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PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO – PARAÍBA: UMA ANÁLISE 

SOBRE O DECLÍNIO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E SUAS 

IMPLICAÇÕES NAS RELAÇÕES COMERCIAIS DO LOCAL COM O 

REGIONAL, O NACIONAL E O INTERNACIONAL 

 

Jânesson Gomes Queiroz 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

janessongeografo@hotmail.com 

 

João Freire Rodrigues 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

jrfreirerodrigues@gmail.com  

 

 

Resumo: 
 A partir da década de 1970 vários perímetros irrigados foram instalados no semiárido 

brasileiro. Nesse período foi implantado entre os municípios de Sousa e Marizópolis o Perímetro 

Irrigado de São Gonçalo (PISG), local escolhido para a realização da pesquisa. O percurso 

metodológico que orientou a pesquisa estruturou-se basicamente a partir de dois métodos, o 

bibliográfico e o estudo de campo. Os resultados obtidos demonstraram que o processo produtivo 

no PISG é praticado predominantemente com a utilização de técnicas rudimentares. A prática da 

irrigação por inundação, a utilização excessiva de agrotóxicos e fertilizantes químicos e outras 

técnicas acabaram influenciando no processo de desencadeamento de vários problemas 

ambientais. Além disso, a grande seca que atingiu a região entre 2012 e 2017 agravou a 

degradação ambiental e potencializou o declínio da produção agropecuária. Com a fragilidade 

produtiva, o PISG perdeu gradualmente a capacidade de abastecer a demanda mercadológica de 

seus produtos. As relações de mercado com espaços regionais, nacionais e até internacionais 

foram enfraquecendo ao rítmo das perdas produtivas. Isto produziu uma massa de desempregados, 

reduziu o poder de compra das pessoas, e consequentemente desarticulou a dinâmica econômica 

que o PISG tinha outrora. Diante disso, torna-se urgente a revitalização do Perímetro a partir de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, com ênfase nas potencialidades e limitações 

locais e nas articulações com os espaços urbanos, especialmente ao seu entorno. O objetivo do 

artigo foi analisar o processo de enfraquecimento, a aprtir de 2012 das relações comerciais do 

PISG com espaços regionais, nacionais e internacionais. 

 

Palavras-chave: Irrigação; Dinamismo Econômico; Declínio Produtivo; Enfraquecimento de 

Relações Comerciais; Perímetro Irrigado de São Gonçalo.  

 

1 Introdução  

 

A irrigação nasceu no semiárido brasileiro como forma de garantir a produção de 

alimentos em larga escala e favorecer a integração da região aos demais espaços 

nacionais, sendo o Estado o grande mentor desse processo. A irrigação ganhou muita 

importância no semiárido a partir da década de 1970, período que foram implantados 

vários perímetros irrigados (ARAÚJO, 1997).  

A criação do Perímetro Irrigado de São Gonçalo ocorreu nos primeiros anos da 

década de 1970, sob administração do DNOCS (GURJÃO et al., 2009). Entretanto, as 

pessoas que já estavam assentadas à localidade antes da implantação do Perímetro, 

mailto:janessongeografo@hotmail.com
mailto:jrfreirerodrigues@gmail.com
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sofreram expropriação, e posteriormente foram relocadas em faixas de terras chamadas 

de lotes, onde iniciou-se o ciclo produtivo orientado pelo DNOCS (QUEIROZ, 1993).  

 No período da implantação do PISG, dentre as principais culturas desenvolvidas 

destacavam-se o coco, a goiaba, a banana, a manga e o algodão arbóreo. No início a 

pecuária era inibida, contudo depois despontou com os rebanhos de ovinos, de caprinos, 

de bovinos, de suínos e a criação de peixes (SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2018). 

 Durante todo seu período de existência, o PISG nunca havia tido perdas produtivas 

expressivas. O declínio produtivo ocorreu após o ano de 2012, quando a degradação 

ambiental se tornou mais intensa e uma grande seca assolou a região. O dilema começou 

com a suspensão da irrigação, ainda em 2012, e aumentou consideravelmente com o 

racionamento de água para o consumo humano e animal neste mesmo ano. A situação 

ficou caótica em março de 2016, quando o açude de São Gonçalo atingiu o menor volume 

hídrico de sua história (SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2018; SOARES, 2018).  

 O declínio da produção agropecuária no PISG provocou a diminuição gradual da 

quantidade de produtos para abastecer a demanda de mercado. Esse fator provocou o 

enfraquecimento das relações comerciais do Perímetro com a região de Sousa, com vários 

estados brasileiros e até com os Estados Unidos da América (SILVA et al., 2017; 

SIQUEIRA et al., 2018).  

Diante da situação, o PISG precisa ser reinventado a partir de suas potencialidades 

e limitações. Para isso, a urgente revitalização perpassa por políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento territorial local. Certamente, dessa forma, ocorrerá o reestabelecimento 

das relações comerciais do Perímetro com outas regiões (NETO, 2013; SILVA et al., 

2017); SIQUEIRA et al., 2018).  

 O objetivo geral do presente artigo foi analisar o processo de enfraquecimento, a 

partir de 2012, das relações comerciais do Perímetro Irrigado de São Gonçalo com 

espaços, regionais, nacionais e internacionais. Os objetivos específicos voltaram-se: à 

discussão dos processos que causaram o declínio produtivo; à representação quantitativa 

da redução dos rendimentos monentários provenientes da produção agropecuária, e ao 

mapeamento das conexões comerciais do PISG com outros espaços.  

 O trabalho está dividido em duas Seções, além desta introdução. A Seção 2 

apresenta a revisão bibliográfica, a metodologia, as principais características físicas e 

humanas da área de estudo, e os resultados obtidos. Na Seção 3, são expostas as 

considerações finais do trabalho. 
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2 Revisão bibliográfica  

 

 Considerando a gigantesca complexidade que envolve o espaço geográfico e seu 

processo de integração a partir de inúmeras redes, entende-se que o campo e a cidade, a 

cada dia, intensificam suas relações (BURIN, 2008; CORRÊA, 2011).  

 Wanderley (2000) chama a atenção para a tendência de complementaridade entre 

o rural e o urbano, superando a abordagem clássica de oposição ao urbano, na qual 

também se previa o fim do rural. Para Burin (2008) e Oliveira (2014), os dois espaços são 

cada vez mais dinâmicos e interligados, isto em virtude de uma teia de relações sociais, 

econômicas, culturais, políticas, dentre outras. 

