 

pública de segurança. A realidade, no entanto, mostra-se diferente. Pode-se afirmar que o 

desastre se amplia quando a situação dos afetados pelo desastre se torna conhecida e, de certa 

forma, catalogada. Os trabalhos de saúde, assistência social e psicossocial, além das operações 

de ressarcimento dos bens dos afetados, seja por doações, programas governamentais e outros 

 
III - prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco, insalubres, que tenham sido desabrigadas ou 

que perderam a moradia em razão de enchente, alagamento, transbordamento ou em decorrência de qualquer desastre 

natural do gênero. 

Percebe-se o aperfeiçoamento do instrumento legal, embora ainda precário. 
20 Como já informado no início do capítulo, essas observações são de uma pessoa que esteve trabalhando na resposta ao 

desastre, conforme relatório de trabalho de campo. 
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costumam demorar um pouco mais a se iniciar e muito mais para se encerrar em relação à data 

do evento súbito. 

IV) A atuação no desastre pelos entes federativos evidencia a importância das 

políticas públicas em relação a resposta a desastres. Diversas instituições, conforme suas 

atribuições, atenderam aos afetados de forma coordenada, evidenciando um atendimento 

sistêmico, como já apontado. A atuação imediata deve ocorrer com forte presença municipal e 

estadual, pois adotam ações mais operativas e imediatas. Cabe aos órgãos da União 

primordialmente de apoio e coordenação das atividades, não obstante a intervenção de forças 

militares e especializadas da União em desastres, quando estritamente necessário. 

V) As políticas e benefícios sociais referentes aos afetados, os quais serão melhor 

apresentados e discutidos no capítulo 4, também são parte integrante das políticas públicas 

preexistentes como parte das ações de assistência social federal, tal como os benefícios de 

prestação continuada e eventuais.  

VI) Diante da atuação no desastre e das políticas públicas adotadas para esse 

fim, constata-se que não é possível que haja atendimento aos afetados sem atuação pública e 

sistêmica nos três níveis federativos. Não há órgão público ou privado que tenha capacidade de 

atuar em desastres de forma adequada isoladamente. 

Como será evidenciado nos capítulos posteriores, apesar da atuação pública, no 

caso de Lajedinho é possível admitir a permanência do desastre. As pessoas que moravam e 

ainda moram na cidade possuem a marca do desastre21. Sabe-se que é preciso melhorar as 

condições dos afetados – direta e indiretamente de todo o município – em todas as áreas e de 

todas as formas. Isso também leva tempo e necessita de políticas públicas que podem ser 

melhoradas ou melhor adequadas e que vão além do imediato pós-desastre. 

  

 
21 Propositalmente utilizei o termo marca para denotar uma presença física do desastre porque foi isso que senti (e vi) quando 

estive lá. A memória encarna nas pessoas ao som do primeiro trovão. 
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2. OLHANDO PARA A DEFESA CIVIL: TEORIA, HIPÓTESES E 

METODOLOGIA 

No primeiro capítulo, a pesquisa se propôs a apresentar o município de Lajedinho 

em suas nuances socioeconômicas e geográficas e o desastre ocorrido em 2013. A apreensão 

desses aspectos municipais é essencial para o entendimento da dimensão da vulnerabilidade 

dos moradores da cidade exposta pela enxurrada22. 

As teorias que proporcionam o pano de fundo para o conhecimento em defesa civil, 

bem como as hipóteses inicialmente formuladas e a metodologia adotada nesta dissertação estão 

nesta segunda parte deste capítulo.  

No que diz respeito às linhas de pesquisa sobre o que se denomina Defesa Civil, é 

possível perceber duas visões clássicas diferentes, mas complementares, nas Ciências Exatas e 

Humanas e Sociais. Há ainda uma terceira linha conciliadora, pela qual se pretende trabalhar 

nesta pesquisa. 

Neste capítulo trataremos, portanto, das teorias de desastres, bem como da 

metodologia e das hipóteses utilizadas nesta pesquisa. 

2.1. As Teorias sobre desastres e a abordagem sociológica do 

NEPED/UFSCar 

Nessa seção serão apresentadas três visões gerais sobre as pesquisas em defesa civil, 

bem como uma abordagem de pesquisadores em sociologia da UFSCar. Buscou-se aqui 

caracterizar, de forma sucinta, o debate sobre o entendimento científico do tema e suas nuances 

principais, incluindo a visão sociológica de forte crítica ao desenvolvimento atual de ações em 

defesa civil. 

2.1.1. Teorias sobre desastres 

Conforme demonstram Rodrigues et al. (2015), o panorama da pesquisa científica 

sobre desastres, empreendida por pesquisadores brasileiros, aumentou significativamente a 

partir de 2008. Considerando as publicações realizadas em periódicos nacionais de 2000 a 2013, 

temos que a pesquisa estava dividida em 60% aproximadamente entre Ciências Sociais como a 

Psicologia, a Sociologia e o Serviço Social e 40% para as Ciências Naturais e de Saúde como 

as Geociências, as Ciências Ambientais, a Saúde Coletiva, dentre outras.  

As publicações em periódicos internacionais por brasileiros, por sua vez, tiveram 

ampla maioria para as Ciências da Saúde e Climáticas. Os autores creditam ao aumento da 

 
22 Mesmo mais de cinco anos depois do ocorrido, diversas falas dos moradores expõem essa situação, algumas delas 

apresentadas no capítulo 4. 
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produção científica após 200823 sobre o tema à crescente relevância do debate sobre mudanças 

climáticas e suas consequências, uma das quais o aumento da frequência dos chamados 

desastres naturais. 

Dentro dos nichos de conhecimento citados, o tema desta pesquisa e o viés teórico 

metodológico adotado se enquadra nas Ciências Sociais. De forma mais específica, a 

perspectiva teórica que se pretende adotar é a que Mattedi e Butzke (2001) identificam como 

Teoria dos Desastres (disasters), “desenvolvida do ponto de vista sociológico, que enfatiza os 

aspectos sociais”24, contraposta à Teoria dos Hazards, “desenvolvida do ponto de vista 

geográfico, que enfatiza os aspectos naturais”25. O problema a ser abordado está, portanto, 

inserido num olhar sociológico sobre desastres.  

A Teoria dos Desastres, desenvolvida durante o século XX pela sociologia norte-

americana, considera em suas análises os aspectos estruturais e sociais anteriores ao evento de 

uma comunidade afetada, ou seja, as relações e conflitos sociais pré-desastre e a experiência 

vivida do desastre. A relação entre esses momentos pode alterar a magnitude do desastre e seu 

potencial destrutivo para essa comunidade (Mattedi & Butzke, 2001). Assim, uma situação de 

pobreza ou precariedade de moradia urbana não é causada por um evento natural (inundação 

rápida, por exemplo), mas é desnudada por este. A situação de vulnerabilidade social é anterior 

à vulnerabilidade ao evento natural acontecido. 

Por sua vez, a Teoria dos Hazards as Ciências Aplicadas e Geofísicas tem 

procurado pesquisar eventos como secas, inundações, terremotos e outros. Acredita-se que 

“conhecendo as diferentes magnitudes, frequências e durações dos eventos podemos entender 

melhor o comportamento humano frente aos hazards e, desta forma, estabelecer procedimentos 

de predição, proteção e resposta” (Mattedi & Butzke, 2001, p 6). Os assentamentos e atividades 

humanos compõe a dimensão social do hazard. É a possibilidade de serem afetados que dá a 

dimensão do hazard, daí esse termo ser frequentemente traduzido por ameaça em português. 

Aledo e Sulaiman (2014), apontam a prevalência da Teoria dos Hazards na prática 

atual da gestão de riscos. Ainda que visão do desastre como um fenômeno socionatural e, por 

isso, com fatores sócio-históricos com efeitos desiguais nas populações afetadas venha 

ganhando notoriedade entre os estudiosos, as soluções que envolvem exclusivamente os 

conhecimentos científicos e tecnocratas são predominantes nas políticas públicas direcionadas 

à gestão de riscos e resposta a desastres. 

 
23 O escopo da pesquisa analisou a base da CAPES para Teses e Dissertações, a base de livre acesso SciELO Brasil e a base 

Web of Science, todas de 2000 a 2013. 
24 Mattedi e Butzke, 2001, p.3. 
25 Idem. 
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Dessa forma, segundo os autores, há um discurso de entendimento sobre a 

importância dos fatores sociais em termos de gestão de riscos e desastres, contudo, a prática é 

de aplicação de métodos tecnicistas “que minimiza el análisis y tratamento de las causas que 

originan la vulnerabilidade social” (Aledo e Sulaiman, 2014, p. 9). 

Na América Latina, no documento final do projeto PREDECAN - Proyecto Apoyo 

a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina26, Lavell (2015) estabelece os marcos 

conceituais sobre os riscos de desastres com pretensão de ser o marco inicial de uma “Teoria 

dos Riscos de Desastres”, na linha da Teoria dos Desastres. 

2.1.2. Uma visão holística dos desastres 

Como se disse anteriormente, pretende-se utilizar a base teórica de uma das 

tradições de análise sobre desastres, a Teoria dos Desastres, a qual enfatiza aos aspectos sociais 

do ponto de vista sociológico. (Mattedi & Butzke, 2001). Todavia, não se pretende encerrar a 

análise em seus termos, pois entende-se que algumas abordagens em desenvolvimento e outros 

entendimentos podem acrescentar à teoria analisada e servir de parâmetro para que os 

propósitos técnico-construtivos tenham os menores impactos possíveis para esse tipo de 

afetado. 

Um desses enfoques é dado por Cardona (2001), ao apresentar a evolução dos 

conceitos de vulnerabilidade, riscos e desastres. O autor descreve inicialmente a visão das 

Ciências Naturais, que considera a atuação de fenômenos da natureza são desastres por si e que 

as populações atingidas são vítimas de um infortúnio ou de seu próprio destino.  

Seguindo uma linha temporal-evolutiva, o autor desenvolve o olhar das Ciências 

Aplicadas, que vem a ser a Teoria dos Hazards já explicada anteriormente. Em sequência, 

explica o entendimento das Ciências Sociais (Teoria dos Desastres) – relações entre as 

vulnerabilidades sociais preexistentes aos eventos naturais com as condições locais políticas e 

sociais determinantes para o desastre. 

Cardona (2001) conclui com sua visão de que as vulnerabilidades nas sociedades 

complexas têm de ser trabalhadas de maneira holística, ou seja, propõe uma união das 

abordagens em prol de políticas integradas de gerenciamento de riscos e desastres. 

 
26 No site http://www.comunidadandina.org/predecan/predecan.html é possível encontrar explicações e publicações osbre o 

projeto: “el Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina PREDECAN, es una iniciativa de los países 

andinos, representados por la Secretaría General de la Comunidad Andina con el soporte financiero de la Comisión Europea, 

diseñado y ejecutado para mejorar los servicios en el área de gestión del riesgo en la subregión andina, a través del 

fortalecimiento de políticas nacionales, de instituciones y de la coordinación de actividades en estas áreas”. 

http://www.comunidadandina.org/predecan/predecan.html
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Nesse sentido, Gellert-de Pinto (2012), ao destacar o papel da Red de Estudos 

Sociales em Prevención de Desastres em América latina (LA RED), aponta para a ascensão de 

uma visão analítica e integral sobre os riscos, pautada pelas Ciências Sociais:  

“durante el último quinquênio de los años noventa es que la investigación y 

conceptualización sobre riesgo de desastres se ha vuelto más sistémico y holístico, 

siempre bajo un enfoque de las ciencias sociales. Es reciente la tendencia hacia una 

visión analítica más integral y, al mismo tiempo, más global sobre los riesgos y 

todavía en proceso de construcción y discusión” (p.14). 

Outro enfoque interessante é o apresentado por Acosta et al. (2012). Pesquisadores 

mexicanos e europeus, financiados pelo Fondo de Cooperación Internacional em Ciencia e 

Tecnología, em cooperação com a União Européia (Foncicyt) lançaram uma proposta de 

abordagem voltada para a prevenção e a resiliência de populações vulneráveis27. 

De acordo com os autores,  

“uma das ideias centrais foi recuperar as lições existentes sobre práticas que 

aumentaram as chances de sobrevivência de grupos expostos a condições de risco. 

Poucos deles realmente se tornaram lições aprendidas, a maioria deles dificilmente 

pode ser identificada em torno do chamado gerenciamento de risco integral”. (Acosta 

et al., 2012, p 11). 

São relacionados casos na Holanda Itália, Índia, Vietnam, Filipinas, México e costa 

ocidental africana relacionados a desastres de inundações e secas e as alternativas apresentadas 

para prevenção e mitigação. Em cada um desses, buscou-se entender as estratégias das 

comunidades tradicionais ao enfrentamento dos desastres recorrentes em suas regiões visando 

a promoção da resiliência. 

Diante das abordagens apresentadas, adotou-se um viés que privilegiou a Teoria 

dos Desastres como referência, mas sem deixar de considerar os pontos positivos da abordagem 

integral da gestão de riscos e desastres (políticas públicas integradas em defesa civil, por 

exemplo). 

2.1.3. A abordagem sociológica dos desastres pelo NEPED/UFSCar 

Uma abordagem sociológica e crítica sobre a incapacidade do Estado em prevenir 

os desastres e proteger os grupos sociais mais vulneráveis é apontada pelos estudos do Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Desastre da Universidade Federal de São Carlos (NEPED/UFSCar).  

 
27 Os objetivos da pesquisa foram os seguintes: “a) a recuperar o conhecimento ancestral e culturalmente construído associado 

com prevenção de riscos antes das ameaças naturais; b) reconstruir as "culturas de prevenção" em escala global, com uma 

perspectiva local e regional; c) identificar e classificar as estratégias de prevenção e adaptação (a "adaptação resiliente"); d) 

introduzir a dimensão cultural dos grupos vulneráveis sujeitos a determinados critérios no debate internacional, bem como nas 

políticas públicas a nível local e regional. ameaças naturais”. 
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Conforme expressão de Valencio (2017), utiliza-se de um “estado de exceção”28 

para atuar na resposta a desastres, incluindo a recuperação e a reconstrução. Para este grupo, 

mesmo com toda a tecnicalidade adotada no pós-desastre, as necessidades sociais não são 

atendidas. 

Valêncio (2014a, 2014b), Sartori (2010), Marchezini (2014) e Pereira (2018) 

chegam a indicar que o discurso tecnicista das autoridades em defesa civil como um dos fatores 

de manutenção de poder, submissão dos afetados e sua suposta incapacidade de compreensão 

das lógicas formais/normativas e até mesmo sua culpabilização pelos danos materiais, 

emocionais e sociais sofridos. Essa situação “eterniza’ o desastre, segundo os autores. Com 

relação a esse ponto, o pesquisador pode constatar essa “continuidade” do desastre de forma 

involuntária em 201829.  

Na mesma linha, Pinheiro (2014), ao estudar as ações pós desastre das autoridades 

em geral e da defesa civil em particular no desastre de 2011 na região serrana do estado do Rio 

de Janeiro, constata:  

“... a seriedade do ocorrido na região serrana e o luto produzido em milhares de 

famílias que vivem nesse lugar, nesse território, são desconsiderados por especialistas 

que insistem em ver a sociedade a partir de seu olhar técnico, de seus jargões e de sua 

autoridade”. (Pinheiro, 2014, p. 83). 

Especificamente sobre a remoção dos afetados por desastres, um dos pontos mais 

sensíveis no cotidiano dos trabalhos em defesa civil, Siena (2010) aponta:  

“... a remoção é o corolário de gradações de descontinuidade da cidadania, da 

dignidade da pessoa humana; a remoção é o ápice, o que melhor expressa a assertiva 

de Foucault; ‘fazer viver e deixar morrer’. Isso porque não é um Estado que olha para 

o outro com compromisso da cidadania e sim que apenas retira a população da área 

de risco, preservando assim sua vida física, mas a falta de perspectivas, de alternativas 

oferecidas pelo Estado, antes e após a remoção, acaba por incrementar a morte social 

dos sujeitos. Portanto, observa-se que a vida triunfa como mera existência orgânica e 

quando isso se torna o valor supremo há uma banalidade da própria vida”. (Siena, 

2010; p 109). 

Em sua análise em relação à expressão “desastres naturais”, Valencio (2017) 

aponta: 

 
28 Aqui a autora refere-se ao reconhecimento da situação de emergência declarada pelo ente federativo, por meio de portaria, 

pelo governo federal, o que suscita o estabelecimento de um regime jurídico especial que, entre outras ações, a dispensa de 

licitação para obras de resposta ao desastre por 180 dias. 
29 Estive em Lajedinho/BA em janeiro de 2018 como palestrante para participar de um evento realizado pela defesa civil 

estadual com o objetivo de ministrar capacitação às defesas civis municipais da região da Chapada Diamantina. Num dado 

momento de intervalo entre palestras, estava observando a área afetada quando uma moradora me interpelou: “eu moro ali 

pertinho. Vou ter que sair daqui também?” Disse que sabia àquele momento e ela finalizou: “o desastre para nós não acabou”. 
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“o mecanismo discursivo que adjetiva os desastres como naturais foi considerado 

como um dos mais importantes recursos na construção de uma arquitetura de poder 

nesse tema. A aderência automática das autoridades governamentais e dos técnicos 

atuantes em emergências a essa adjetivação teve menos relação com seu ajustamento 

a uma posição no debate (dentro da teoria dos hazards) do que com o interesse de 

atendimento a um triplo propósito socialmente preocupante. O primeiro, o de tornar 

desimportante qualquer análise dos acontecimentos que revele a dinâmica de poder 

por detrás da crise, afastando assim as contribuições de cientistas sociais. O segundo, 

o de orientar as prioridades de políticas públicas em redução de risco de desastres 

(RRD), incluso em ciência e tecnologia, por um approach consoante ao binômio 

tecnicismo-militarismo, o qual faz uso instrumental de apelos em torno da parte social 

do problema. O terceiro, o de permitir que as forças operantes nesse binômio se sintam 

legitimadas para interagir com os grupos sociais afetados nos desastres a partir de 

procedimentos que abertamente solapam a dignidade e os direitos essenciais destes, 

dando maior nitidez ao processo de desfiliação social radical que corrói as bases da 

cidadania”. (Valencio, 2017; p. 17-18). 

Esses três pontos são abordados recorrentemente pela autora e por pesquisadores 

do NEPED/UFSCar)30. 

2.2. Pergunta da pesquisa 

A pergunta de pesquisa que norteou a execução deste trabalho é a seguinte: de que 

forma os deslocados por desastres podem contribuir com a política pública em defesa civil para 

terem moradias que não prejudiquem sua reinserção social na região e minimizem o sofrimento 

social a que foram expostos? 

De forma específica, a pesquisa procurou entender o papel dos afetados na 

elaboração e implementação dessa política pública, suas percepções sobre as condições 

socioeconômicas e psicossociais em que vivem e sua participação nas novas condições de vida 

no loteamento Maria José Pereira Almeida. 

2.3. Hipóteses de pesquisa 

As hipóteses da presente pesquisa surgiram a partir da seguinte constatação de 

Valêncio (2014b):  

“... no Brasil, a deslegitimação da vocalização dos grupos afetados nos desastres é tão 

severa quanto vigiada e se sentem gradativamente coagidos a se expressar nos termos 

mesmos daqueles que impedem sua fala autônoma. O processo de silenciamento 

social, subjacente ao ajustamento forçado da palavra aos ouvidos de quem controla a 

 
30 Algumas de suas publicações podem ser encontradas em http://www.neped.ufscar.br/2017/07/27/artigos-

cientificostrabalhos-em-eventos/. Há também textos nos três volumes de “Sociologia dos Desastres”, organizado por Norma 

Valencio, todos bastante críticos e que procuram pensar a defesa civil como um conjunto de ações integradas entre todos os 

setores sociais.  

http://www.neped.ufscar.br/2017/07/27/artigos-cientificostrabalhos-em-eventos/
http://www.neped.ufscar.br/2017/07/27/artigos-cientificostrabalhos-em-eventos/
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tomada de decisões, é uma violência simbólica demasiadamente utilizada nas 

interações entre as comunidades aviltadas e o meio técnico (p.35). 

Dessa forma, pensando justamente na contribuição dos afetados para um tipo de 

ação específica pós-desastre, elaborou-se as seguintes hipóteses: 

i. Os afetados pelo desastre tiveram baixa participação tanto na implementação da 

política quanto, sobretudo, em sua elaboração; 

ii. A atual política pública de atendimento aos afetados por desastres que tiveram 

suas casas destruídas pode não ser adequada da forma como está desenhada e implementada, o 

que poderá ser verificado pela percepção dos próprios afetados (aspectos sociais, psicossociais 

e de adaptações das casas) e pelos procedimentos adotados pelo poder público entre o imediato 

pós-desastre e a ocupação do loteamento destinado a eles.  

De forma específica, esperava-se que os moradores revelassem aspectos sobre suas 

atuais moradias que possam ser negociadas junto aos órgãos responsáveis pela sua construção 

antes de acabadas. Um sinal dessa possibilidade são as adaptações que os moradores já 

realizaram, como levantamento de muros, cercamentos de jardins, abertura de paredes, e outras 

alterações físicas31. 

Entendeu-se também que poderiam vir à tona algumas questões (reclamações, 

sugestões, afirmações) acerca da urbanização e da disposição das vias construídas, uma vez que 

não houve consulta aos futuros moradores sobre como e onde morariam. 

Por fim, essas alterações físicas também poderiam revelar aspectos psicossociais e 

emocionais iniciados ou revelados pelo desastre, o que poderá vir a fazer parte dos projetos e 

soluções de moradia para os afetados (ver capítulo 4). 

2.4. Metodologia e procedimentos de coleta de dados: 

Esta seção apresenta a metodologia e os procedimentos utilizados para a coleta de 

dados em campo. Como se trata de um Estudo de Caso com forte interação entre os atores e o 

pesquisador, optou-se, para isso, por uma descrição do dia-a-dia em campo, além dos 

procedimentos, aproximando a metodologia de uma Pesquisa-ação.  

Considerou-se que os detalhes da interação em campo com os atores, alguns deles 

entrevistados, bem como a vivência de duas semanas na cidade com os habitantes afetados pelo 

desastre descrito no capítulo 1 complementaram a narrativa do desastre. Ou seja, é possível 

entender as mudanças na cidade oriundas da enxurrada pela descrição obtida na viagem de 

campo.  

 
31 Observação realizada em 2018 por ocasião da participação do pesquisador em um seminário sobre defesa civil, conforme 

explicado na nota de rodapé 8. 
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Pretendeu-se também demonstrar que as percepções do pesquisador em campo, 

além de guia para as correções necessárias ao projeto pensado antes da viagem, foram 

determinantes para a contextualização do momento da coleta de dados, sejam entrevistas ou 

documentos, conversas ou impressões. 

Além disso, as escolhas e percepções oriundas das Ciências Humanas e Sociais 

partiram da hipótese de que os moradores tiveram baixa participação tanto na implementação 

da política quanto, sobretudo, em sua elaboração. Em outras palavras, o PMCMV foi imposto 

aos moradores como única alternativa de enquadramento em uma política pública para obtenção 

de moradia pelos afetados do desastre.  

2.4.1. O Estudo de Caso e a Pesquisa-ação 

A metodologia do Estudo de Caso foi escolhida pelos seguintes aspectos: a) 

possibilidade de se realizar um estudo aprofundado de um fenômeno limitado a um espaço-

tempo; b) as categorias a serem estudadas podem ser generalizáveis a outros casos (outros 

municípios) como os fenômenos conceituados como desastres; c) o caso em questão possui um 

enquadramento bastante claro, tanto em termos físico-geográficos quanto em termos sociais e 

contextuais bem definidos; d) o estudo do desastre de Lajedinho, conforme a tipologia de 

Seawright e Gerring (2008), pode ser classificado como um caso típico, ou seja, permite análise 

confirmatória de teoria, além de lidar com fenômenos complexos, recentes e localizados.  

Além disso, de acordo com Yin (2001), “o estudo de caso é a estratégia escolhida 

ao se examinarem acontecimentos contemporâneos ... observação direta e série sistemática de 

entrevistas” (Yin, 2001; p. 27), o que se mostra adequado para esse projeto de pesquisa.  

Conforme demonstrado por Seawright e Gerring (2008) e Yin (2001), a pesquisa 

pode se enquadrar como um estudo de caso sobre uma população que se viu obrigada a mudar 

de lugar de residência por ter sido atingida por um evento que causou um desastre com vítimas 

e danos materiais. 

No entanto, da forma como foi desenhada e conduzida a metodologia em campo – 

apresentada na subseção seguinte, os instrumentos de coleta de dados característicos da 

Pesquisa-ação foram adotados, embora também frequentes no Estudo de Caso, dentre estes, o 

processo de participação do pesquisador nos trabalhos de campo e a interação entre este e as 

pessoas envolvidas com o objeto de investigação. 

De fato, Francischett (1999) aponta que  

“... um dos aspectos da pesquisa-ação que ainda dificulta seu entendimento é o fato 

de a mesma não ter uma metodologia própria. Assim, ela utiliza uma grande 
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diversidade metodológica que abrange desde a investigação experimental à 

investigação qualitativa”. (p. 174) 

Nesse sentido, Tripp (2005), ao tratar da dissertação de pesquisa-ação, informa  

“... que há na verdade duas metodologias a serem descritas e justificadas numa 

proposta de pesquisa-ação: os processos de pesquisa-ação a serem utilizados em 

campo e o método de estudo de caso (narrativo) que será empregado para contar a 

história do projeto e de seus resultados”. (p. 459) 

Dessa forma, a realização da pesquisa teve elementos metodológicos convergentes 

e complementares, como será apresentado nos capítulos posteriores.  

A subseção seguinte discorre sobre as entrevistas, vivência de campo e coleta de 

dados secundários junto a órgãos governamentais, o que será apresentado detalhadamente no 

capítulo 3.  

2.4.2. A aplicação da metodologia em campo 

Em relação ao roteiro semiestruturado, algumas mudanças foram efetuadas em 

relação ao planejamento inicial. A primeira delas foi o aperfeiçoamento dos questionamentos 

aos moradores à medida que transcorria a primeira semana em campo (Anexo IV). A segunda 

mudança foi a percepção da necessidade de criação de outro roteiro para as assistentes sociais 

que trabalharam no desastre e vivenciam o cotidiano municipal até hoje enquanto servidoras da 

Secretaria Municipal de Assistência Social (Anexo V). 

A ideia de ambientação na primeira semana foi determinante para o andamento dos 

trabalhos da segunda semana. O contato com as assistentes sociais, tanto as que trabalharam no 

desastre como a que estava à frente do projeto de pós-ocupação do PMCMV mostrou que elas 

mesmas, pelo conhecimento de aspectos fundamentais sobre o loteamento e sobre as pessoas 

afetadas – na verdade, sobre o município todo, deveriam ser entrevistadas, o que não foi 

pensado anteriormente.  

Dessa forma, o pesquisador trabalhou em dois roteiros semiestruturados para as 

assistentes sociais. Um deles foi elaborado para as que trabalharam durante todo o tempo no 

desastre e após, com os dados socioeconômicos das pessoas afetadas. O outro foi feito pensando 

nas informações que a assistente social responsável pelo programa de pós-ocupação do 

loteamento poderia disponibilizar sobre a vida dos moradores e as necessidades psicossociais 

deles, dentre outros dados (Anexo VI). 

Assim, a convivência entre os moradores locais e as assistentes sociais se revelaram 

uma forma de aproximação mais interessante. Com isso, o número de entrevistas aumentou de 

oito para doze, sendo nove de moradores e três das assistentes sociais. Outra vantagem auferida 
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com essa estratégia foi a indicação dos moradores entrevistados de perfis socioeconômicos 

variados, incluindo pessoas que tiveram perdas familiares32. 

A sistematização e análise dos dados da entrevista foi realizada por meio da 

elaboração de um sistema de categorias, conforme a técnica de Análise de Conteúdo33. No 

entanto, a tabulação dos dados e a contabilização da frequência das verbalizações de cada tema, 

fase posterior desta técnica, não foi adotada neste estudo. O interessante aqui é captação da 

percepção dos entrevistados acerca de suas condições de vida no pós-desastre, analisadas em 

conjunto com a percepção do pesquisador no trabalho de campo em busca de novos pontos de 

vista sobre o tema estudado. 

O capítulo 3 tratará da pesquisa de campo realizada em Lajedinho por duas 

semanas, com a aplicação e reorganização dos instrumentos de pesquisa descritos nesse capítulo 

e as percepções do pesquisador em campo. 

 
32 Esses fatores ajudaram muito ao pesquisador atentar-se ao problema das preconcepções que podem influenciar a análise e 

categorização dos dados coletados em momento posterior. Nesse ponto, o conhecimento do pesquisador sobre o tema pode 

tanto afetar positivamente como negativamente a essas preconcepções. Por isso, ao mudar algumas estratégias de pesquisa de 

campo mediante o contato com a realidade imposta pelas circunstâncias, o pesquisador pode, de antemão, “depurar” várias 

preconcepções sobre seu próprio conhecimento do desastre 
33 Inicialmente, o processo de sistematização ocorre da seguinte forma: i) transcrição; ii) seleção do material; iii) codificação; 

iv) codificação dos temas; v) agrupamento dos temas; vi) validação das categorias. Ver Bardin (1977). 
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Neste capítulo estão apresentados os detalhes da interação em campo com os atores, alguns 

deles entrevistados, bem como a vivência de duas semanas na cidade com os habitantes afetados 

pelo desastre descrito no capítulo 1.  

As percepções do pesquisador em campo, além de guia para as correções 

necessárias ao projeto pensado antes da viagem, como apontado no capítulo 2, procuraram 

contextualizar o momento da coleta de dados, sejam entrevistas ou documentos, conversas ou 

impressões. 

Além disso, as escolhas e percepções oriundas das Ciências Humanas e Sociais 

partiram da hipótese de que os moradores tiveram baixa participação na implementação da 

política pública adotada para os afetados que tiveram suas casas destruídas pelo desastre. Nesse 

caso específico, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), foi imposto aos moradores 

como como solução de política pública para obtenção de moradia pelos afetados do desastre. 

3.1. Estudo de campo 

A pesquisa de campo ocorreu durante o mês de março de 2019. As percepções e 

informações estão apresentadas no decorrer do capítulo no formato dia-a-dia. Os nomes das 

pessoas com as quais conversei e que fazem parte do rol de entrevistados para a pesquisa foram 

trocados por letras aleatórias, para evitar identificação.  

3.1.1. Dia 01 – 10 de março, o início dos trabalhos de campo 

O deslocamento de Itaberaba a Lajedinho, última etapa da viagem desde Brasília 

demorou cerca de uma hora e meia. Cheguei por volta das 15h e perguntei na rua (deserta) onde 

ficava a pousada, a única da cidade. Estava na mesma praça que eu.  