 Com base nas palavras de Wanderley (2000), o meio rural se estrutura a partir de 

suas relações com as cidades, com as regiões metropolitanas e também com os pequenos 

centros, em torno dos quais se organiza a vida local. Para esta autora a pequena cidade, 

ou mais especificamente o pequeno município é parte integrante do mundo rural que o 

circunda. Partindo ainda da abordagem territorialista do rural, Rodrigues (2014), propõe 

uma nova metodologia de definição do urbano e rural no Brasil, tendo o município como 

unidade de análise. Desta forma, o campo e a cidade fazem parte do mesmo território, 

sendo o caráter rural ou urbano do município definido pela dinâmica predominante no 

mesmo. Esta classificação converge com a tipologia apresentada pela OCDE (1994), uma 

das pioneiras da análise territorialista do desenvolvimento. 

 Assim, devido às relações intrínsecas, é difícil separar o que é campo e o que é 

cidade, porém cada um desses espaços possue algumas especificidades. O campo ainda é 

marcado sobretudo pelas atividades agrárias e pelas relações mais próximas entre as 

pessoas. Entretanto, a modernização está chegando ao campo, seja com a agroindústria, 

com a difusão informacional e cultural, com a expansão da teia urbana ou outras formas. 

A verdade é que o campo vem mudando (CARMO, 2009).  

 A modernização do campo vem ampliando a capacidade de satisfazer algumas 

necessidades básicas das cidades. Nesta ótica, a agricultura e/ou outras atividades agrárias 

têm grande importância, haja vista, podem mostrar dinâmicas urbanas em que  as cidades 

dependem de seu entorno mais disperso para se “nutrir” e estabelecer contatos com a 

economia regional, nacional e global. Por outro lado, aquelas áreas rurais pujantes, em 

função da dinâmica produtiva, tendem a construir estreitos laços econômicos diretamente 

com espaços multiescalares (ABRAMOVAY, 2000). 
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 Para Oliveira (2014, p. 1080), “de todas as características que demonstram a 

influência do campo na cidade a agricultura é a prática que melhor retrata esse processo. 

Tendo em vista que a essa remonta a própria origem da humanidade (...)”. Com o 

planejamento da produção agrícola e com o crescimento econômico a partir da década de 

1970, consolidou-se a função do meio rural como produtor de alimentos para abastecer 

os lugares mais próximos e mais distantes (ARAÚJO,1975 apud Burin, 2008).   

 A produção de alimentos se destina agora, de forma crescente, a abastecer o 

mercado das cidades. As áreas rurais também sempre desempenharam em épocas de crise 

o papel de fornecer mão-de-obra desqualificada e barata para as cidades. Essas 

características conferem ao campo uma importância marcante para as cidades, 

principalmente através dos acréscimos econômicos e da expansão física das cidades 

(FERRÃO, 2000).  

 As cidades são espaços caracterizados, em suma, por uma massa consistente de 

população, pelos serviços ofertados, pelas atividades produtivas e pela alta conexão entre 

os distintos pontos do território (INDOVINA, 2004, p. 55 apud Vasconcelos, 2015, p. 

20).  Devido suas características, as cidades se relacionam com o campo, dentre outras 

formas, através da oferta de serviços avançados e da comercialização de produtos 

industrializados que muitas vezes o campo não dispõe (OLIVEIRA, 2014).  

 

3 Metodologia 

 

 O percurso metodológico que orientou a pesquisa estruturou-se basicamente a 

partir de dois métodos, o bibliográfico e o estudo de campo. O método científico é um 

arranjo sistêmico e racional que possibilita, com maior segurança e agilidade, alcançar o 

objetivo de estudo. Através do método de pesquisa é fomentado um caminho a ser 

trilhado, servindo para constatar eventuais equívocos e, ao mesmo tempo, como 

parâmetro para a organização das decisões do pesquisador (LAKATOS E MARCONI, 

2008, p. 83). 

O estudo bibliográfico buscou abordar o que já havia sido produzido sobre a 

temática de estudo, servindo para a produção do quadro teórico deste artigo. Assim, vários 

debates científicos trouxeram suas contribuições, tais como os produzidos  por Queiroz 

(1993), Gurjão et al., (2009), Neto (2013), Silva et al., (2017), Siqueira et al., (2018) e 

Soares (2018). Neste sentido, como ressalta Trienta et al. (2012), o estudo bibliográfico 

busca identificar o que foi produzido de conhecimento pela comunidade científica sobre 
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um determinado tema. É um estudo que parte da premissa de que o nascimento de uma 

pesquisa acadêmica tem relação direta com levantamentos do que já foi discutido, 

publicado e produzido como conhecimento, e por isso, deve ser utilizado para a 

construção de novos saberes.  

A pesquisa de campo foi realizada através da exploração observacional do espaço 

estudado (sobretudo os aspectos físicos) e da captura fotográfica de recortes paisagísticos 

(áreas de plantação e criação de animais, corpos hídricos, dentre outros). Esse instrumento 

possibilitou relacionar a teoria à realidade pesquisada e levantar novas informações sobre 

o objeto de estudo. O estudo de campo possibilita situações de pesquisa que enriquecem 

e facilitam a reflexão teórica sobre os dados coletados e favorece às novas descobertas 

(GIUMBELLI, 2002 apud SILVA et al., 2017).  

 

3.1  Área de estudo 

 

3.1.1  Localização geográfica e aspectos físicos 

 

A área escolhida para o estudo foi o Perímetro Irrigado de São Gonçalo, situado, 

conforme Neto (2013), entre as coordenadas geográficas 06 º 50` 22” S e 38 º 18 ` 39” 

W. O Perímetro localiza-se, parte no município de Sousa e parte no município de 

Marizópolis (Figura 01), às margens da BR – 230, no distrito de São Gonçalo, no 

Vale do Rio Piranhas, distando aproximadamente 440 km da cidade de João Pessoa, 

capital da Paraíba (DNOCS, 2018). 
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Figura 1: Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PB): Mapa de localização. 

Fonte: NETO (2013). 

 

O PISG está inserido em região de clima semiárido, com chuvas irregulares, no 

tempo e no espaço, concentradas nos meses de janeiro a abril, estabelecendo um longo 

período de estiagem nos meses restantes do ano; a pluviometria média é de 800 mm anual. 

O relevo é predominantemente aplainado, com solos do tipo neossolo flúvico e com 

altitude média de 235 m acima do nível do mar (EMBRAPA, 2006).  

 

3.1.2  Aspectos históricos e populacionais 

 

O Perímetro Irrigado de São Gonçalo foi implantado no início da década de 1970, 

assim como outros perímetros construídos sob administração do DNOCS (NETO, 2013; 

SOARES, 2018).  A área territorial é de 5. 290 ha, sendo destinada à agricultura irrigada 

e de sequeiro e à criação de animais (GURJÃO et al., 2009). 