O perfil da pousada era o que eu esperava. Uma casa grande, porém simples, com 

vários quartos cujo estado de conservação poderia ser melhor (Figuras 14 e 15). Isso porque a 

pousada também está na área de risco mapeada pela CPRM, a uns 20 metros do leito do rio 

Saracura (que está agora completamente seco, a não ser pelo lançamento de esgoto) canalizado 

(Figura 16) e, portanto, sujeita às inundações que ocorrem quase todo ano. 
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Figura 14: Frente da pousada 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 15: Quarto onde fiquei hospedado na pousada 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 16: Trecho do rio ao lado da Secretaria de Educação e Cultura 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Antes de ir para a cidade andar, conversei com J. Ela me informou sobre 

acontecimentos a respeito do deslocamento das pessoas das áreas de risco. Algumas tiveram 

suas casas destruídas e não conseguiram ir para o Loteamento Maria José Pereira Almeida do 

PMCMV34. Outras, ao contrário, estão morando lá sem ter as casas destruídas. Este é um 

primeiro sinal de que houve alguma seleção de beneficiários e que esta pode não estar clara 

entre os moradores da cidade.  

J. é beneficiária no loteamento, mas não vai para lá sempre, segundo ela, pois seu 

negócio está na área de risco. Portanto, caso ela vá morar lá em definitivo, perderá sua fonte de 

renda, de acordo com o que foi informada por agentes públicos locais. Diante dessa situação, 

procurou duas soluções: a) solicitou a intervenção de políticos locais para ter acesso às 

documentações que pensa ter direito; b) consultou um advogado sobre a indenização que 

considera justa35. 

 
34 Tanto os nomes do loteamento quanto das ruas deste foram escolhidos pela prefeitura em homenagem às pessoas falecidas 

no desastre. Há uma certa polêmica sobre isso. Durante a pesquisa de campo conheci quem achou a homenagem justa e quem 

não gostou por achar bem estranho que pessoas até outro dia vivas e conhecidas acabassem eternizadas em nomes de ruas. 
35 Na entrevista realizada no fim da segunda semana de estadia, J. comentou sobre o assunto: 

Aí agora é diferente [com indenização]. Porque que eles num fala de indenizá a gente? Só qué trocá... Quer que a 

gente desmanche as casa eu não vou desmanchá minha casa de graça. Eu suei tanto... 

E continua:  

“E porque que agora ele tá querendo que eu envolva essa casa também pelo meio? Eu não vou envolver, como 

realmente eu disse a ele: 'eu lavei ropa pra ganhá dinheiro, eu prantei capim, eu panhei lenha na cabeça porque 

meu sonho era ter uma casa na praça e porque que eu vô trocá agora? Todo esse sonho por uma casinha daquela 

lá em cima? não vou não! Eu quero a daqui e quero a de lá de cima. Eu não vou devolver a casa”. 
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Há outros fatores que fogem ao entendimento dos moradores locais, como o que se 

segue: por quê, a cerca de 15 metros do rio, há uma secretaria municipal em pleno 

funcionamento (sem mencionar as outras) e “ela [J.] é quem tem de sair da área de risco”? 

Saí à rua para reconhecer a cidade e fazer fotos, algumas das quais acima. Não fui 

ao loteamento onde, por enquanto, a grande maioria das pessoas a serem pesquisadas está 

morando. Notei que realmente há pessoas ainda morando em áreas de risco (Figura 17), além 

de também haver prédios públicos em funcionamento nessas áreas tais como a unidade de saúde 

que atende pelo Programa de Saúde da Família(PSF), Secretaria de Educação de Cultura (Figura 

18), Secretaria de Assistência Social, Correios e uma escola municipal, além de duas igrejas 

neopentecostais. 

 

Figura 17: Casas habitadas em área de risco 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 18: Secretaria de Educação, do lado direito da pousada e esquerdo do rio 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Soube também que o governador da Bahia esteve na cidade no dia 08 para a 

inauguração da escola estadual em substituição da que foi destruída em 2013 pela enxurrada. A 

escola nova é bem maior que a antiga36.  

Mais tarde, nesse dia, fiquei como se faz numa cidade pequena em dia quente de 

sol: conversando numa murada baixinha com alguns moradores locais, total de 4 pessoas.  

Dessa forma, nota-se uma mudança na vida da cidade que afeta os moradores da 

cidade como um todo37: os antigos moradores do centro da cidade estão em outro lugar, 

distantes dos que ficaram. E esses só estão lá “porque entraram na justiça” e pedem 

indenizações por terem que deixar suas casas. 

Por outro lado, na mesma praça onde estou hospedado, há casas (ou o que sobrou 

delas) abandonadas, pois seus moradores estão morando no loteamento (figuras 19 e 20). 

Resolveram “assinar os papéis” e mudaram-se. “Olha como as casas são boas”, dizia um deles 

que conversava comigo. “Não tinha precisão (sic) de se mudar não”. 

 
36 De acordo com a MUNIC 2017, havia cerca de 200 alunos de ensino médio em Lajedinho. Em dois turnos, pode-se contar 

com 100 em cada, caso não haja ensino noturno. Além disso, a vinda do governador do Estado da Bahia a Lajedinho é um 

evento bastante significativo para o município.  
37 A moradora J., embora não estivesse presente nessa conversa, relatou em entrevista como era a movimentação do local onde 

estava antes da enxurrada: 

Essa praça durante o dia ela era muito movimentada, tinha quiosque, era bastante, tinha muito movimento, era a 

praça principal, tudo quanto era coisa era aqui nessa praça, era de escola, era de festa, era tudo aqui... aí, depois 

da enchente cabô... malmente só quando tem uma festinha. 



56 
 

Figura 19: Casas abandonadas (1) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 20: Casa abandonada (2) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nota-se aqui uma indignação com os que se mudaram, pois os moradores que 

ficaram entendem que, nesses casos específicos, como as casas estão a mais de 30 metros do 

rio, estão fora da Área de Proteção Permanente (APP): “não é só retirar as pessoas, se for assim, 
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tinha que reflorestar tudo também”. Além disso, pelo que se conseguiu perceber nas conversas, 

essa cheia que alaga 20-30cm em altura das casas é algo tolerado pelos moradores da região.  

No entanto, a prefeitura ainda se utiliza de prédios públicos também nas áreas de 

risco, como é o caso da secretaria já mencionada, da unidade de saúde, dos Correios, da 

Assistência Social e até mesmo uma escola de ensino fundamental (são duas na cidade), onde 

também funciona uma creche pública. 

Já no primeiro dia de campo, pude perceber os seguintes aspectos: 

I. Uma parte da população que não aceita a mudança para o loteamento no modelo 

proposto do PMCMV são os que têm algum negócio ou igreja envolvidos: bares, mercados, 

igreja e outros38; 

II. A área central da cidade ficou vazia, o que gera uma sensação de abandono dessa 

parte da área urbana39 e ratifica a permanência dos efeitos do desastre até os dias atuais. 

Conforme a fala de um morador: “isso aqui parece cidade do velho oeste, só falta aquela ‘roda’ 

girando”. 

Portanto, ao que parece, a política pública de atendimento aos afetados pelo desastre 

não foi capaz de atuar de forma integrada. A revitalização das áreas afetadas e as alternativas 

para os locais de parte dos estabelecimentos comerciais carecem de solução quase seis anos 

após o desastre. 

3.1.2. Dia 02 – 11 de março 

Nesta manhã, pude ver a cidade alvorecendo numa segunda-feira típica. 

Logo fui à prefeitura conversar com um dos agentes da defesa civil local, e com o 

prefeito da cidade. Eu os conheço desde a época do desastre, quando um não era defesa civil e 

o outro não era prefeito. Foi uma oportunidade de ouvir o prefeito falar diretamente sobre o 

projeto de revitalização do rio, que está parado numa secretaria do antigo Ministério das 

Cidades, que atualmente faz parte do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 

Outras coisas também foram comentadas pelo prefeito. Dentre elas, sua percepção 

de que houve uma mudança no comportamento das pessoas: “as pessoas passaram a ficar mais 

violentas”. Isso decorreu (e decorre), no seu ponto de vista, da demora que houve (e ainda há) 

no processo de reconstrução e revitalização da cidade. Estava se referindo ao canal do rio, mas 

não só. Há toda a questão, já comentada anteriormente, das áreas demolidas e não revitalizadas 

e também da falta de indenização aos proprietários de residências destruídas, verbalizado dessa 

 
38 “O pastor disse que só sai com meio milhão no bolso”, conforme dito por uma das pessoas nas conversas. 
39 “A boate [também na área de risco] vai abrir depois do culto [às 21h, negociado com o pastor], mas quem é que vai lá?”, 

indagou a menina na conversa, no contexto da falta de pessoas no centro da cidade. 
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forma: “há pessoas que tinham duas, três casas e agora só tem uma”, em referência à casa no 

loteamento Maria José Pereira Almeida.  

Ao final da conversa, me foi oferecido uma sala com infraestrutura adequada para 

eu trabalhar e também acesso a todos os arquivos sobre o desastre de Lajedinho.  

Na parte da tarde ocorreu uma afortunada coincidência, encontrei por acaso uma 

das assistentes sociais40 que trabalharam no desastre de 2013. Soube do programa de pós-

ocupação que o PMCMV oferece, pelo prazo de um ano, de socialização e acompanhamento 

psicossocial dos afetados que se mudaram para o loteamento41.  

Além disso, há um acompanhamento específico das famílias em questões sociais 

mais profundas como o alcoolismo (alto grau no loteamento) e consumo e tráfico de drogas, 

como ocorre com algumas famílias. 

3.1.3. Dia 03 – 12 de março 

No terceiro dia do trabalho de campo, tive acesso, por meio de uma das assistentes 

sociais, ao material do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) do Loteamento 

Maria José Pereira Almeida. O PDST é elaborado e implementado para todos os beneficiários 

do PMCMV. Tem por objetivo: 

“promover o empoderamento das famílias beneficiárias do PMCMV através de ações 

inclusivas de caráter socioeducativas, voltadas para sua inclusão produtiva e a 

participação cidadã, contribuindo para a sustentabilidade do empreendimento”42. 

(LAJEDINHO, 2018, p. 7). 

Dessa forma, não é uma especificidade do programa para os afetados pelo desastre 

de 2013. Para a realização do PDST, aproveitou-se do relatório de diagnóstico efetuado à época 

do desastre e foi elaborada a caracterização das famílias a serem beneficiadas e do 

empreendimento.  

Dentre os objetivos específicos, está a promoção e apoio para a formação de uma 

associação de moradores, promoção e eventos os mais diversos (culturais, esportivos, sociais), 

 
40 Nota metodológica: o município possui alguns(umas) assistentes sociais formadas que trabalham para a prefeitura e 

outros(as) tantas em formação, parte prestando serviço à administração pública municipal. Como são poucas pessoas, optei por 

generalizar e chamá-los todos de assistentes sociais, evitando ao máximo suas identificações. 
41 Fui lá conversar com ela e soube de detalhes desse programa. As ações são gerenciadas em conjunto com a comunidade, e 

são aulas e cursos comunitários de atividades esportivas e artísticas voltadas a todas as idades. Assim, cursos de dança, violão, 

corte e costura, futebol, balé e outros esportes são ou foram praticados desde maio de 2018 por escolha e anuência da 

comunidade. Os instrutores e materiais são contratos pela prefeitura com recursos do programa. Por exemplo, máquinas de 

costura modernas estão sendo utilizadas e ficarão à disposição para outros programas da prefeitura. Ela também se ofereceu 

para me auxiliar nas minhas pesquisas com os afetados, além de me arrumar um mapa detalhado do bairro. 
42 Objetivo geral do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) do Loteamento Maria José Pereira Almeida em 

Lajedinho/BA. Contrato Caixa nº 426467-62 do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
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além de ações ambientais, sociais e demais ações para o fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários, participação político-social e na gestão do empreendimento43. 

Por fim, tive acesso a documentos que possuem os e informações cadastrais dos 

afetados pelo desastre que tiveram que se mudar.  

3.1.4. Dia 04 – 13 de março 

Nesse dia, soube pela coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social 

(CRAS) que a atual Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania 

também está interessada em saber sobre a experiência e os procedimentos adotados pela 

prefeitura na assistência aos afetados que se mudaram para o loteamento. Isso porque Lajedinho 

só possui o atendimento básico em assistência social e a secretaria quer saber como foi feito o 

atendimento de maior complexidade aos deslocados que moram no loteamento. 

Na parte da tarde, houve uma conversa com a assistente social responsável pela 

condução do programa de pós-assentamento para os moradores do loteamento. Foi questionado 

sobre o programa no sentido de sua adequabilidade ao perfil dos beneficiários do próprio 

programa, pois todos os assentados no loteamento são provenientes de uma situação de desastre. 

Há beneficiários de níveis socioeconômicos muito diferentes, desde proprietários de imóveis e 

negócios a antigos inquilinos de nível de renda bem mais baixo44.  

Pela explicação detalhada apresentada pela profissional, os eixos de atuação (ações 

e atividades a serem desenvolvidas) são adequados mesmo para o perfil desses afetados, tendo 

em vista que o planejamento e o desenvolvimento das atividades são realizados em interação 

com a comunidade beneficiária45. Assim, há grande margem de adequação às necessidades 

comunitárias, conforme apontado na metodologia de execução das ações estratégicas do 

PDST46. 

O número de atividades desenvolvidas (e em desenvolvimento) aqui em Lajedinho 

pelo programa de pós assentamento, de acordo com a assistente social, foi maior do que se 

costuma ter em outros programas do gênero. Essa maior amplitude das atividades deve-se a 

 
43 O PDST para as especificidades de um loteamento do PMCMV voltado inteiramente para afetados por desastre será 

apresentado com mais detalhes logo mais a frente, ainda nessa seção, e mais bem discutido no capítulo 4. 
44 Esse tópico será abordado mais detidamente no capítulo 4. 
45 As diretrizes, objetivos, conteúdos e demais tópicos sobre a elaboração dos Projetos de Trabalho Social (PTS) e sobre o 

trabalho social a ser executado junto aos beneficiários do PMCMV estão dispostas no Anexo V da Portaria 168/2013 do 

Ministério das Cidades (Brasil, 2013). 
46 O item 8.1 do PDST que trata da Metodologia de desenvolvimento da intervenção informa, textualmente: “Para cada eixo 

serão realizadas ações pertinentes que venham favorecer o alcance dos objetivos, com a utilização de instrumentos e técnicas 

específicos, respeitando a realidade local, as características específicas da população envolvida”. 
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dois fatores: a) melhor qualidade de desenvolvimento do programa e; b) maior engajamento e 

demanda da comunidade pelas atividades do programa47. 

Outro fator observado que pode limitar o PMCMV em caso de desastre é a 

heterogeneidade socioeconômica passível de ser encontrada em casos de desastres como o 

ocorrido em Lajedinho, considerando a forma de atendimento usual restritas às faixas de rendas 

mensais. Ou seja, esse programa pode não ser suficiente para suprir as necessidades dos 

afetados por desastres.  

Dessa forma, é possível que um afetado que tenha escritura pública de um imóvel 

e seja obrigado a sair dele por se tratar de área de risco afetada por desastre, tendo como única 

contrapartida uma casa do PMCMV48. No entanto, o deslocamento, se necessário, não poderia 

prescindir de outros direitos, como o direito à propriedade, por exemplo. Isso para não 

mencionar os procedimentos e processos de mudança, além de outros aspectos que envolvem 

essa mudança: local da casa, qualidade da casa, tamanho da casa, oferta de serviços, enfim, um 

projeto de moradia em que o morador não se sentisse um estranho em sua futura casa49. 

Ainda neste dia, tive acesso a alguns mapas situacionais, como o mapa do 

loteamento com a situação de cada um dos ocupantes das residências e o mapa da localização 

da residência antiga desses beneficiários50. Também solicitei nomes de pessoas para as 

entrevistas de acordo com os perfis descritos no capítulo 2, e recebi por e-mail uma lista de 

moradores como sugestão para entrevistas51.  

3.1.5. Dia 05 – 14 de março 

Durante o dia estive presente à Secretaria de Assistência Social e conversei com 

outra assistente. Soube de diversos detalhes dos acontecimentos do desastre de 2013, ocorrido 

entre 22h30 e 02h de sábado para domingo, conforme ela mesma vivenciou, inclusive no 

 
47 Essa maior demanda e engajamento talvez seja reflexo das necessidades psicológicas e psicossociais das pessoas moradoras 

do loteamento (somente afetados por desastres), o que pode ser objeto de estudos futuros. 
48 Aqui é preciso notar que sempre há a possibilidade de os cidadãos questionarem na Justiça sobre as circunstâncias da perda 

do imóvel e de indenizações a que tenham direito. Contudo, trata-se de pessoas que, em geral, têm seus diretos desrespeitados 

pela justificativa de terem suas carências mais imediatas supridas (sua vida física e uma moradia), no olhar do poder público. 

O diálogo entre um morador e as autoridades públicas (assistente social da Conder, ocorrido logo após o desastre) e revelado 

na entrevista com Z. é sintomático: 

“Conversei. Conversei com o pessoal que veio de Salvador [defesa civil estadual] aí eu disse: 'sim, a minha casa... 

não saio assim não, a propriedade é minha, a casa é minha, eu tenho escritura da minha casa, o terreno é meu, como 

é que eu saio assim, sem saber se... a casa não caiu... e como é que eu saio assim sem indenização? Tira uma 

indenização da minha casa!' Não é caro? [pergunta a assistente social:] 'Qual é o valor da sua casa?' 'Minha casa é 

cento e cinquenta mil real'. E a muié foi... 'e com cento e cinquenta o senhor faz outra?' Eu digo: 'eu não sei, mas é 

cento e cinquenta'. '[Ela responde inaudível] vai avaliar quanto vale a sua casa'. Eu digo: 'a senhora tá com dinheiro 

aí pra me pagar a indenização da casa, tá com dinheiro aí? Me paga logo que amanhã, com 24 hora, eu desocupo a 

casa, o terreno... agora, só saio assim. Agora, saí rebocado do que é meu não.' Ela foi [me disse]: 'o senhor parece 

que é um pouco meio duro.' Eu disse: 'em cima do meu... em cima do meu eu sou como faz eu, como a senhora, como 

quarqué um de nóis, em cima do da gente nóis somo bom...' pois é nosso, não é isso?”. 
50 Esses mapas estão apresentados e comentados no capítulo 4. 
51 Das nove referências de pessoas recebidas, entrevistei cinco delas. As outras foram quatro moradores e três assistentes 

sociais. 
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momento imediatamente após as águas baixarem e o amanhecer na cidade, quando a luz do dia 

tornou visível os danos materiais e as vítimas52.  

Quanto aos procedimentos de inserção dos afetados no PMCMV, que será discutido 

no capítulo 4, houve muitas dificuldades quanto à documentação necessária para ingresso no 

programa, pois quase todos perderam seus documentos. Foram prejudicados também o 

atendimento a outros benefícios, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Enfim, a 

assistência social fez muita coisa de memória, da lembrança sobre os assistidos (quem era, onde 

morava, com quais parentes etc.), elaborando documentação e, portanto, assumindo possíveis 

erros para que a população, já afetada pelo desastre, não fosse mais prejudicada ainda53. 

Também tive contato com documentos (fichas de afetados e relatórios sobre o 

desastre) e com uma ação de desapropriação pelo município de uma residência destruída pelo 

desastre. A instrução aponta elementos que motivam o afetado desapropriado a procurar a 

justiça em busca de indenizações e outros direitos que não apenas uma casa no PMCMV. Em 

poucas palavras: 

I. O poder público é obrigado a indenizar o afetado em caso de desapropriação 

(“indenizar em dinheiro” e previamente a desapropriação, conforme art. 5º inc. XXIV da CF); 

II. O afetado não é obrigado a aceitar a indenização proposta pelo poder público, 

no caso, a inserção no PMCMV; 

III. Como é um programa habitacional, outros bens e imóveis não são incluídos nele. 

Ou seja, em tese ainda cabe indenização ao afetado mesmo este optando pela inserção no 

programa. 

No fim do dia, conversei informalmente com pessoas que à época já trabalhavam 

para a prefeitura e que atuaram de diversas formas na resposta ao desastre. Também soube de 

detalhes no dia do desastre que ocorreram no momento da subida das águas até o dia clarear.  

As reflexões sobre esses primeiros dias de campo tornaram mais claro o 

entendimento de que o desastre está muito presente ainda hoje54.  

 
52 Esse relato muito bem detalhado foi o primeiro de alguns que ouvi dos entrevistados, embora nenhum deles tenha sido 

gravado, pois não era o objetivo da pesquisa e ninguém foi questionado diretamente sobre o assunto. Eu mesmo já havia 

presenciado o imediato pós-desastre em 2013, então, já entendia a dimensão do desastre. Contudo, talvez até por não ter 

perguntado, os moradores tenham resolvido falar sobre seus momentos pessoais na hora da enxurrada depois que desligava o 

gravador. Essas memórias mudaram a minha percepção sobre a dimensão do desastre. 
53 As assistentes sociais relataram o seguinte sobre esse ponto: 

T.: “Exatamente, da memória, eu tive que fazer (risos)... recapitular tudo né...mas, graças a deus deu certo, a gente 

foi fazendo...” 

L.” ... Então, a gente mesmo, manualmente mesmo, a gente começou... eu fiz uma leitura... de forma mental (risos)... 

foi anotando, né, pra gente ter mais ou menos uma ideia de quantas famílias foram afetadas... e aí a gente começou...” 
54 Em sua entrevista, a assistente social L. fez o seguinte relato sobre essa passagem, sendo ela também uma moradora atual do 

loteamento: 

“Então assim, é uma marca que não vai passar, é até difícil te dizer como era e como é, né... o que a gente percebe 

logo é a dor que ficou nessas pessoas que... hoje a gente já tem quantos anos da enchente? ... seis anos e parece 
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3.1.6. Dia 06 – 15 de março 

Neste dia foram realizadas duas entrevistas. A primeira pela manhã, com uma 

assistente social no seu local de trabalho e a segunda à noite, com uma moradora, em sua casa.55.  

Após a entrevista da noite, fui convidado a tomar café na casa de minha entrevistada 

junto com sua família, conversamos sobre muitas coisas relacionadas ao desastre e as 

dificuldades dos afetados em conseguir suas casas e, principalmente, em ter indenização por 

propriedades que agora não têm mais.  

De acordo com essa moradora, para as pessoas com melhor situação econômica, 

uma casa no PMCMV não foi visto com bons olhos, pois foi considerada uma “indenização” 

aquém de suas posses56. Assim, o entendimento pelo beneficiário de mais alta renda é de que 

ele recebeu uma indenização pela moradia que possuía e foi destruído pelo desastre, o que não 

é o objetivo desse programa de habitação. 

3.1.7. Dias 07, 08 e 09 – 16 a 18de março 

Na manhã de sábado (sétimo dia de trabalho de campo), entrevistei uma das 

assistentes sociais que trabalha na prefeitura desde 2011. Foi uma longa entrevista e, como era 

de se esperar, muito rica em informações e percepções sobre os moradores e suas 

heterogeneidades socioeconômicas diante da nova condição de assentados no loteamento. 

Á tarde entrevistei duas pessoas moradoras do loteamento, sendo que a primeira 

delas foi, possivelmente, a pessoa que mais passou por dificuldades no dia do desastre, de 

acordo com as assistentes sociais. Depois de desligado o gravador, a moradora sentiu à vontade 

e começou a relatar detalhadamente todo o sofrimento que passou na hora do desastre57. 

A segunda pessoa entrevistada nessa tarde possuía perfil socioeconômico mais 

baixo. Tive dificuldade de me fazer entender para explicar a pesquisa. Com o decorrer da 

entrevista, contudo, foi possível captar realizar a entrevista normalmente. 

No fim da tarde fui à secretaria de assistência social (o trabalho por vezes se estende 

aos sábados e domingos) e consegui alguns documentos para a pesquisa, como o relatório que 

consolida as informações do questionário socioeconômico aplicado aos moradores que foram 

beneficiados pelo PMCMV. 

 
quando a gente vai falar sobre isso, eu enquanto moradora também, parece que foi ontem... não é... aí depois, hoje, 

tudo pras pessoas é mais risco, é mais sofrimento, é uma dor que não passa.” 
55 Todos os procedimentos de explicações sobre a entrevista e assinaturas dos termos de consentimento foram cumpridos. 

Considerando que todas as entrevistas foram precedidas desses procedimentos e foram feitas com sucesso, não mencionarei 

mais essas passagens, a não ser quando se fizer necessário. 
56 Esses aspectos serão melhor analisados no capítulo 4, pois também foram mencionados por outros moradores. 
57 Contou passagens desde a subida da água, seu escape com sua filha de dois anos pelos telhados, o grave ferimento que teve 

e, enfim, os momentos em que quase desistiu de si mesma (só não o fez por causa de sua filha). Falou também da saudade, da 

perda de amigos e de uma amiga em particular que faleceu nesse dia. Segundo ela, foi a primeira vez que contou tudo isso a 

alguém. Me agradeceu muito por estar ali e disse que estava se sentindo muito aliviada. Sua filha hoje tem sete anos. 
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Na manhã seguinte, trabalhei atualizando backups e escrevendo o diário em que se 

baseia este capítulo. 

No fim da tarde do nono dia de trabalho de campo, fui à casa do morador mais 

antigo e mais velho de Lajedinho, com 99 anos, com vigor físico e memória impressionantes. 

Foi uma das entrevistas mais longas e que teve o mérito, para além dos objetivos da pesquisa, 

de transmitir conhecimento sobre a formação do município e da área urbana junto ao rio 

Saracura58.  

3.1.8. Dia 10– 19 de março 

Na parte da tarde, foram realizadas duas entrevistas com moradores do loteamento. 

Fui acompanhado por um rapaz que trabalha no centro de convivência do loteamento pelo 

projeto de pós-ocupação do PMCMV. 

À noite, mais uma entrevista foi realizada. Nesse caso específico, embora a pessoa 

entrevistada tivesse sido contemplada com uma casa no loteamento, há alguns fatores que a 

mantem vivendo na área de risco próximo ao rio. Ela já perdeu móveis e já teve a casa afetada 

por várias vezes mas tenta não perder o imóvel. 

Essa entrevista retornou a um dos pontos mais lembrados pelas pessoas com quem 

conversei em campo: os requisitos para indicação de beneficiários ao PMCMV. De acordo com 

a Lei 11.977/2000, a prioridade de atendimento é a existência de pessoas afetadas que tenham 

sido desabrigadas ou perderam suas casas59. Quem possui outros imóveis ou casas comerciais 

não poderia ser beneficiado pelo programa. Há, no entanto, um entendimento entre os afetados 

de que as casas do programa seriam uma indenização às perdas decorrentes do desastre. 

 

 
58 Alguns trechos da entrevista com Z. indicam o processo de ocupação das margens do rio Saracura durante a constituição da 

atual área central da cidade nos últimos 60 anos, aproximadamente: 

Fala 1: “Chovia, tinha enchente, mas nunca aconteceu de água entrar em casa de ninguém... O riacho descia a vontade 

e não entrava em casa de ninguém.” 

Fala 2: “Essas coisa... que eu nunca pensava de eu vê na minha vida, eu nunca pensava... nunca pensava de nóis vê... 

quem conhecia esse riacho aí, esse rio... o rio Saracura era falado, quando chegava em Ruy Barbosa no rio Ruy 

Barbosa quando tava cheio diz: 'ó, o rio Saracura encheu', essa água aqui vai pra Ruy Barbosa... então... mas nunca 

aconteceu o que aconteceu ali... e tá acontecendo no Brasil todo essas coisa meu irmão... tá acontecendo no Brasil 

todo essas coisa.” 

Fala 3: “Tomaram o que deus deixou... Os córrego d'água corrente, tomaram... Fizeram casa, aterraram... E deus não 

quis (...) Aconteceu aqui e acontece em muitos lugares.” 
59 Nesse ponto, a Lei 11.977/2009 que institui o programa, à época do desastre, era mais genérica do que atualmente é. O inciso 

III do artigo 3º teve a seguinte redação até sua alteração pela Lei 13.271/2016:  

“Art. 3º Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os seguintes requisitos: 

.......... 

“III – prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou insalubres e que tenham sido desabrigadas”. 

Atualmente, o mesmo inciso III informa: 

“III – prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco, insalubres, que tenham sido desabrigadas ou que 

perderam a moradia em razão de enchente, alagamento, transbordamento ou em decorrência de qualquer desastre natural do 

gênero.” 
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3.1.9. Dia 11– 20 de março 

Pela manhã foi realizada a décima entrevista, por volta das 10h, com a assistente 

social que responsável pelo programa de pós-ocupação do PMCMV. A entrevista foi 

relativamente longa e produtiva. 

À tarde fui à Secretaria de Assistência Social pesquisar uns documentos e planilhas 

que consegui. Também de lá consegui uma carona para o loteamento por volta das 17h para a 

realização das duas últimas entrevistas com moradores do loteamento.  

A primeira foi com uma moradora que se mostrou um pouco desconfiada, pois a 

entrevista teve de ser gravada. A segunda foi mais tranquila, naquele estilo que, mesmo antes 

de realizá-la, tive que tomar café com tapioca e conversar um pouco sobre a casa. E também 

aceitar uma visita ao novo colégio estadual no dia seguinte pela manhã. 

Nessa noite, pela primeira vez senti o que o pessoal que mora aqui embaixo sente 

quando o tempo fecha e os céus começam a trovejar, pois, por volta das 00h30 começou a 

chover forte. A chuva passou rápido, mas os trovões continuaram.  

O telejornal da manhã informou que vários municípios baianos amanheceram com 

ruas alagadas, de Barreiras a Salvador. Muitos deles ao largo de Lajedinho. 

3.1.10. Dia 12– 21 de março 

Em conversas com as pessoas da cidade, pude notar que todos, sem exceção, não 

dormiram, da mesma forma que eu. Essa vivência do medo da chuva foi outra coisa que me 

surpreendeu. O sentimento de impotência ante a uma situação de “tragédia anunciada” de toda 

uma comunidade é inexplicável. E tem outra coisa que dá “vida material” a esse sentimento: 

ainda há ruínas do desastre de 2013 e muitos espaços da cidade vazios. São marcas indeléveis 

que lembram a todos o que pode acontecer em caso de enxurrada60.  