A respeito da implantação desse Perímetro, ocorrida nos mesmos moldes de 

assentamento oficial, alguns fatores merecem destaque, como a desapropriação do 

espaço; a ruptura com o sistema agrícola tradicional vigente; e a retirada das pessoas que 

habitavam à localidade. Esses fatores foram utilizados como base para a implantação dos 

lotes de irrigação (QUEIROZ, 1993). 

Conforme Queiroz (1993, p. 64) o DNOCS empregava alguns critérios para a 

realização da seleção dos colonos, na verdade era uma legislação própria sobre o tema. 

Esta legislação determinava que os postulantes aos lotes deveriam preencher às seguintes 



 

____________________________________ 
18 

 

condições: “a) ter a agropecuária como atividade exclusiva; b) ter idoneidade 

comprovada; c) ser chefe de família; d) ter idade entre 19 e 60 anos, e; e) ter condições 

físicas e mentais que o torne apto ao trabalho”. 

As famílias foram gradativamente alojadas em quatro áreas, a sede do PISG, São 

Gonçalo, e três núcleos habitacionais (I, II e III) (GURJÃO, 2009; NETO, 2013; SILVA 

et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2018). Os nomes atribuídos aos três núcleos de 

povoamentos ocorriam seguindo a sucessão numérica em que as obras destes lugares já 

ofereciam condições ao estabelecimento das moradias (NETO, 2013). 

Com a locação das famílias em seus lotes de terras, algumas culturas permanentes 

passaram a ser praticadas, destacando-se a produção de coco, goiaba, banana, manga e 

algodão arbóreo. A produção normalmente era comercializada para fábricas do estado do 

Pernambuco. Aos poucos a elevação produtiva permitiu iniciar um ciclo econômico no 

PISG, isto é, uma produção voltada ao abastecimento local, regional e até nacional. Vale 

salientar que o Perímetro desde sua implantação ainda utiliza, predominantemente, a 

irrigação por inundação. Outra questão muito importante diz respeito ao fato de no início 

da implantação do Perímetro, as práticas agrícolas eram a prioridade, assim, a pecuária 

era inibida pelo modelo produtivo instalado. Tempos depois essa ideia foi desmistificada, 

abrindo espaço a maior diversificação do setor produtivo (NETO, 2013).  

Sobre as culturas desenvolvidas no PISG nas últimas décadas, Silva et al., (2017, 

p. 04) ao citarem informações contidas no Relatório DNOCS (2012) destacam: “(...) as 

culturas mais cultivadas são o coco anão e banana; a pecuária contribuia com a 

comercialização de rebanhos de ovinos, de caprinos, de bovinos, de suínos e, incluindo a 

venda de peixes”.  

Atualmente no Perímetro são pequenas extensões de terras irrigadas, 

representando muito pouco em relação ao total da área irrigável. Ainda ocorre irrigação 

devido alguns produtores utilizarem a água de açudes, cacimbões e poços tubulares para 

apenas manter vivas parte de suas culturas (SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2018). 

 Em relação à população, o PISG é formado por aproximadamente 7.400 

habitantes, destes, 500 são irrigantes. A população está assentada em 518 lotes de terras, 

distribuídos em 04 áreas, a sede, São Gonçalo, com 1.800 habitantes, e as agrovilas, que 

são: Núcleo I, com 1.200 habitantes; Núcleo II, com 2.300 habitantes; e o Núcleo III, com 

2.100 habitantes (GURJÃO et al., 2009).  
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4 Resultados 

 

4.1 Caracterização da área de estudo  

 

A degradação ambiental provocada pela utilização excessiva de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos para potencializar a produção, dentre outras atividades, e entre 

2012 e 2017 as sucessivas secas, contribuíram para grandes transformações no espaço 

produtivo do Perímetro Irrigado de São Gonçalo (SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 

2018). Os poucos irrigantes que ainda produziam em 2013 e 2014 utilizavam água de 

reservatórios próprios. Contudo, conforme a (Figura 02), nesse período as plantas já 

apresentavam sinais de deficiência hídrica (QUEIROZ, 2017). 

 

 
Figura 2: Prímetro Irrigado de São Gonçalo, 2014 (PB):Culturas de coco e banana. 

Fonte: PEREIRA (2014). 

 

 O declínio produtivo do PISG registado nos trabalhos de Silva et al., (2017), 

Siqueira et., al (2018) e Soares (2018) trouxeram à tona o quanto foi ineficiente a gestão 

da água e de outros recursos naturais no local (Figura 03). Sabe-se que as secas são 

comuns em nosso semiárido, e que o desenvolvimento de atividades produtivas demanda 

efetivo planejamento em relação às potencialidades e limitações (MALVEZZI, 2007).  

 Conforme Silva et al., (2017) e Siqueira et al., (2018), como o planejamento não 

houve ou foi ineficiente, o PISG teve graduais perdas produtivas, fator que ajudou a 

desencadear uma série de consequências, principalmente econômicas. 
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Figura 3: Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PB): A decadência produtiva a partir de 2012. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de fotografias capturadas na área de estudo e do mapa do Perímetro 

Irrigado de São Gonçalo produzido por Neto (2013). 

 

A foto A retrata que no início do ano de 2012 , o coco,  principal cultura cultivada no 

PISG, ainda apresentava boas condições produtivas, entretanto, vale salientar  que ocorria 

elevados desperdícios de água devido à irrigação ser paraticada por inundação, como é visível 

na foto B. Nesse período a irrigação era possível,  haja vista, o açude de São Gonçalo dispunha 

de considerável quantidade de água, como demonstra a foto C. A foto D corresponde ao 

reformado e atual portal de entrada do Distrito de São Gonçalo, e automaticamente do PISG. 

A ferramenta ilustrativa E representa o mapa de localização do Perímetro, a partir do qual é 

possível identificar os locais onde as fotos foram capturadas.  As fotos F e G fazem recortes 

espaciais, a partir dos quais é perceptível o quanto houve alterações produtivas, sendo que uma 

grande parte das plantações não resistiram e o restante se encontra praticamente sem produzir. 

Além disso, mais precisamente na foto F, é possível identificar animais pastando, 

representando um pouco do que ainda sobrou da pecuária local. Por último, a foto H representa 

uma área onde ocorre a prática da agricultura de sequeiro, uma alternativa utulizada por muitos 

produtores para buscar garantir o sustento de suas famílias. 

Atualmente o Perímetro é um cenário marcado pela população majoritariamente 

ociosa e vivendo conforme condições mínimas. A base econômica se sustenta principalmente 

em aposentadorias, pensões, o Bolsa Família e empregos temporários, principalmente em 

fábricas e lojas, na cidade de Sousa. Neste sentido, convém ressaltar que O PISG era um 
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enclave de “fartura”, e conhecido como “região do dinheiro”, entretanto, hoje não faz  jus a 

tais denominações (QUEIROZ, 2017). 