3.1.11. Dia 13– 22 de março 

Neste dia fui registrar fotografias das ruas do loteamento (Figura 21). Optei por 

andar em ziguezague pelas ruas. Ou seja, ia num sentido por uma rua e depois voltava por outra 

rua no sentido contrário. As fotos mostram boa parte das ampliações nas casas que os moradores 

estão fazendo ou já fizeram. Há todo tipo de ampliação, até uma delas com segundo pavimento, 

o que não é permitido pelo PMCMV até o quinto ano de entrega das casas sob pena de perda 

da garantia. Também vi outro aspecto não permitido, apresentado pela Figura 22: comércio 

caseiro, fator de reclamação constante entre os moradores locais. 

 
60 Eu me peguei pensando nessa situação de chuva em Lajedinho por várias vezes depois que voltei. À medida que o tempo foi 

me “distanciando” da minha estada, fui ficando mais impressionado com a situação de risco vivida pelas pessoas de lá. E todas 

sabem que isso não pode ser normal. 
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Essa é uma das situações que mostram um dos problemas que têm os moradores em 

relação ao loteamento. Ouvi várias vezes reclamações sobre o fato de que não se pode ter 

comércio nas casas como se tinha antes. Isso indica que a dinâmica da vida das pessoas é outra 

e elas não estão satisfeitas com isso. Numa cidade com baixos níveis de renda, emprego e 

escolaridade, conforme apresentado no capítulo 1, o comércio informal em casa tem grande 

importância a esses moradores. Esse é um dos pontos a se considerar num programa 

habitacional para afetados por desastres. 

A Figura 21 mostra uma rua típica do loteamento: 

Figura 21: Rua Sirlene Santos Silva, no loteamento. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Figura 22 mostra um pequeno comércio vinculado a uma casa bem ao lado de 

uma expansão da área da frente da casa vizinha, encobrindo-o: 
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Figura 22: Comércio no loteamento e expansão de uma casa 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Figura 23 mostra uma das casas de fim de rua em processo de ampliação na parte 

da frente, onde se situa o jardim frontal, e na parte de trás, onde há um quintal:  

Figura 23: Casa com ampliações no jardim da frente e no quintal de trás 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Depois desci até a cidade e fiz algumas fotos de ruas do centro e de ruas afetadas 

pelo desastre de 2013. Em três delas (ruas Sete de Setembro, da Gameleira e da Areia) eu ainda 
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não tinha ido desde 2013. Ainda havia, na época da pesquisa, um cenário conhecido de ruínas 

e que não devia estar mais assim, como ocorre numa travessa à Praça Higino de Oliveira Plínio. 

As Figuras 24 e 25 apresentam as ruínas de casas destruídas pelo desastre na Rua 

da Gameleira e na Praça Higino de Oliveira Plínio. 

Figura 24: Ruínas ao final da Rua da Gameleira 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 25: Ruínas em frente a Praça Higino de Oliveira Plínio  

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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3.1.12. Dia 14 – 23 de março: reflexões e observações levantadas 

Esse dia foi dedicado à volta para Brasília e a algumas reflexões sobre a pesquisa e 

o contato com os moradores locais. Dentre elas o entendimento de que cada uma das pessoas 

afetadas tem uma situação de vida, um rol de sentimentos, necessidades, soluções, desejos, 

aflições, medos... e eu fui voluntariamente exposto a uma parte disso. Houve dias 

emocionalmente muito cansativos. E outros fisicamente cansativos.  

Além disso, há que se notar que nesse loteamento reside boa parte da cidade de 

Lajedinho, cujos moradores e suas residências foram afetados e destruídos por um desastre61.  

Sobre o PMCMV, o poder público resolveu utilizá-lo como solução de moradia, 

talvez, por razões de custo e celeridade de atendimento em função da situação socioeconômica 

do município. Acontece que não houve a celeridade esperada para um atendimento por desastre 

e não se pensou nas particularidades dos futuros atendidos, a maioria sem documentos, levados 

pela enxurrada, dentre outros problemas. 

Dessa forma, alguns pontos e observações foram levantados na pesquisa: 

a) O primeiro ponto a ser destacado é a baixa qualidade das construções e da 

urbanização do loteamento. Quanto às casas, suas paredes são uma espécie de mistura de 

concreto com gesso. O desenho arquitetônico é moderno, mas várias foram as queixas que ouvi 

informalmente dos moradores de materiais de acabamento de baixa qualidade, inclusive sendo 

entregues quebrados ou faltantes nas casas. Na verdade, procurando na internet, é possível 

encontrar outros loteamentos com reclamações sobre a qualidade das residências. Já para a 

urbanização, o loteamento foi entregue sem áreas finalizadas, faltando jardins e gramados, além 

de parte das calçadas. O estado da Bahia está finalizando agora algumas dessas obras. Na 

verdade, essas seriam contrapartidas a cargo da prefeitura. 

b) De outra forma, realmente, as casas do loteamento têm padrões que não atendem 

a todos, embora atenda à maioria. Há interesses diversos, como disse acima, conforme o padrão 

de vida do afetado. Ou seja, essas casas não atendem aos afetados de renda mais alta, como era 

de se esperar. Então, eles ampliam suas casas para frente, fazendo uma garagem coberta na 

maioria dos casos, e para trás, aumentando a cozinha e o quarto, além de tornar o fundo do lote 

um jardim aprazível, uma horta ou um pequeno criadouro de galinhas, por exemplo. Algumas 

dessas mudanças são proibidas pelas regras da construtora sob risco de perda da garantia do 

imóvel; 

 
61 Cerca de 30% dos habitantes da cidade foram deslocados ao loteamento, justamente os que moravam no centro da cidade e 

nas ruas principais. 
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c) Além disso, há a questão dessas pessoas de renda mais alta anteriormente terem 

possuído mais de um imóvel na parte de baixo da cidade antes da enxurrada. Em geral, eles 

questionam como vão ser ressarcidos desse segundo imóvel (há pessoas com três imóveis 

perdidos), já que foram desapropriados e demolidos. O PMCMV não prevê esse tipo de caso, 

pois, esse programa foi pensado para quem está em vulnerabilidade social e morando em casas 

subnormais ou para quem necessita de financiamento por ter renda baixa. Não é um programa 

de “indenização,” mas um programa para atendimento social. 

d) Há casos em que os inquilinos que ocupavam esses imóveis, por estarem lá 

morando, receberam casas no loteamento, como já mencionado e permitido pelo programa. 

Esses beneficiários não reclamam de ter recebido a casa; 

e) Há moradores do loteamento que possuíam comércios em outras edificações ou 

nas suas próprias casas. Eles perderam esses imóveis e não tiveram indenização pela 

desapropriação para fins de demolição. Os que anteriormente faziam do quintal de sua casa um 

pequeno bar, vendiam roupas ou tornavam sua sala de estar um salão de beleza, se viram 

proibidos de fazer essas atividades no loteamento; 

f) Por esses e outros problemas, há pessoas que reocuparam seus comércios ou suas 

casas antigas, não demolidas, e estão novamente na área de risco. Isso inclui uma igreja 

evangélica, pousada (a única da cidade, onde me hospedei), mercados, bares e residências. 

Dentre eles, inclusive, há pessoas que já possuem casa lá no loteamento. Também colabora para 

isso a demora na execução da revitalização da área que cerca o rio Saracura. Os recursos serão 

provenientes do governo federal (MDR), até onde sei, mas, mesmo com o projeto aprovado, 

não se sabe quando se dará início às obras. 

g) A localização é um fator que também incomoda os moradores locais, pois fica 

numa parte alta e longe do centro. Isso tem impacto na vida diária deles e dos outros da cidade 

que não se mudaram sob diversos aspectos. Além disso, nem todos tem ânimo para descer e 

subir a ladeira íngreme rumo ao centro, principalmente os mais velhos. O transporte existe para 

crianças irem para a escola, mas há caronas adultos, o que não deveria ser permitido por serem 

ônibus escolares. Apesar disso, a percepção de estar longe das enxurradas é um fator 

tranquilizador para eles, que para muitos compensa as dificuldades do dia-a-dia. 

Enfim, esses foram alguns fatores percebidos, dentre outros apresentados nas 

entrevistas. Esses aspectos indicam, de maneira geral, que os problemas apresentados se 

referem à incapacidade de uma política pública atender a todos os afetados por desastres de 

forma adequada, incluindo as pessoas que sentem atendidos e gratos pelas casas. 
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Neste quarto capítulo, serão apresentados os resultados das coletas de dados e entrevistas 

realizados em campo. Utilizando-se dos dados habitacionais pesquisados e das falas dos 

afetados pelo desastre que são o foco da pesquisa (os beneficiários do Loteamento Maria José 

Pereira Almeida), bem como das assistentes sociais, serão propostas diretrizes para o 

estabelecimento de uma política de moradia mais adequada para o público afetado por desastres. 

4.1. Perfis de renda e habitacional dos afetados 

Os dados aqui apresentados foram coletados pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social por meio do formulário “Levantamento Socioeconômico de Família Vítima 

de Calamidade”, aplicado em novembro de 2015, que serviu de base para análise da CEF para 

inclusão no PMCMV. Os resultados foram apresentados pelo documento “Diagnóstico Social 

das Famílias Atingidas Pela Inundação”, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de 

Lajedinho62. 

De acordo com este documento, essa nova triagem das famílias afetadas ocorreu 

somente com aquelas já identificadas anteriormente pelo cadastro realizado pela Conder em 

2013/14, sendo limitada dessa vez “à área atingida e área do projeto do 

parque”63(LAJEDINHO, 2016, p. 12). De acordo com o relatório, essas seriam as famílias que 

tiveram suas casas destruídas pelo desastre e as que permaneceram em área de risco pelos 

seguintes motivos: a) aguardando demolição do imóvel pela prefeitura; b) aguardando 

demolição do imóvel condicionada à construção do parque e; c) com permanência indefinida.  

Os perfis destacados nesta pesquisa são os de renda e situação habitacional anterior 

e posterior ao desastre, embora o diagnóstico realizado pela prefeitura seja mais amplo64.  

4.1.1. Perfis familiar e de renda 

Especificamente para essa população potencialmente beneficiária do Loteamento 

Maria José Pereira Almeida, os dados das 234 famílias65 pesquisadas foram os seguintes: 

• O número total de pessoas é de 482 indivíduos; 

• O número médio de membros das famílias é de 2 indivíduos; 

 
62 O pesquisador não teve acesso aos dados brutos dos formulários, tendo em vista que não havia tabulação completa destes 

dados disponível para a pesquisa. 
63 As famílias recadastradas foram as que estavam na área efetivamente atingida, ou seja, por onde a água da enxurrada passou, 

e as que residiam onde o projeto de revitalização da cidade pretende fazer um parque às margens do rio Saracura para evitar 

sua ocupação. A criação desse parque consta do Plano Diretor municipal, publicado pela Lei Complementar Municipal 

004/2018.  
64 O diagnóstico também informou aspectos sociais como profissão, nível educacional, situação previdenciária do responsável 

familiar e do cônjuge, benefícios sociais, acesso a serviços como água e coleta de lixo, dentre outros. 
65 Conforme o Diagnóstico, as famílias pesquisadas compõem 97% das famílias beneficiadas pelo PMCMV. À época, foram 

identificadas 234 famílias, embora constem 231 unidades habitacionais no loteamento, conforme apresentado na planta nominal 

do loteamento (Anexo VII), havendo ainda 15 unidades ocupadas com alguma pendência e 09 unidades vazias. 
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O número relativamente pequeno da média de membros familiares por família pode 

ser devido à situação civil das famílias à época do desastre: cerca de metade das residências 

pesquisadas era habitada por solteiros, viúvos, separados ou divorciados. Na outra metade 

habitavam famílias compostas por casados ou com união estável. 

Outros dados que corroboram com a baixa média de membros familiares referem-

se à idade dos filhos. Nesse aspecto, apenas 15% dos membros dessas famílias têm entre 0 e 12 

anos e 10% entre 13 e 17 anos de idade. Assim, 75% dos moradores já estão na idade adulta, 

contando com 18 anos ou mais. 

Em relação à renda familiar, o Gráfico 6 informa a composição desta em salários 

mínimos das famílias pesquisadas 2015 (LAJEDINHO, 2016, p.12 e14).  

Gráfico 6: Renda familiar em salários mínimos das famílias pesquisadas em 2015. 

 

Fonte dos dados: Diagnóstico Social das Famílias Atingidas Pela Inundação 

 

De acordo com o gráfico, mais de 50% das famílias pesquisadas ou estavam sem 

renda ou tinham renda de até um salário mínimo. Apenas 16% das famílias percebiam renda 

superior a dois salários mínimos. Por esses níveis de renda pesquisados, 97% das famílias 

possuíam renda dentro dos critérios para enquadramento no PMCMV. 

O diagnóstico informa ainda que 33% das famílias tinham benefícios do Programa 

Bolsa Família (PBF) e 6% das pessoas eram atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), incluindo o Benefício Assistencial ao Idoso (1%) e o Benefício Assistencial à Pessoa 

com Deficiência (5%)66. Ademais, 15% dos membros das famílias são beneficiários de 

aposentadoria e 8% beneficiários de pensão. 

 
66 Benefício Assistencial ao Idoso: concedido para idosos com idade acima de 65 anos e que não possuem meios de provimento 

de sua subsistência (próprio ou por familiares); 
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De fato, é notória a alta participação do poder público na renda direta aos afetados 

por meio dos benefícios apresentados. A precariedade da situação socioeconômica municipal, 

como já demonstrada no capítulo 1 e corroborada pelas informações desta seção, ensejou essa 

grande quantidade de benefícios sociais aos cidadãos de Lajedinho. 

É preciso notar também que, após o desastre, o aluguel social, um benefício 

eventual de origem pública, teve sua participação na população afetada sensivelmente 

aumentada, como é apresentado na subseção seguinte. 

4.1.2. Situação habitacional antes e após o desastre 

O diagnóstico realizado pela prefeitura em 2015 apresenta os perfis habitacionais 

dos afetados, considerando as situações antes do desastre de 2013 e a presente no momento da 

pesquisa, em novembro de 2015. 

O Gráfico 7 refere-se à situação de moradia anterior ao desastre. 

Gráfico 7: Situação habitacional das famílias pesquisadas anterior ao desastre (2013) 

 

Fonte dos dados: Diagnóstico Social das Famílias Atingidas Pela Inundação 

 

 
Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência: condido às pessoas com deficiência que estão impossibilitadas de participar 

e se inserir na sociedade como as pessoas em geral. 
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Antes do desastre de 2013, das famílias que moravam na área de inundação, 67% 

delas moravam em imóveis cedidos por amigos ou parentes, junto com outra(s) família(s) ou 

eram conviventes67. Apenas 33% pagava para morar por meio de aluguel ou aluguel social68. 

O Gráfico 8 apresenta a situação de moradia dos pesquisados em 2015: 

Gráfico 8: Situação habitacional das famílias pesquisadas posterior ao desastre (2015) 

 

Fonte dos dados: Diagnóstico Social das Famílias Atingidas Pela Inundação 

 

Nessa situação, é possível constatar que o número de famílias que recebiam aluguel 

social aumentou para quase metade do total de famílias afetadas pesquisadas. Em comparação 

com o gráfico anterior, houve queda em relação aos moradores de domicílios com duas ou mais 

famílias (familiar), conviventes e as famílias que pagavam aluguel, permanecendo quase 

inalterado o número de famílias que viviam em imóveis cedidos. 