 

4.2 O declínio das relações comerciais do PISG com espaços regionais, nacionais e 

internacionais 

 

 O PISG era conhecido na região local  pela pujança produtiva e mercadológica 

(Siqueira et al., 2018), noutras palavras, um “subespaço de dinamismo econômico”, 

nomenclatura utilizada por Araújo (1997) para designar áreas de prosperidade encravadas 

no semiárido brasileiro. Desta forma, devido seu potencial produtivo, o Perímetro tinha 

fortes relações com espaços regionais, nacionais e até internacionais. A nível regional o 

Perímetro exercia e absorvia significaticavas influências econômicas na microrregião de 

Sousa, principalmente na região do seu entorno, a exemplo de Sousa e Marizópolis 

(SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2018) (Figura 04). 

 

 
Figura 4: Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PB): A centralidade econômica. 

Fonte: NETO (2013). 

 

A maior parte da produção de coco e banana, principais produtos cultivados na 

área, era comercializada  para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, João Pessoa, 

dentre outros Estados da Federação. O restante do que era produzido, principalmente 

produtos de origem pecuária (leite de vaca e carne bovina, ovina, caprina e suína, além 
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de peixes), destinava-se ao mercado da microrregião de Sousa e a empresa Vita Good, 

dos Estados Unidos (NETO, 2013; SIQUEIRA, 2018). 

Existia “luminosidade” no Perímetro em relação à produção, à geração de 

emprego e renda, e consequentemente à atração de mão-de-obra das bordas das áreas 

irrigadas.  Neste prisma, conforme Silva et al., (2017) e Siqueira et al., (2018), a 

efervecência produtiva do PISG contribuia muito para a circulação de produtos, pessoas 

e capitais, processo que dinamizava a economia local e de muitos municípios vizinhos. 

Entretanto, a intensificação dos problemas ambientais (erosão, compactação, 

contaminação e salinização) e a seca que assolou o PISG entre os anos de 2012 e 2017 

provocaram muitas perdas produtivas (Tabela 1). As perdas totais no Perímetro atingiram 

92,72% das áreas e 7,28% apresentaram perdas parciais. Devido à escassez hídrica, 

70,90% dos agricultores deixaram de produzir culturas de subsistência, e 29,10% ainda 

chegaram a plantar no ano de 2016. No que se refere à produção pecuarista, a 

comercialização de rebanhos de ovinos, caprinos, bovinos, suínos e a venda de peixes 

atingiram valores muito baixos no período de seca. Esse cenário de perdas produtivas 

contribuiu fortemente para o processo de enfraquecimento das relações comerciais do 

PISG com o mercado comprador, uma vez que faltavam produtos para  atender à demanda 

(SILVA et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2018). 

 
Tabela 01: Tabela   dos Rendimentos Brutos em Reais da Agricultura e Pecuária (2012 – 2014) do                                                                                                                                                                

Perímetro Irrigado de São Gonçalo.                                                                                                                       

Fonte: Adaptado de SILVA et al., (2017); SIQUEIRA et al., (2018). 

 

Ao observar a Tabela 1 é possível constatar que entre os anos de 2012 e 2014 os 

rendimentos da agricultura caíram quase 2 milhões de reais. Já em relação à pecuária, os 

rendimentos também apresentaram forte queda, sendo superiores a  2 milhões de reais. 

Entretanto, a situação piorou muito nos anos seguintes. 

Após o ano de 2013 a produtividade agrícola ficou muito baixa, haja vista, os 

coqueirais praticamente não produziam mais, a banana já estava em processo de extinção 

e as outras culturas também não alcançaram produção significativa (SILVA et al., 2017; 

SIQUEIRA et al., 2018). 

Período          2012 2013 2014 

Agricultura   8.576.083,00 7.572.63,00 6.781.320,00 

Pecuária 10.095.067,00 8.709.320,00 7.906.365,00 
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 Em 2015 os efeitos da escassez de água já eram dramáticos, e consequentemente a 

população do Perímetro experimentava a crescente decadência produtiva. A partir de então a 

luta era por condições mínimas de sobrevivência (QUEIROZ, 2017).  

No Perímetro, no ano de 2016 o desemprego atingiu até 98% no setor agrícola. 

Por ano, os paraibanos deixaram de lucrar até R$ 20 milhões de reais. A produção, que 

girava em torno de 30 caminhões de coco por dia, exportados do PISG para todo o Brasil, 

tornou-se irrelevante. Hoje, têm dias que os produtores não conseguem tirar um coco sequer. 

Desta forma, o desemprego atingiu 95% dos moradores e destruiu quase todas as relações 

comerciais do PISG com outros espaços (DNOCS, 2016 apud SILVA et al., 2017). 

 

5   Considerações Finais 

 

Conforme as discussões levantadas neste estudo, sabe-se que mudar o cenário 

atual do PISG não é uma tarefa fácil. Contudo, Neto (2013), Silva et al., (2017) e Siqueira 

et al., (2018) postulam que para o Perímetro se reerguer é extremamente necessária a 

formulação de políticas públicas voltadas à sua revitalização.  

O abandono do PISG por parte do poder público é passível de superação. Neste 

prisma, iniciativas públicas, se executadas, podem trazer dias melhores às pessoas que 

sofrem em razão dos efeitos do declínio produtivo, e futuramente o Perímetro de São 

Gonçalo poderá voltar a ter relações comerciais enérgicas com outros espaços.  

A revitalização do Perímetro perpassa pelo desenvolvimento de políticas públicas 

com vistas na cooperação entre o município de Sousa, o Estado da Paraíba,  o Governo 

Federal, as instituições locais e a sociedade.  

Essas políticas públicas, articuladas, devem buscar melhorias através de projetos 

com ênfase em algumas premissas, tais como:   

 

 assegurar a participação da população local, com vez e voz, no processo de 

formulação de projetos de intervenção. Com isso evita-se projetos verticais e 

desvinculados da realidade;  

 fomentar a cooperação entre EMATER regional,  DNOCS, IFPB (Campus São 

Gonçalo), as escolas locais e outras instituições públicas e privadas, visando a 

conscientização da população quanto ao uso racional das águas e dos demais 

recursos naturais da região;  
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 fomentar a construção de barragens subterrâneas para armazenar água no subsolo e 

auxiliar na irrigação;  

 concretizar o projeto de construção do açude de Pereiros (zona rural do município 

de Sousa) para complementar o abastecimento de água da cidade de Sousa; 

 modernizar o sistema de irrigação, especialmente com a substituição dos canais e 

diques por tubulações fechadas, buscando evitar desperdícios por vazamento e 

evaporação;  

 substituir o sistema de inundação e aspersão por gotejamento e/ou microaspersão, 

visando controlar a salinização dos solos, os desperdícios e a evaporação;  

 priorizar o desenvolvimento de culturas que absorvem baixa quantidade de água, 

como goiaba, maracujá, mamão, melão, mandioca, batata, além de hortaliças;  

 regulamentar o uso da água através da instalação de hidrômetro em cada lote  de 

terra;  

 cobrar preços pelos serviços de distribuição da água com base na quantidade 

consumida, vislumbrando disciplinar o uso;  

 aperfeiçoar os serviços de fiscalização ambiental por parte das autoridades 

competentes para coibir eventuais transgressões da lei e disciplinar a utilização dos 

recursos naturais;  

 expandir a assistência técnica especializada a todos os produtores para evitar 

inadequações e potencializar a produção; 

 investir na avinocultura, suinocultura e psicultura, com cadeia produtiva articulada 

à agrícultura, visando a complementaridade entre os sistemas produtivos;  

 fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias produtivas a partir de estudos do 

IFPB local e de outras instituições de pesquisa, com vistas na articulação entre 

potencialização produtiva e sustentabilidade.  

 

Portanto, entende-se que este ensaio aponta para a existência de alternativas 

efetivas quanto à reestruturação do Perímetro Irrigado de São Gonçalo, sendo essencial a 

articulação entre a classe política, a sociedade e as instituições locais. Assim, o 

planejamento territorial deve ser tomado como premissa principal para que num futuro 

próximo o PISG recupere-se com base em outra lógica produtiva, e que novas relações 

comerciais sejam tecidas em múltiplas escalas.  
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Como proposta para futuros estudos, sugerem-se pesquisas que avaliem  

quantitativamente e qualitativamente o impacto do declínio produtivo do PISG no 

comércio da cidade de Sousa, assim como o nível de participação do Perímetro em relação 

à economia de Sousa e região.  
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Resumo:  

A construção do espaço urbano brasileiro é marcada por uma série diferenciações que 

estão intimamente ligadas à formação econômica nacional. Desse modo, a forma que cada região 

passou a integrar a engrenagem do mercado capitalista consolidou as estruturas nas quais o 

processo de desenvolvimento – desigual e combinado – se materializou no território nacional. No 

entanto, apesar dessa diferenciação observável em todas as regiões nacionais – diferenciação tal 

que até hoje se faz sentir nos níveis de desenvolvimento das regiões –, após a aceleração do 

processo de industrialização datada de 1930 alguns movimentos passaram a imperar no interior 

do território nacional no afã de integrar todo o espaço à serviço das atividades industriais. São 

eles: homogeneização, integração, polarização e hegemonia. Destarte, o presente trabalho tem 

como objetivo discutir de forma sumária o processo de urbanização brasileiro levando em 

consideração as transformações econômicas ocorridas no interior do território nacional – 

principalmente após 1930. O trabalho é, em si, uma revisão bibliográfica que se fundamenta em 

estudos realizados por autores que pertencem as mais diversas áreas acadêmicas como Santos 

(2005) e Brandão (2007). Ao fim, o trabalho infere que o processo de urbanização dentro da lógica 

do desenvolvimento desigual e combinado – este último comandado pelo grande capital alinhado 

com Estados Nacionais – tem feito com que as cidades se comportem como serviçais das grandes 

corporações.  

 

Palavras-chave: Economia; Cidades; Industrialização.  

 

1 Introdução 

 

Os caminhos trilhados pelo processo de urbanização brasileiro estão intimamente 

ligados à formação econômica do Brasil. Desse modo, os ciclos econômicos pelos quais 

passaram a economia brasileira até a aceleração de sua industrialização a partir de 1930, 

explicam a seletividade dos espaços citadinos, da função político-econômica dessas 

cidades, a desarticulação da rede urbana nacional e a sua articulação a partir da integração 

das atividades econômicas nacionais.  

 Ademais, a forma como se deu o desenvolvimento das atividades econômicas e 

como consequência o processo de urbanização não foi homogêneo. As condições 
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mailto:josueabezerra@gmail.com


 

____________________________________ 
29 

 

geográficas dos espaços, por exemplo, influíram de modo significativo desde a ocupação 

desses espaços até a emergência das primeiras atividades capitalistas realizadas no 

interior do território nacional. A título de exemplificação, o Nordeste representa bem essa 

heterogeneidade na construção da sua formação econômica devido as mais variadas 

diferenças pedológicas e afins (ANDRADE, 2011).  

 No entanto, apesar dessa diferenciação observável em todas as regiões nacionais 

– diferenciação tal que até hoje se faz sentir nos níveis de desenvolvimento das regiões –

, após a aceleração do processo de industrialização datada de 1930 alguns movimentos 

passaram a imperar no interior do território nacional no afã de integrar todo o espaço à 

serviço das atividades industriais. São eles: homogeneização, integração, polarização e 

hegemonia.  

 Assim, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma leitura sintética sobre a 

construção do espaço urbano brasileiro e sobre a atmosfera econômica que serviu de 

plataforma para a formação desse espaço. O trabalho é, em si, uma revisão bibliográfica 

sobre a urbanização brasileira e tem como fundamento as obras A Urbanização Brasileira 

de Santos (2005) e Território e Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o 

global de Brandão (2007).  

 

2 A urbanização e a formação econômica do Brasil  

 

As primeiras regiões do Brasil que ensaiaram os passos iniciais da urbanização enquanto 

processo se localizam no Nordeste brasileiro. Essa foi a primeira região explorada pelos 

europeus que chegaram aqui em busca de novos mercados. É também na região Nordeste 

onde o primeiro grande ciclo da economia brasileira se cristaliza à serviço do capital 

comercial da Europa: o ciclo do pau-brasil. Assim, algumas cidades na Bahia começam 

a ser erguidas com funções exclusivamente voltadas para a exportação das riquezas 

naturais do Brasil. Nas palavras de Santos (2009) tem-se: 

 
Durante séculos o Brasil como um todo é um país agrário, um país 

“essencialmente agrícola”, para retomar a célebre expressão do conde 

Afonso Celso. O Recôncavo da Bahia e a Zona da Mata do Nordeste 

ensaiaram, antes do restante do território, um processo então notável de 

urbanização e, de Salvador, pode-se mesmo dizer que comandou a 

primeira rede urbana das Américas, formada, junto com a capital 

baiana, por Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré, centros de culturas 

comerciais promissoras no estuário dos rios do Recôncavo. (SANTOS, 

2009, p. 19) 
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 A Zona da Mata nordestina também se apresentava como uma área estratégica e 

precisava de cidades que reafirmassem o poder dos seus colonizadores sobre essa região. 