 
67 Os conceitos adotados pela prefeitura para a coleta de dados que originaram o gráfico são os adotados pelo Cadastro Único 

para Programas Sociais (CadÚnico). Assim, “Família” (situação habitacional “familiar” pelo gráfico) “é a unidade nuclear 

composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras que contribuam para o rendimento, ou tenham despesas 

atendidas, desde que moradores em um domicílio. Assim, mesmo as pessoas que não sejam parentes, mas dividam as rendas e 

despesas de um domicílio são, para o Cadastro Único, uma família”. Ainda, “uma pessoa que mora sozinha é considerada uma 

família para fins de cadastramento” e “parentes, ou mesmo não parentes, que residem num mesmo domicílio e partilham as 

rendas e despesas são considerados uma só família”. 

“Conviventes” (ou famílias conviventes) são formadas por “dois ou mais grupos familiares que residem no mesmo domicílio, 

mas não compartilham rendas ou despesas, por exemplo, filho se casa e continua morando no mesmo domicílio dos pais, mas 

sem compartilhar renda com eles, nem depender da renda de seus pais”. 

Ver http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Informes/Informe%20177.pdf.  
68 O aluguel social está previsto na Lei 8.742/1993 (dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências), 

art. 22, como sendo um dos benefícios de prestação eventual. A regulamentação desse artigo é dada pelo Decreto 6.307/2007, 

que logo no seu artigo 1º conceitua esses benefícios e no 8º especificamente o aluguel social: 

Art. 1º Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em 

virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 

.......................... 

Art. 8º Para atendimento de vítimas de calamidade pública, poderá ser criado benefício eventual de modo a assegurar-

lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.742, de 1993. 

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo 

poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão 

térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade 

ou à vida de seus integrantes. 
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Esses dados ensejam algumas considerações: 

I. Nos gráficos 7 e 8, os dados referem-se à forma de ocupação dos imóveis, 

excetuando-se a ocupação do imóvel próprio. Ou seja, famílias que alugam, moram em 

residências cedidas ou em domicílios com duas ou mais famílias podiam possuir algum imóvel 

e tê-lo alugado, cedido etc.69. Assim, pela forma da coleta de dados, não foi possível saber com 

certeza quantas famílias afetadas possuíam imóveis próprios antes e depois do desastre pelo 

relatório pesquisado70; 

II. O rearranjo constatado na situação habitacional mostra uma migração de parte 

das famílias que moravam junto com outras no mesmo imóvel, das conviventes e das que 

pagavam aluguel para o rol de famílias beneficiárias do aluguel social71, dando oportunidade 

para que algumas famílias passassem a não dividir mais o mesmo teto junto, sendo “familiares” 

ou “conviventes”; 

III. Independentemente da situação habitacional posterior ao desastre, em 

tese, todas as famílias teriam de sair do local quando o loteamento ficasse pronto e as casas 

fossem entregues aos beneficiários. Ou seja, toda a região passou a ter o status de moradia 

provisória para quem ainda residia na área de risco72, assim como para as famílias que optaram 

pelo aluguel social e foram morar em outro lugar73; 

IV. O perfil socioeconômico apresentado na subseção 4.1.1, especialmente 

quanto aos benefícios sociais de prestação continuada, e o aumento constatado de famílias 

recebendo aluguel social é possível notar que as políticas públicas sociais foram ampliadas após 

o desastre, embora o número de beneficiários do aluguel social pudesse ter sido maior.  

Com relação aos imóveis com situação habitacional classificada como “Próprio”, 

de acordo com o relatório pesquisado, o Gráfico 9 apresenta a situação habitacional dos imóveis 

antes da enxurrada de 2013. 

 
69 Os dados sobre as formas de ocupação “própria” (famílias que moram em residência própria) e “comercial” (famílias que 

moravam em estabelecimentos comerciais – talvez mistos), coletados pelos itens F – Situação Habitacional Anterior ao 

Desastre, subitem 8 – Forma de ocupação e G – Situação Habitacional Pós-Desastre, subitem 3 – Forma de ocupação do 

formulário “Levantamento Socioeconômico de Família Vítima de Calamidade Pública” estão representados em gráficos 

diferentes. 
70 Todavia, o primeiro cadastro de moradores afetados pelo desastre, executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano 

do Estado da Bahia (Conder), conhecido como “selagem”, em 331 imóveis, com início imediato após o desastre e terminado 

em janeiro de 2014, apontou 31 imóveis alugados; 28 imóveis cedidos; e 168 imóveis próprios. Mesmo sendo uma pesquisa 

para fins de cadastramento e regularização imobiliária – neste caso para possível processo de desapropriação – é possível ter 

parâmetros em relação à quantidade de famílias morando em imóveis próprios à época do desastre.  
71 Sendo o aluguel social de valor fixado em R$ 100,00, este funcionava muitas vezes como um complemento ao aluguel que 

as famílias pagavam.  
72 Importante lembrar que várias residências foram destruídas com o desastre e foram derrubadas pela prefeitura ou foram 

abandonadas pelos moradores, tornando-se ruínas como apresentado no capítulo 3. 
73 Em tese, a prefeitura não permitiu a moradia por aluguel social nas áreas de risco de desastre ou em imóveis sem condições 

de habitabilidade. Antes da concessão do benefício às famílias, uma equipe da administração local realizava uma inspeção no 

imóvel pretendido. 
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Gráfico 9: Situação habitacional anterior ao desastre (2013) 

 

Fonte dos dados: Diagnóstico Social das Famílias Atingidas Pela Inundação 

 

Das formas de ocupação apresentadas no Gráfico 9 a maior parte dos imóveis 

próprios ocupados pelas famílias anteriormente ao desastre na área em que ocorreu a enxurrada 

está classificada como informal. Esses imóveis, portanto, já à época não teriam condições de 

serem legalizados a não ser por uma iniciativa de regularização pelo poder público mediante 

regulamento.  

O Gráfico 10 apresenta a situação habitacional pós-desastre dos imóveis próprios 

na área da inundação por enxurrada: 

Gráfico 10: Situação habitacional posterior ao desastre (2015) 

 

Fonte dos dados: Diagnóstico Social das Famílias Atingidas Pela Inundação 

 

Pela comparação dos gráficos 9 e 10, observa-se um ligeiro aumento da situação 

habitacional das famílias em imóveis próprios informais e menor número das habitações em 
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imóveis escriturados, em posse das famílias e não houve registro de mais de um imóvel próprio 

por família. Por não haver dados no relatório sobre a composição as famílias em imóveis 

próprios, não é possível comparar saber efetivamente a quantidade de afetados ainda residentes 

em área de risco em imóveis próprios. 

Por fim, sobre os dados das famílias que permaneceram morando na área afetada 

pela enxurrada, o levantamento realizado pela prefeitura apresenta a seguinte situação para o 

ano de 2015, com números aproximados (LAJEDINHO, 2016, p.26):  

• 13% das famílias permanecem morando em área de risco, cujos imóveis serão 

demolidos; 

• 15% das famílias permanecem morando na área de risco, estando a demolição 

dos imóveis condicionada à obra do canal74; 

• 14% das famílias permanecem morando na área de risco, sem definição quanto 

a sua permanência; 

De acordo com os dados apresentados nesta seção, é possível tecer as seguintes 

considerações:  

a) O relatório fonte dos dados apresentados, como indicado, tinha como objetivo 

justificar a inclusão das famílias afetadas, residentes na área de inundação e na futura área do 

parque nas imediações do rio Saracura, no PMCMV. Dessa forma, não está claro o número de 

proprietários das residências e nem das famílias que alugavam os imóveis; 

b) O número de membros das famílias pesquisadas é muito baixo se comparado, 

por exemplo, ao número de membros familiares considerados (4 membros em média) pela 

defesa civil nacional para atendimento de ocorrências que demandam assistência humanitária. 

Nas entrevistas realizadas junto aos afetados, de fato, havia crianças morando nas residências 

em duas das nove pesquisadas.  

c) O relatório aponta que 97% das famílias tinham renda compatíveis com os 

critérios do PMCMV para inserção no programa em 2015. Mesmo assim, aproximadamente 

43% das famílias (207 afetados) ainda residiam em área de risco nesse ano, número que 

corrobora com a porcentagem de famílias atendidas por aluguel social (47%, conforme 

apresentado pelo Gráfico 3), considerando que a prefeitura não pagaria esse benefício eventual 

a quem residisse nessa área. Portanto, cerca de dois anos após o desastre, as ações adotadas para 

 
74 Essa obra é o alargamento do leito do rio, atualmente concretado, e o endireitamento de seu caminho, submetido a curvas e 

desvios da área urbana que adentrou o leito original. No entorno do rio, será construído um parque e revitalizada a orla, com 

espaço sem construções residenciais permanentes. Essa obra está prevista no Plano Diretor publicado em 2019 (ver 

bibliografia). 
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atender os afetados pelo desastre nas áreas em que ocorreu a enxurrada não teve efetividade 

para metade das famílias atingidas.  

d) Além disso, como já apontado no capítulo 3, a permanência dos moradores nas 

áreas de risco tem a ver com o impasse das residências não demolidas e não desocupadas e com 

a sobrevivência dessas pessoas por meio de suas casas comerciais. 

e) Considerando os benefícios de prestação continuada e eventuais preexistentes à 

ocorrência do desastre, a situação socioeconômica dos afetados poderia ter sido afetada de 

maneira muito pior se esses benefícios não existissem ou tivessem uma normativa diferente. 

Em outras palavras, o desastre poderia ter assumido uma dimensão muito maior do que foi para 

os afetados, com consequências sociais ainda piores.  

Por fim, algumas preocupações são elencadas no relatório, como o cuidado de não 

atribuir caráter indenizatório à inserção das famílias ao PMCMV ora pleiteado75 e até mesmo a 

sugestão de flexibilização das regras dos critérios de enquadramento das famílias ao 

programa76. Essa afirmativa presente no relatório é emblemática do ponto de vista da 

inadequação do PMCMV para atendimento aos afetados por desastre. 

4.2. O que disseram os afetados entrevistados 

Esta seção apresentará as impressões de nove moradores do loteamento Maria José 

Pereira Almeida, entrevistados no mês de março de 2019, bem como de duas das assistentes 

sociais que trabalharam em todo o processo de cadastramento e atendimento aos afetados e 

beneficiários do PMCMV. 

Suas falas e impressões estão divididas em duas subseções espelhando dois 

momentos: a) acontecimentos e impressões ocorridos entre 2013 até a mudança ao loteamento; 

b) durante a moradia no loteamento. Esses dados enfatizam as dificuldades e facilidades dos 

moradores em relação à moradia nos dois momentos. 

4.2.1. Impressões sobre os processos de moradia entre 2013 e 2017  

Sobre a permanência das famílias na área de risco, as informações prestadas por R. 

indicam que sua família não tinha para onde ir, e que ficou todo esse tempo na área de risco. 

Portanto, não foi beneficiária do aluguel social. 

 
75 “Ao considerar essas famílias como criteriosas, não se trata de atribuir caráter indenizatório ao programa de habitação 

popular, mas de enfatizar a importância social e econômica de reestruturar a vida dessas famílias, abaladas por catástrofes 

sucessivas, garantindo-lhes o mínimo necessário para uma vida digna, base para o seu empoderamento e promoção social e 

humana”. LAJEDINHO, (2016, p. 27). 
76 “... trata-se de perceber a especificidade da condição deste público de Lajedinho, que mesmo nos casos não correspondentes 

plenamente a estes critérios, justificam talvez o mais importante parâmetro norteador do programa, a justiça social, já que as 

famílias atingidas perderam seu único imóvel, e o município de Lajedinho foi contemplado com o Programa Habitacional para 

atender as famílias atingidas pela catástrofe natural, o que nos leva a sugerir que algumas regras e critérios podem ser adaptados 

a especificidade da situação”. Idem, p.27. 
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“Eu fui vítima da enchente e não foi fácil o que eu passei, eu perdi sete pessoas da 

minha família... Eu perdi sete... E aí, eu fui atingida também, minha casa foi bastante 

atingida, a defesa civil até, na época, foi lá na minha casa e disse que eu não tinha 

condições de eu morar ali. Mas depois, então, a gente começou a fazê aquela faxina... 

aquela coisa lá 'ah, vamos ficar aqui mesmo, a gente não tem pra onde ir, essas casa 

lá em cima vai demorá'... por causa de minha mãe, eu fiquei um tempo na casa de 

minha mãe, mas depois a gente retornou pra minha casa. E depois da enchente eu não 

morei em outra casa a não ser naquela mesma casa. Aí depois que teve uma [enchente] 

recente [de 2017] é que eu vim pra aqui, pra morá aqui no loteamento.” 

Informa também que ninguém da rua onde morava teve que sair de casa: 

“Na rua que eu morei lá embaixo [em frente à praça Higino de Oliveira Plínio], a água 

entrou nas casas, mas ninguém saiu das suas casas. Na rua que eu morei ninguém teve 

que sair. As pessoas que a enchente levou, elas moravam perto da praça que eu 

morava, e aí ficou aquele vazio mais lá pra baixo, lá na frente. Mas as pessoas que 

moravam na mesma rua que eu nenhuma saiu, mas não ficou bom não. Ficou mesmo 

como se fosse uma cidade fantasma, uma coisa estranha, tudo ruim muito desanimado, 

povo muito triste, ninguém comentava outra coisa a não ser sobre essa tragédia...” 

A entrevistada M.N. relata que saiu de sua casa logo após o desastre, mas acabou 

retornando por falta de condições de permanecer em casa alugada, o que indica que essa família 

não teve acesso ao aluguel social: 

“A casa, nóis não tava pagando aluguel. Condições que era bom eu não tinha de pagar 

aluguel. Ele também aí [marido dela] não trabalha porque tem problema de coração. 

Então ele não trabalha. Era eu e deus. Então a minina chegou, a dona da casa, ela 

chegô ao ponto que a gente tava conhecendo que ela queria receber a casa. Então nóis 

teve que limpar a nossa casa, eu fui na prefeitura e conversei: 'e aí, gente, eu posso 

passar pra minha casa? Porque eu tô querendo rezá e também parece que a minina tá 

querendo a casa, aí eu vô passá pra minha casa.' [Resposta:] 'É, vai por sua livre 

[incompreensível] se passa, nun vai ter nada'. Eu fui, limpei minha casa de novo e eu 

passei pra dentro da minha casa.” 

Já Z.B. informou que até saiu de sua casa inundada pela enxurrada, mas retornou 

por ter ficado em casa de parentes que era muito pequena para as famílias juntas: 

“Quando passou a enchente, que abaixou a água que o meu minino disse: 'pai, vamo 

chamar por deus, vamo limpar nossa casa e mudar pra nossa casa que as casa aqui tá... 

de nossas irmã tá tudo pequena, não cabe todo mundo... e nóis cheguemo, tiremo lama, 

tiremo lama, quatro caçamba de terra de dentro da casa, lavemo, água correndo no 

riacho e nóis lavemo a casa, lavemo tudo, de parede ao chão tiremo a lama (...) nóis 

lavemo a casa e mudemo pra dentro”. 

Por fim, N. relata que não pode ficar muito tempo afastada da área de risco porque tinha que 

trabalhar para seu sustento, pois morava em um imóvel de uso misto; 
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“Não. Eu fiquei na casa de minha irmã uns oito dias. Depois dos oito dias eu lavei 

aqui e vim praqui (...) porque aqui é meu ganha-pão. Se eu não ficá aqui, como é que 

eu vô consegui um dinheiro? Eu tenho que ganhá um dinheirinho, eu tenho que voltá 

praqui, agora, se tiver chovendo a gente corre... aqui é um comércio [única pousada 

da cidade], é minha casa de morada e meu comércio.” 