O ciclo econômico da cana-de-açúcar experimentou na Zona da Mata condições 

climáticas que subsidiavam a manutenção da produção extensiva dessa monocultura que, 

assim como o pau-brasil, estava a serviço de interesses metropolitanos. Destarte, as 

cidades que foram fundadas na Zona da Mata, inclusive no litoral do Rio Grande do Norte, 

serviam como postos de administração da produção canavieira e como portos que 

facilitavam a exportação da riqueza lá produzida.  

 Com o arrefecimento do ciclo brasileiro da cana-de-açúcar provocado pela 

produção dessa monocultura nas Antilhas sob o controle dos holandeses, coube a coroa 

portuguesa o financiamento da busca por novas atividades mais lucrativas, já que a 

concorrência com os holandeses fez com que o preço e os ganhos advindos da exportação 

da cana reduzissem drasticamente. Sendo assim, a nova alternativa que salvaria o Brasil-

colônia foi encontrada no centro do país, na região compreendia hoje pelo estado de 

Minas Gerais. A extração do ouro e demais metais juntamente com pedras preciosas 

transferiu muitas riquezas para a metrópole portuguesa e fez surgir a necessidade de se 

estabelecer núcleos urbanos nessa região. Assim, o Brasil já se apresenta com duas 

regiões que comportam diferentes produções com dinamismos desiguais o que faz com 

que essa incipiente rede urbana nacional se mostre desarticulada.  

 Com a escassez das jazidas de ouro e com um Estado Nacional independente, uma 

incipiente burguesia agrária passa a investir no plantio de café que se concentrou na região 

do estado de São Paulo. O café passou a exercer papel fundamental na pauta de 

exportação brasileira e por muitos anos teve o maior percentual relativo dentre a 

totalidade de produtos exportados. O dinamismo da economia cafeeira exigiu uma 

infraestrutura urbana capaz de garantir o fluxo e a continuidade dessa produção. Tal 

infraestrutura e a própria sustentação dessa produção em tempos de crise foi garantida 

pelo aparelho estatal das mais diversas formas. A compra do café aos produtores e a 

construção de armazéns para a manutenção de estoques e assegurar preços foi uma das 

várias formas da intervenção do Estado brasileiro com o objetivo de socorrer a classe 

econômica dominante.  

 A partir daí o Estado passa a subsidiar um modelo de desenvolvimento que 

prioriza a industrialização e a substituição de importações. Nesse sentido, a Revolução de 

1930 foi um passo político fundamental na medida em que diversificação da economia 
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brasileira e a sua articulação eram vistas como prioritárias. Assim, com o estabelecimento 

de parques industriais estratégicos muitas cidades se tornaram relevantes pela nova 

dinâmica produtiva e outras foram adquirindo forma graças ao processo de urbanização 

puxado pela industrialização. Além disso, muitas cidades passaram a receber 

investimentos públicos diversos e cresceram graças à ação do Estado sobre a economia e 

os espaços de produção. É importante ressaltar que a industrialização subsidiada pelo 

Estado até meados dos anos 1980, integrou as diferentes regiões do Brasil e também a 

sua rede urbana, inclusive a potiguar. 

 A leitura que Santos (2005) faz sobre a urbanização brasileira é elucidativa à 

medida que faz um resgate não só histórico, mas também econômico do itinerário trilhado 

por tal processo. Como o mesmo postula, Salvador (atual capital da Bahia) comandou 

junto à região do recôncavo baiano a primeira rede urbana das Américas. Contudo o autor 

revela que esses ensaios urbanos obedeciam uma “arquitetura” importada das metrópoles 

europeias que precisou ser modificada devido às idiossincrasias conjunturais nacionais, 

mas que continuaram sob uma lógica de transferências de mais-valor para o exterior por 

intermédio das atividades exportadoras, portanto, eram núcleos urbanos que asseguravam 

o controle estrangeiro sobre economias regionais/locais.  

 Ao descrever um histórico sobre os primórdios do processo urbano fundamentado 

citando Nestor Goulart Reis Filho (1968) que vai de 1530 a 1720, a obra de Santos (2005) 

observa avanços históricos significativos no que diz respeito à fundação de cidades, vilas 

e também sobre a eminência de uma incipiente urbanização sistemática na costa Norte 

em direção à Amazônia. Seguindo esse pensamento, o autor assevera que os primeiros 

passos dessa urbanização vivenciada no Brasil foram dados em meados do século XVIII, 

mas foi somente no século XIX que esse mesmo processo atingiu a sua maturidade da 

forma como o conhecemos hoje.  

 O autor também chama a atenção para a dinâmica econômica tanto do litoral 

quanto o interior do país e a relação desse dinamismo com a emergência de núcleos 

urbanos fracamente conectados entre si. Destarte, o aperfeiçoamento das técnicas de 

produção como a mecanização, vem dar ao processo lógica singular e mais consistente. 

Santos (2005) observa que 

 

[...] a expansão da agricultura comercial e a exploração mineral foram 

a base de um povoamento e uma criação de riquezas redundando na 

ampliação da vida de relações e no surgimento de cidades no litoral e 

no interior. A mecanização da produção (no caso da cana-de-açúcar) e 
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do território (não apenas no caso da cana) vem trazer novo impulso e 

nova lógica ao processo. (SANTOS, 2005, p. 22) 

  

O autor também analisa os contingentes populacionais que viviam nas principais 

cidades do país – São Luiz, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo – no fim do 

período colonial e aponta para a eminência de aglomerações que contavam com mais de 

100 mil habitantes, número muito superior aos contingentes populacionais urbanos 

encontrados nos EUA naquela época. A partir daí, Santos (2005) passa a mensurar 

periodicamente o avanço percentual da população habitante dos núcleos urbanos ao 

mesmo tempo em que expõe o aumento progressivo dessa população nas capitais 

nacionais asseverando a aceleração desse processo que se deu no final do século XIX.  

 

É, todavia, no fim do século XIX que se conhece a primeira aceleração 

do fenômeno: são 5,9% de urbanos em 1872, mas em 1900 eles já 

somam 9,4% (Oliven, 1980, p.69). Para Geiger (1963, p. 20), já em 

1872 a população urbana brasileira representava cerca de 10% do total, 

índice que iria manter-se (quase) em 1900. Mas, enquanto naquele ano 

os urbanos eram cerca de 900 mil, em 1900 seu número ultrapassava 

1,2 milhões. (SANTOS, 2005, p. 24) 

  

Sobre o crescimento da população brasileira como um todo - juntamente com a 

precisão e validade dos dados habitacionais - o autor faz a seguinte análise: 

 

O fato é que a população brasileira subira de 9,9 milhões para 14,3 

milhões, crescendo mais de 40% em apenas 15 anos. Todos esses dados, 

porém, devem ser tomados com cautela, já que somente após 1940 as 

contagens separavam a população urbana (cidades e vilas) da população 

rural do mesmo município (LOPES, 1976, p.13; ALESSIO, 1970, 

p.109; GEIGER, 1963, p. 20). (SANTOS, 2005, p.24) 

 

 Entre 1920 e 1940, segundo o autor, a população urbana é triplicada sendo que 

parcela significativa desse contingente está empregado no setor de serviços mostrando 

uma emergente terciarização da economia nacional e, mais especificamente, da 

População Economicamente Ativa – PEA à medida que esta cresce mais rápido que a 

população geral. É importante ressaltar que a maior parte dessa população estava 

concentrada na região Sudeste tendo o estado de São Paulo como locomotiva privilegiada 

por inversões de origem privada nos mais diversos serviços de infraestrutura como 

companhias de energia, de meios de transporte, instituições financeiras e de ensino 

(SANTOS, 2005, apud ROSSINI, 1988, p. 74).  
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 Ao fazer uma análise sobre a relação entre a dinâmica econômica e o processo 

urbano, o autor infere que a urbanização brasileira pode ser dividida em dois regimes: 

entre 1880 – 1940 e o pós Segunda Guerra Mundial. No primeiro regime as capitais 

experimentam um crescimento lento devido a sua própria base econômica 

preponderantemente agrícola e também fundamentada nas funções administrativas 

públicas e privadas, sobretudo públicas. Nesse momento histórico, as capitais eram 

essencialmente centros de comando de economias locais/regionais isoladas o que 

configurava um arquipélago de dimensão continental dentro do território nacional sendo 

que cada fração desse coletivo regional tinha sua economia assentada em monoculturas 

que eram entregues à lógica do mercado externo (BRANDÃO, 2007). Nesse momento da 

história urbana brasileira raramente se observa redes urbanas que consolidam uma divisão 

interurbana de trabalho propriamente dita. Cada economia segue sua própria lógica e a 

interdependência entre esses espaços é quase inexistente. 

 

O Brasil foi, durante muitos séculos, um grande arquipélago, formado 

por subespaços que evoluíam segundo lógicas próprias, ditadas em 

grande parte por suas relações com o mundo exterior. Havia sem 

dúvida, para cada desses subespaços, pólos dinâmicos internos. Estes, 

porém, tinham entre se escassa relação, não sendo interdependentes. 

(SANTOS, 2005, p. 29)  
 

 Essa situação sofre uma pequena ruptura com a produção cafeeira no estado de 

São Paulo que passa a articular outras regiões que estão ao sul do país e parte do Sudeste. 

Essa integração regional foi possibilitada por intermédio de investimentos em rodovias, 

ferrovias e meios de comunicação que deram nova fluidez econômica nessa parte do país. 

A partir daí, sob a influência da dinâmica mercantil internacional, formas capitalistas de 

produção passam a ser adotadas por esse espaço suscitando a efetivação dessa nova 

fluidez econômica.  

 É sobre essa nova dinâmica regional e urbana que o processo de industrialização 

irá se alicerçar tendo como região pioneira os espaços integrados e liderados pelo estado 

de São Paulo.  Destarte, o pós Segunda Guerra marca no território brasileiro a caminhada 

histórica da urbanização sob a lógica da industrialização em seu sentido panorâmico tanto 

no que diz respeito a criação de atividades nos lugares quanto no que se refere a formação 

de um mercado interno, integração do território e divisão social do trabalho cada vez mais 

complexa.  
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A partir dos anos 1940-1950, é essa lógica da industrialização que 

prevalece: o termo industrialização não pode ser tomado, aqui, em seu 

sentido estrito, isto é, como criação de atividades industriais nos 

lugares, mas em sua mais ampla significação, como processo social 

complexo, que tanto inclui  a formação de um mercado nacional, quanto 

os esforços de equipamento do território para torna-lo integrado, como 

a expansão do consumo em formas diversas, o que impulsiona a vida 

de relações (leia-se terceirização) e ativa o próprio processo de 

urbanização. Essa nova base econômica ultrapassa o nível regional, 

para situar-se na escala do país; por isso, a partir daí, uma urbanização 

cada vez mais envolvente e mais presente no território dá-se com o 

crescimento demográfico sustentado das cidades médias e maiores, 

incluídas, naturalmente, as capitais de estados. (SANTOS, 2005, p. 30) 

 

 Nesse mesmo período, a partir de 1940, verifica-se uma verdadeira inversão 

quanto ao lugar de moradia da população nacional. Com o rápido crescimento 

populacional observa-se um movimento ainda mais acentuado no tocante a população que 

vive nas cidades. Para se ter uma dimensão desse fenômeno, entre 1940 e 1980 a 

população total brasileira triplicou enquanto a população urbana foi multiplicada por sete 

vezes e meia (SANTOS, 2005).  

 É indubitável o fato de que a industrialização – tanto como atividade produtiva de 

transformação quanto como lógica de valorização do valor socialmente criado – acelerou 

o processo de urbanização brasileiro, como já foi analisado nas observações supracitadas. 

No entanto, é uma responsabilidade de natureza histórica discutir que tais processos de 

industrialização e urbanização não se deram pela espontânea iniciativa dos capitais 

privados, mas por uma massiva intervenção pública nos mais diversos horizontes 

políticos e econômicos.  

 A partir do início do segundo quartel do século XX o Estado brasileiro comanda 

um processo de industrialização que ficou conhecido como Processo de Substituição de 

Importações – PSI. Com uma nomenclatura autoexplicativa, esse processo buscava 

diversificar o aparelho industrial do país em suas mais diversas instâncias – produção de 

bens intermediários, de bens de consumo duráveis e não duráveis – e até mesmo construir 

e consubstanciar indústrias de base tendo em vista uma dependência cada vez menor do 

mercado internacional por intermédio da substituição de produtos importados pela 

produção nacional. Foi esse processo quem de fato conseguiu montar as estruturas de um 

mercado interno por intermédio da integração das cinco macrorregiões do país, o que fez 

desse mercado nacional o novo centro dinâmico da economia brasileira.  

 Além desse processo de industrialização, o Estado brasileiro foi protagonista de 

um plano de desconcentração industrial que fez com que muitas regiões até então 
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distantes dos espaços nacionais mais industrializados fossem aparelhadas com 

infraestrutura aumentando assim a atração por investimentos privados. Nesse sentido, o 

Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND – foi o que mais se destacou, já 

que propôs uma desconcentração industrial efetiva que chegou a alcançar o Nordeste e 

outras regiões com desenvolvimento industrial retardado.  