Sobre as condições de moradias temporárias, os afetados apresentam algumas 

situações que indicam que as ações e políticas públicas adotadas não foram capazes de atender 

adequadamente ao menos uma parte das pessoas que precisavam de moradia no período pós-

desastre. 

Em primeiro lugar, as pessoas que saíram de casa porque estas se tornaram 

inabitáveis logo após a passagem da enxurrada, que teve entre quatro e seis horas de duração, 

voltaram pelos seguintes motivos: a) não conseguiram lugar para morar em casas de parentes e 

amigos; b) conseguiram morar em casas de amigos ou parentes por um tempo, mas as condições 

não se mostraram adequadas; c) não conseguiram uma casa para alugar que se enquadrasse nas 

exigências da administração pública que a concessão do aluguel social; d) não podiam deixar a 

habitação mista por muito tempo por motivo de trabalho. 

Uma política pública adequada para afetados por desastre que tiveram suas 

moradias destruídas, condenadas ou desapropriadas precisaria justamente refletir o 

entendimento da dinâmica desse tipo de processo. Ou seja, deveria atender às demandas de 

moradias temporárias de forma imediata e, ao mesmo tempo, iniciar os estudos e processos para 

a construção de moradias permanentes. 

Além disso, deveria estar previsto o atendimento imediato dos afetados por 

profissionais da área da saúde psicossocial e mental, com acompanhamento de longo prazo. O 

objetivo desse atendimento seria o de iniciar, o mais cedo possível, o amparo necessário para 

que esses afetados não se sintam desamparados com o passar dos dias e voltem para seu “porto 

seguro”, que continua sendo sua casa, mesmo que danificada. 

Para as pessoas que possuem comércios ou mesmo atividades informais das quais 

sobreviviam, a atenção social precisaria atender esses afetados inicialmente com benefícios que 

fossem capazes de manter a vida da família com dignidade. Á medida que esses afetados fossem 

se mudando para as residências definitivas, um programa de incentivo à produção econômica, 

comtemplando capacitação, aporte de recursos e benefícios fiscais poderia trazer condições 

socioeconômicas sustentáveis e benefícios ao próprio município. 

 

 



80 
 

4.2.2. As condições de moradia no loteamento 

Um dos problemas elencados pelos entrevistados demonstra que a volta dos 

moradores para suas casas após o desastre de 2013, no fim, dificultou a entrega dos imóveis do 

loteamento em abril de 2017 – ainda havia unidades em fase de acabamento: 

“Quando foi em 2017 que deu outra chuva, aí eles [administração municipal] tomaram 

medo, que as casa já estava tudo pronta... E sem querer entregar... Eu não sei porque... 

aí: 'ah, entrega, não entrega, entrega, não entrega', aí viu o povo no perigo, porque 

tava tudo perigoso mesmo, inclusive a gente: 'nessa daqui eu não fico mais não, eu, 

só correndo dentro de casa, saindo meia noite'... aí começou a dar as casa... ‘se não 

ganhar eu é dar [incompreensível], porque eu não gosto dessas coisa não’”. 

Assim, as unidades do loteamento foram entregues naquele momento porque houve 

uma enxurrada de maiores proporções em Lajedinho, no fim de março daquele ano77. Havia 

então: a) famílias afetadas em 2017 que também foram afetadas em 2013; b) famílias afetadas 

em 2013 que não foram em 2017; c) famílias afetadas somente em 2017. Tudo isso gerou, 

inclusive, insegurança dos moradores afetados sobre seu direito a uma casa no loteamento. 

Quanto as dificuldades em morar no loteamento, os principais tópicos mencionados 

pelas pessoas entrevistadas foram os seguintes: a) separação da vizinhança; b) distância do 

centro da cidade; c) tamanho da casa e; d) proibição de comércio. 

4.2.2.1. A separação da vizinhança 

A mudança da vizinhança não estava planejada inicialmente pela administração 

municipal. No entanto, da forma como ocorreu a distribuição das unidades habitacionais aos 

cadastrados e a pressão popular sofrida pela prefeitura pela ocorrência de outra enxurrada em 

2017, algumas ruas do loteamento tiveram a vizinhança alterada, contrariando um princípio 

básico de realocação de pessoas em qualquer tipo de assentamento, desde abrigamentos 

temporários até loteamentos com moradias permanentes. 

A entrevistada C. definiu assim sua sensação com a vizinhança desconhecida: 

“A gente já passar por uma dessa, e já vir... Porque se agente tá e as vizinhança... 

Proque a gente prum lugar... É como se a gente tivesse morando em outro lugar, tá 

entendendo?” 

A moradora M.T. descreve com detalhes onde estão seus ex-vizinhos e seu 

descontentamento com a situação: 

“Os vizinhos não são os mesmos, só tenho uma que era minha vizinha, dona M. Os 

otro não era nem meus vizinhos... eu gostaria que tivesse sido os mesmos vizinhos. 

 
77 Essa enxurrada não gerou vítimas fatais porque a área mais atingida em 2013 já estava limpa, sem residências e moradores, 

embora os que ainda tenham ficado na área de risco tenham sofrido novamente. A administração municipal estima que mais 

pessoas teriam vindo a óbito se a força dessa enxurrada tivesse ocorrido em 2013. 
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(...) na época lá a gente falô uma vez quando Fulano tava, que era o prefeito, pra ele 

botá por rua, entendeu? O loteamento assim: a rua das Flores, que era a minha, a rua 

dos Professores que era outra, todo mundo junto... peguei só dona M. que era mora de 

frente da minha casa, quase, J. tá na de trás, I. tá lá [apontando], J. tá lá na de cima, 

A. tá lá embaixo ainda, né, e C. ... era pouca gente que era uma rua pequena... e era 

supermercado de F. e era I. e L. e eu, J. e C. aí C. ainda me chama de vizinha até hoje, 

que C. pega com a minha o muro, sabe... aí eu queria ter sido assim, os mesmos 

vizinho.” 

Já M.N. descreve a situação assim: 

“Com meus vizinho eu me dava bem... Eu se dava bem com meus vizinho lá embaixo. 

Hoje os vizinho da gente, que era vizinho da gente hoje, trocô, mudô, o povo tá tudo 

desorientado aqui ainda... Porque, ó, os vizinho da gente, que era meus vizim, desce 

lado daqui [aponta um lado da rua] eu ainda tenho meus vizim que era lá embaixo, já 

desse lado daqui [aponta o outro lado da rua] eu não tenho os vizim que era de lá. É 

uma diferença. Ficou salteado.” 

4.2.2.2. Distância do loteamento ao centro da cidade 

Com relação à distância do centro da cidade, os entrevistados indicaram os 

seguintes problemas: a moradora D. relata a dificuldade em levar as crianças na escola: 

“A distância pra levar as crianças, né, o colégio é lá embaixo, né, aí uma é pela manhã 

e outra é pela tarde... Aí a gente pede força a Deus e anda né.” 

Já N. e A.R. apontam que a distância, juntamente com o sol que incide na região 

Semiárida em que se situa Lajedinho, a faz escolher o horário de deslocamento. Na verdade, os 

deslocamentos em períodos mais próximos da aurora ou do ocaso são os mais comuns: 

“Lá em cima é só a hora de descer. Porque já pensou pra gente saí de lá pra vim aqui 

na rua... pela parte da manhã ainda vai, ou então à noite, mas com sol quente fica 

difícil pra gente vim de pé... é muito longe... só na subida, quando o sol tá quente a 

gente já cansa.”(N.). 

“a maior dificuldade é o sol quente pra descê que ficou muito longe pra ir lá pra baixo. 

Se tivesse um transportinho pra levá e trazê nóis todo dia seria tão bom, num sabe? 

Quando o sol tá muito quente..”(A.R.). 

A moradora M.N. relata dificuldade para ir ao trabalho na roça pela distância que 

tem que percorrer:  

“Hoje aqui em cima ficou mais difícil um pouco pra mim... Porque mesmo que eu 

more na rua aqui em cima, sabe, mas eu ainda tento ir na minha roça, trabalhar na 

minha roça. Pra mim ficou longe. Ficou difícil... E lá eu já tava na boca do caminho, 

era outra coisa lá na rua lá. Eu tenho meu benefício e tudo, mas se eu não trabalhá eu 

tô doente.” 
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4.2.2.3. Tamanho das casas do loteamento 

Com relação ao tamanho das casas do loteamento, como era de se esperar, as 

famílias que moravam junto de outras famílias antes do desastre e as que viviam de aluguel ou 

casas cedidas não tiveram reclamações contundentes sobre os aspectos construtivos da unidade 

do loteamento, como foi percebido pelo pesquisador no trabalho de campo e nas entrevistas. 

No entanto, quem possuía casas maiores reclamou principalmente do tamanho da 

casa e do terreno, sempre comparando com a moradia antiga. A moradora M.T. faz essa 

comparação e depois informa as ampliações que fez no imóvel no loteamento: 

“Eu tinha uma garage, três quarto, um banheiro, duas sala, uma despensa, dois tanque 

grande de água, um galinheiro, uma casa de criá cachorro, canteiros pra planta e pra 

verduras... Era enorme, era de canto a canto, uma casa que tinha vinte ano que eu 

morava.” 

“É, eu ampliei, eu fiz ... Eu disse que não queria cobrir a frente porque quando cobre 

a frente a casa fica abafada. Só que eu tenho um problema: toda chuva vem cai dentro 

de casa, aí eu inventei essa coberturinha aí, viu... Por causa disso. Todas casa que 

fechou a frente, que cobriu de tekha, isso aqui ficou um forno. Aí aqui, quando eu tô 

arrumando a casa eu abro as janelas toda, aí fica tudo fresquinho... reboquei o muro 

lá no fundo já... aí fizemo o muro, fizemo essa cobertura aí e essa cozinha, foi a 

ampliação, e a lavanderia, né, que é o principal de uma casa pra lavá ropa...”. 

A moradora C. relata a dificuldade que teve em se acostumar com a casa pequena. 

Até por isso, ela foi uma que ampliou a casa posteriormente: “Foi um sofrimento, meu irmão, 

pra quando a gente veio pra aqui, pra acostumar, tudo pequenininho, tudo bonitinho...” 

4.2.2.4. A proibição do comércio no loteamento 

A outra dificuldade relatada que enseja considerações posteriores é a proibição de 

comércio no loteamento. Sobre esse ponto, a moradora M. é bem clara sobre as dificuldades 

enfrentadas: 

“Aqui, o pessoal tá muito injuriado porque ... mainha chorô... mainha chorô porque 

disse que nunca teve isso lá embaixo, que a casa lá era dela e diz que a casa aqui é 

dela e fica com essas coisa. Ela disse que se pudesse voltava lá pra baixo de novo... 

pudesse voltava lá pra baixo de novo e... se a casa dela tivesse no lugar voltava lá pra 

baixo de novo.” 

“Eu tô falando de mim assim, né, mas quem nunca teve, quem nunca teve as casa tá 

muito bem que nem eu que nem outro. Mas essas [pessoas]que já teve é muita injustiça 

mesmo... Que já teve que nem mainha e os outro que já teve as suas, se já entrô pra 

dentro da casa é sua mesmo. E se elas [pessoas da prefeitura] fô questioná [eu digo:] 

'então você pega e bota minha casa lá no lugar ou então paga pra mim reconstruir 

otra'... como fica uma situação dessa? Se a pessoa tinha a casa, quer dizer que a pessoa 
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não tem agora direito prioridade de mandar na sua casa? isso aí que eu acho uma 

injustiça... isso aí que eu acho... porque ela tinha a casa dela e a casa dela era enorme 

e eu não tinha nenhuma, né, mas ela tinha a dela.” 

As regras do loteamento ainda impediram uma tentativa natural de retomada de uma 

rotina tradicional da cidade nos fins de semana. Com menos gente circulando nas praças do 

centro, os comerciantes dos quiosques passaram a levar seus produtos ao loteamento nos fins 

de semana. No entanto, a prática foi proibida porque as regras do programa não permitem 

comércio no loteamento. R. descreve a rotina até então: 

“Porque quando a gente veio logo, aquele povo, foi aquela coisa, vinha tudo aqui pra 

cima, entendeu? Mas que a curiosidade pra ver aqui pra cima, era tão bom, dia de 

sábado o povo trazia barraca de coisa pra vender aqui, pastel.. e era assim... e agora 

não tem mais nada disso”. 

Como já apontado no capítulo 3, a proibição do comércio afeta as condições de vida 

dos moradores do loteamento, na medida em que limita suas possibilidades de rendimento aos 

benefícios que já recebem – quando os recebem. 

4.2.3. Considerações sobre as dificuldades apresentadas 

Os aspectos apresentados apontam para a necessidade de uma política pública para 

afetados por desastres que tenha foco para o próprio desenvolvimento socioeconômico do 

loteamento com beneficiários de moradias para afetados por desastres. 

A presença das pessoas de mesma vizinhança é um dos aspectos que mais impactam 

para beneficiários de moradias pós-desastre. Esse impacto pode ser positivo, na medida em que 

o grupo com maiores laços sociais permanece junto como antes do desastre, mantendo o apoio 

mútuo ao enfrentamento dos dissabores da perda de bens materiais e entes familiares e 

facilitando a manutenção da rotina da maneira mais próxima possível de como era 

anteriormente. 

No entanto, o efeito pode ser o inverso se os vizinhos mal puderem se ver no novo 

local de moradia, considerando ainda que a nova vizinhança pode ser arredia e não colaborativa. 

Afinal, também esse vizinho está convivendo com pessoas estranhas ao seu redor. 

Com relação à distância do loteamento à parte baixa da cidade, onde moravam os 

beneficiários, o regulamento do PMCMV, como contrapartida, exige da administração local um 

lugar cedido para que possa haver a construção do empreendimento imobiliário. No caso de 

Lajedinho, o local onde foi construído o loteamento Maria José Pereira Almeida foi doado por 

um fazendeiro local. Havia outros locais mais próximos ao centro, fora da área de risco, mas 

pertencendo a proprietários particulares. 



84 
 

A escolha do local foi, na verdade, uma oportunidade possivelmente gerada pela 

comoção ante aos acontecimentos de 2013. De outra forma, poderia haver um processo de 

desapropriação que poderia se alongar por mais tempo. Contudo, o procedimento de 

desapropriação específico para a construção de um assentamento para moradias destinadas a 

afetados por desastres poderia fazer parte de uma política pública integrada ao planejamento e 

desenvolvimento urbano e socioeconômico local, com a participação dos três entes federativos. 

O desenvolvimento econômico das áreas às margens da rodovia que liga o centro 

ao loteamento não poderia demorar tanto tempo após o desastre e contar, majoritariamente, com 

iniciativas de comerciantes com recursos que se mudam para próximo do loteamento em busca 

dos consumidores que pouco retornam ao centro. 

Por outro lado, o centro da cidade, sem a revitalização pretendida e planejada por 

órgãos estaduais e aguardando financiamento federal não pode ser esquecido até que o parque 

seja construído. A política pública deveria atentar de forma integrada para esses aspectos para 

evitar que, aos poucos, a cidade “se mude” para junto do loteamento, o que não está 

contemplado no Plano Diretor publicado em 2018 (LAJEDINHO, 2018). 

Dessa forma, tanto o problema do tamanho e da qualidade das habitações (apontada 

no capítulo 3) quanto o incentivo ao comércio e à produção econômica para os afetados também 

seriam abordados por este planejamento de desenvolvimento urbano. Para isso, um trabalho de 

acompanhamento e investigação caso a caso poderia ajustar o máximo possível esse 

planejamento, se já existente, ou ser a base de novo planejamento, o que seria o caso de 

Lajedinho. 

Por fim, cabe a consideração de que essas reclamações dos beneficiários são 

evidências, ainda que parciais, de que ou os beneficiários não foram ouvidos, ou se foram, suas 

falas não foram plenamente atendidas. 

4.3. Considerações sociais 

Este estudo de caso, como ficou demonstrado no decorrer da pesquisa, foi realizado 

em uma cidade com menos de cinco mil habitantes, uma das menores da Bahia. A pequena 

cidade, no entanto, teve no desastre de 2013 a revelação da precariedade socioeconômica em 

que sempre viveu. 

Somando-se a essa condição, a dimensão do evento ocorrido (enxurrada) tornou 

clara a vulnerabilidade dos habitantes da cidade. A resposta ao desastre não conseguiu evitar 

que boa parte dos moradores retornassem à área de risco, pois ficaram sem informações 
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adequadas sobre onde passariam a residir. Ou melhor, teriam que buscar outra residência e 

pleitear o aluguel social. Houve perda de trabalho, de lugar para morar, de familiares e amigos.  

Essa dimensão social completamente alterada não pode passar despercebida ao 

poder público da forma como identificou Pinheiro (2014) no desastre de 2011 no estado do Rio 

de Janeiro. Ao contrário, deve ser a base da política pública destinada a afetados por desastres, 

o que pode ser iniciado com o estreitamento entre o poder público e as comunidades em 

vulnerabilidade social e evoluídas para ações que promovam a resiliência dessas comunidades. 

Nesse sentido, como alerta Valêncio (2017), não adianta apenas melhorar a política 

pública no sentido de ser menos burocrática e mais veloz em providenciar casas de qualidade 

aos beneficiários afetados por desastres e informar o cumprimento do papel do poder público, 

resolvendo a parte social do problema. É preciso garantir os direitos essenciais relacionados à 

habitação, conforme conceito adotado em Brasil (2014, p. 23): 

“A percepção de habitação engloba as visões com relação ao entorno da casa – a 

vizinhança e suas características – e à sua inserção urbana, considerando o acesso a 

equipamentos públicos essenciais, como saúde, educação e transportes”.  

Assim, a autoridade pública não pode ser tão coercitiva enquanto detentora do 

conhecimento técnico a ponto de deslegitimar a opinião dos afetados (Valêncio, 2014b). O 

exercício do trabalho em defesa civil, em sentido lato, envolve fundamentalmente colaboração 

e coordenação de ações nos segmentos públicos e privados, com a participação dos afetados. 

A próxima seção aponta sugestões e diretrizes que precisam ter como base não 

apenas o desenvolvimento socioeconômico, mas também o fortalecimento da cidadania. 

4.4. Recomendações e sugestões de diretrizes para a política pública 

Este estudo partiu das hipóteses elencadas no capítulo 2 ora reproduzidas: a) Os 

afetados pelo desastre tiveram baixa participação tanto na implementação da política quanto, 

sobretudo, em sua elaboração; b) A percepção dos afetados sobre o desenho e a implementação 

da política, quando divergentes das ações efetivamente realizadas, se manifesta por meio das 

sucessivas alterações e adaptações que os moradores realizaram após a mudança para o novo 

local de moradia. 

Além disso, previa-se que outras questões acerca da urbanização e das unidades 

habitacionais do loteamento, bem como outras nuances psicossociais importantes pudessem 

apontar para um caminho a ser adotado para a melhora da política pública atual destinada aos 

afetados por desastres que necessitam de moradias. 

As hipóteses mencionadas encontraram eco na pesquisa de campo. E, mais que isso, 

foi possível perceber que todo o processo para que os beneficiários do loteamento Maria José 
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Pereira Almeida tivessem suas unidades habitacionais foi bastante complexo. O enquadramento 

dos beneficiários nos critérios do PMCMV foi complexa por diversos aspectos, ensejando uma 

atualização cadastral dos beneficiários e uma solicitação de adaptação de regras e critérios para 

o atendimento dos afetados, conforme apresentada neste capítulo. 

No entanto, para além das hipóteses mencionadas, a pesquisa pode mostrar que as 

moradias temporárias para beneficiários do benefício eventual denominado aluguel social não 

foram suficientes para os afetados. Os relatos mostraram que algumas famílias não acharam 

residências adequadas para fazer jus ao benefício. Outras nem sequer procuraram. Esses fatos 

mostram que é preciso de imediato uma adequação nos procedimentos para a concessão desse 

benefício.  

As sugestões e recomendações passam pelo entendimento da situação vivida pelos 

afetados pelo desastre, sem o que não é possível a elaboração de uma política pública adequada 

para o atendimento desse público específico. Assim, o contexto maior é o das garantias aos 

direitos individuais dessas pessoas, da percepção de que é preciso ter um atendimento 

psicossocial de longa duração e, por fim, de que é necessário que o reassentamento das famílias 

não seja uma remoção para uma casa adequada, mas sim o início de um processo de 

desenvolvimento humano e socioeconômico de toda uma comunidade formada pelo 

loteamento.  

Corroborando com esse entendimento, a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, instituída pela Lei 12.608/2012, em seu artigo 3º, caput, e parágrafo único, aponta 

textualmente: 

“Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 

e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. 

Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 

desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de 

recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais 

políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento 

sustentável”.(BRASIL, 2012). 

Está claro, portanto, que devem ser envidados esforços no sentido de uma atuação 

sistêmica entre entes federativos (inter e intrafederativos) para que as atuais ações em defesa 

civil sejam melhores e mais adequadas às necessidades apontadas pelos próprios afetados do 

desastre ocorrido em Lajedinho.  

Para isso, seguem algumas sugestões de diretrizes de políticas públicas para os 

afetados por desastres que necessitam de moradia.  

A política pública deve ser/conter: 
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I. Específica para o público alvo de que trata esta pesquisa; 

II. Sistêmica, ou seja, prever a participação de instituições dos três entes federativos 

e as respectivas responsabilidades em relação ao atendimento do público alvo; 

III. Integrada a projetos de desenvolvimento e expansão urbanos; 

IV. Mecanismos e fontes de recursos e financiamentos para a construção dos 

loteamentos ou outros modelos de urbanização para afetados por desastres; 

V. Participação social nos processos de cadastramento, construção das unidades 

habitacionais e assentamento dos beneficiários no loteamento ou outro modelo de urbanização, 

em forma de coparticipação nessas ações; 

VI. O atendimento de moradias temporárias por meio de benefícios sociais, 

de forma que cada família tenha uma unidade habitacional temporária; 

VII. O cadastramento e o assentamento das famílias afetadas de forma a 

manter a disposição e vizinhança pré-desastre; 

VIII. Serviço social, psicossocial e de saúde mental de longo prazo para os 

afetados beneficiários de moradias temporárias e do loteamento, bem como para outros 

afetados, caso exista. 

IX. Diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico integrado do 

loteamento ou modelo e urbanização adotado com o planejamento urbano e demais políticas 

públicas de desenvolvimento municipal, estadual e federal.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As ações relacionadas a defesa civil possuem, por natureza, um caráter sistêmico, 

ou seja, não é possível que uma organização ou entidade atue adequadamente em qualquer das 

fases doutrinárias em que essas ações se enquadram, a saber: prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e reabilitação/reconstrução. Nesse sentido, as ações empregadas nas primeiras duas 

semanas do desastre, como descrito no capítulo 1, foram organizadas e executadas por diversas 

organizações e entidades. 

No entanto, o trabalho sistêmico ora mencionado, pela longa tradição em atuação 

na resposta a desastres no Brasil, é mais bem planejado e trabalhado nesta fase de atenção 

imediata aos afetados. Dessa forma, após as atuações emergenciais, de maneira geral, tem-se a 

falsa ideia de que os afetados já foram atendidos ou que as soluções definitivas estão a caminho. 

E esse foi um dos fatores motivadores para o desenvolvimento dessa pesquisa. A 

continuação do desastre para os afetados para além da visibilidade da mídia e das políticas 

públicas. Como agente público diretamente envolvido nas ações emergenciais e de assistência 

humanitária e depois acompanhando as demais ações e providências mais restritas a cargo da 

Sedec, as percepções que geraram as hipóteses deste trabalho foram amadurecendo. 

Outro fator motivador para a pesquisa é o olhar sociológico que as pesquisas 

desenvolvidas pelo Neped/UFSCar têm para os desastres há mais de uma década. É frequente 

que as organizações e agência públicas de segurança e defesa civil no Brasil tenham mais 

preocupações com o monitoramento de eventos climáticos e os possíveis danos humanos e 

materiais do que com a atenção aos afetados em relação aos seus direitos de cidadãos. 

Dessa forma, as hipóteses de baixa participação dos afetados na implementação da 

política pública para afetados por desastres que necessitam de habitação e a suas opiniões 

divergentes quanto a esta expressas por meio de alterações e adaptações nas casas foram 

confirmadas pelo trabalho de campo das entrevistas por roteiros semiestruturados. Mais ainda, 

tanto os afetados quanto as assistentes sociais que participaram de todo o processo de 

cadastramento e trabalhos sociais apontaram deficiências no atendimento aos afetados em 

relação ao seu atendimento por habitação provisória, como apresentado no capítulo 3. 

A metodologia utilizada para a pesquisa mostrou-se adequada e a partir de sua 

execução foi possível obter os dados e informações para análise da implementação da política 

pública atual destinada a afetados por desastres que necessitam de habitação por terem suas 

casas destruídas pela ótica dos afetados, sua participação e quais os pontos podem ser 

melhorados na visão dos afetados para um atendimento mais adequado . 
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Com as vivências do pesquisador em 2013 e 2019 em campo em momentos 

diferentes da evolução do desastre e as entrevistas realizadas com os moradores do loteamento 

Maria José Pereira Almeida foi possível verificar a pertinência do problema da pesquisa, a 

confirmação as hipóteses apresentadas e a elaboração de sugestões de diretrizes para uma 

política pública voltada exclusivamente para os afetados por desastres que necessitam de 

habitação, como apresentadas no capítulo 4.  

Assim, a contribuição dessa pesquisa por meio dessas sugestões aponta para uma 

solução sistêmica em que vários níveis de governo, sociedade civil e os próprios afetados 

possam atuar de forma com que a Prioridade 4 do Marco de Sendai78, “Reconstruir Melhor” 

(UNISDR, 2015, p. 21) seja alcançada para esses casos. 

 

 

 

 

 
78 Sendai Framework for Disasters Risk reduction, disponível em 

https://www.preventionweb.net/publications/view/43291 (UNISDR, 2015, p. 21) 

https://www.preventionweb.net/publications/view/43291
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7. Anexo I – Mesorregiões geográficas da Bahia 

 

O círculo indica o município de Lajedinho (notação do pesquisador). 

Fonte: 

https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MESORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA

_2V25M_2017_SEI.pdf. Acesso em fevereiro/2019; 

 

 

https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MESORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf
https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MESORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf


94 
 

8. Anexo II – Microrregiões geográficas da Bahia 

 

O círculo indica o município de Lajedinho (notação do pesquisador). 

Fonte: 

https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MICRORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAP

A_2V25M_2017_SEI.pdf. Acesso em fevereiro/2019;  

 

https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MICRORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf
https://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MICRORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_2V25M_2017_SEI.pdf
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9. Anexo III – Mapa descritivo de Lajedinho 

 O retângulo indica a área urbana da sede de Lajedinho, onde houve o desastre (notação do pesquisador). 

Fonte: http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/municipal/mapa_descritivo_2919009_1.pdf. Acesso em fevereiro de 2019.

http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/municipal/mapa_descritivo_2919009_1.pdf
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10. Anexo IV – Roteiro para entrevista semiestruturada – Moradores 

 

Como era a rotina do Sr(a) na cidade antes da enxurrada de 2013? 

 

Como era o relacionamento entre os moradores da cidade antes da enxurrada? 

 

Após a enxurrada, o(a) sr(a) e sua família moraram em outro lugar antes de virem 

para este loteamento? Onde? Por quanto tempo? 

 

O que o(a) sr(a) achou dessa moradia provisória e do tempo que sua família ficou 

lá? (Gostou/não gostou, facilidade/dificuldade) 

 

O(A) Sr(a) foi a alguma reunião junto a autoridades públicas para acompanhar o 

processo de distribuição das casas desse loteamento? 

 

Se não, o Sr(a) gostaria de ter participado? Por que? 

 

O(A) Sr(a) gosta de morar nessa casa? Por quê? 

 

Morando aqui no loteamento, quais são as principais facilidades que o senhor(a) 

tem agora que não tinha quando morava lá na cidade?  

 

E quais são as principais dificuldades? 

 

Como é o relacionamento com as pessoas que ainda moram na cidade com as 

pessoas que moram aqui no loteamento? 

 

Como é a sua rotina aqui no loteamento?  

 

Se este loteamento fosse construído antes do desastre de dezembro de 2013, o 

Sr(a) viria morar aqui? Por quê? 

 

O que o Sr(a) pensa da sua vida para o futuro morando aqui? 
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11. Anexo V – Roteiro para entrevista semiestruturada – Assistência 

Social 

 

Na sua visão, como era o relacionamento entre os moradores da cidade antes da 

enxurrada? 

 

Como foi o processo de cadastramento das pessoas que tiveram as casas 

destruídas ou interditadas? 

 

Como ocorreu a provisão de aluguel social às pessoas afetadas? 

 

Me explique como foi o processo de assentamento dos moradores do loteamento. 

 

Quais as principais dificuldades encontradas nesse processo de assentamento?  

 

E quais foram as principais dificuldades? 

 

No seu entendimento, como é o relacionamento entre os moradores do 

loteamento? 

 

E o relacionamento entre os moradores do loteamento e os moradores que ainda 

estão na cidade? 

 

O que você acha das casas do loteamento? 

 

Na sua percepção, quais as principais facilidades que as pessoas têm agora que 

não tinham quando moravam lá na cidade? 

 

E as principais dificuldades? 

 

Se o loteamento fosse construído antes da enxurrada de 2013, você acha que as 

pessoas se interessariam em morar lá? Por quê? 

 

Como você vê o futuro de Lajedinho após do desastre de 2013 e todas as suas 

consequências? 
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12. Anexo VI – Roteiro para entrevista semiestruturada – Assistência 

Social do programa de pós-ocupação 

 

No seu entendimento, como é o relacionamento entre os moradores do 

loteamento? 

 

E o relacionamento entre os moradores do loteamento e os moradores que ainda 

estão na cidade? 

 

Como está sendo desenvolvido o programa de pós-ocupação destinado aos 

beneficiários do loteamento? 

 

Você acha que poderia haver um programa específico para o perfil de afetados por 

desastres como o de Lajedinho? 

 

Quais as principais facilidades que você encontrou no desenvolvimento desse 

programa aqui para Lajedinho? 

 

E as principais dificuldades?  

 

Se o loteamento fosse construído antes da enxurrada de 2013, você acha que as 

pessoas se interessariam em morar lá? Por quê? 

 

Como você vê o futuro de Lajedinho após do desastre de 2013 e todas as suas 

consequências? 
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13. Anexo VII – Planta nominal do loteamento Maria José pereira de Almeida, atualizado em 05/02/2019, com a indicação da 

localização de moradia dos moradores entrevistados (marcações em vermelho no mapa). 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social de Lajedinho. Marcações do pesquisador. 