 É relevante considerar nesses processos de industrialização e urbanização o que 

Santos (2005) chama de Meio Técnico-Científico que é a forma como o espaço vem sendo 

construído reconstruído a partir da Revolução Industrial. O que diferencia esse meio do 

Meio Natural é o crescente conteúdo científico, tecnológico e informacional presente no 

primeiro que o faz capaz de se superpor em todos os lugares, ainda que de forma 

assimétrica. Nesse sentido, é o meio técnico-científico o instrumento que articula a 

chamada força homogeneizadora descrita por Brandão (2007) como o processo que torna 

igualitárias as condições de reprodução do capital por meio da superação das estruturas 

produtivas senis e primárias e impõe sobre essas as novas formas de produção, com forças 

produtivas mais desenvolvidas capazes de fazer progredir o modo de produção 

especificamente capitalista.  

 A tendência do meio técnico-científico é aparelhar cada vez mais os espaços de 

acordo com a lógica da industrialização, do qual é reflexo, fazendo com que o quantum 

de capital constante – o capital investimento em matéria prima e aparelhos produtivos – 

venha a ser cada vez mais superior à quantidade de capital variável – capital destinado à 

contratação de mão de obra – fazendo com que o espaço, principalmente a cidade, se torne 

cada vez mais mecanizado e dotado de um exército industrial de reserva crescente.  

 No caso brasileiro, a difusão do meio-técnico científico ocorre juntamente com o 

processo de industrialização, como já foi observado. A partir de 1940, com o PSI, as 

novas técnicas de produção e reprodução do espaço e da riqueza invadem com toda a 

força as diversas áreas do território nacional. A comunicação entre essas regiões e o fluxo 

das mercadorias foram acentuadas pela construção das malhas ferroviárias, tendo como 

externalidade a eminente unificação da economia nacional e o avanço do meio-técnico 

científico território a dentro.  

 Os anos 1960 foram decisivos nesse sentido. Para Santos (2005), o golpe de 

Estado de 1964 exerceu influência significativa, 

 

[...] pois foi o movimento militar que criou as condições de uma rápida 

integração do País a um movimento de internacionalização que aparecia 
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como irresistível, em escala mundial. A economia se desenvolve, seja 

para atender a um mercado consumidor em célere expansão, seja para 

responder a uma demanda exterior. O país se torna grande exportador, 

tanto de produtos agrícolas não tradicionais (soja, cítricos), 

parcialmente beneficiados antes de se dirigirem ao estrangeiro, quanto 

de produtos industrializados. [...] A população aumentada, a classe 

média ampliada, a sedução dos pobres por um consumo diversificado e 

ajudado por sistemas extensivos de crédito servem como impulsão à 

expansão industrial. (SANTOS, 2005, p. 39) 

 

 Fatos que podem ser considerados como exemplo do avanço da economia 

brasileira dessa época são a) o grande desenvolvimento da configuração territorial do país 

alcançado graças ao desenvolvimento do sistema de transportes, o que facilitou a 

integração nacional; b) o avanço da produção material que se tornou cada vez mais 

diversificada e ganha novas estruturas de produção e circulação e c) o desenvolvimento 

de novas formas econômicas como a produção não-material de saúde, educação e lazer 

(SANTOS, 2005).  

 Com uma população cada vez mais letrada e também urbanizada, os níveis de 

consumo aumentam de modo considerável. Além disso, o advento de grandes firmas 

agrícolas nas cidades, apesar de demandar trabalho, representa uma profunda inflexão do 

modus vivendi existente entre a cidade e o campo: agora, a produção de insumos utilizados 

na produção agrícola se realizava na cidade; e não só, o comando da produção que se 

realizava no campo continuamente se concentrava nos núcleos urbanos mais 

desenvolvidos. Essa conduta suscitará uma mudança no território sem precedentes, 

fazendo com que a cidade controle o que se faz no campo consolidando a subalternização 

da produção rural ao comando urbano. Nessa perspectiva, Santos (2005) chama a atenção 

para essas firmas agrícolas e o seu conluio com o Estado, acordo esse que fomentou e 

acelerou ainda mais esse domínio da cidade sobre a produção rural. Ao fomentar o 

agigantamento das cidades, o Estado ergue uma nova estirpe de núcleos: a cidade 

econômica, o espaço da produção especificamente capitalista.  

 A maior divisão interurbana do trabalho resultante desse desenvolvimento 

citadino precedente pois em evidência as diferenciações regionais resultantes do 

desenvolvimento desigual e combinado da produção capitalista. Nas cidades com alto 

nível de industrialização, por exemplo, as redes urbanas eram mais sólidas e possuíam 

especializações urbanas específicas. Em contrapartida, regiões como o Nordeste não 

possuíam uma rede urbana tão dinâmica já que as cidades grandes e médias estavam cada 

vez mais distantes umas das outras. O acumulo de funções num mesmo núcleo urbano 
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aparecia como o reflexo dessa falta de interação interurbana, o que resultava numa tímida 

divisão territorial do trabalho. 

 

Nas zonas onde a divisão do trabalho é menos densa, em vez de 

especializações urbanas, há acumulação de funções numa mesma 

cidade e, consequentemente, as localidades do mesmo nível, incluindo 

as cidades médias, são mais distantes uma das outras. Este é, por 

exemplo, o caso geral do Nordeste brasileiro. A rede urbana é cada vez 

mais diferenciada, cada vez mais complexificada; cada cidade e seu 

campo respondem por relações específicas, próprias às condições novas 

de realização da vida econômica e social, de tal maneira que toda 

simplificação no tratamento dessa questão precisa ser superada. 

(SANTOS, 2005, p. 58) 

 

 Brandão (2007), ao tratar dos desníveis referentes ao grau de desenvolvimento das 

diferentes regiões do território brasileiro chama atenção para a dimensão histórica vivida 

por cada região específica. A desenvoltura das forças produtivas, a caducidade das 

relações de trabalho e o isolamento alimentado pelo conservadorismo das elites locais 

aparecem como rugosidades que num passado não tão distante impediram uma integração 

nacional vertical que englobasse as grandes massas no processo de constituição da nação. 

Nessa perspectiva, a partir do momento em que se consolida um mercado interno e uma 

produção material cada vez mais complexa, essas características históricas refletem as 

diferenciações econômicas regionais acentuando cada vez mais o caráter desigual e 

combinado do desenvolvimento da produção da riqueza especificamente capitalista.  

 A forma como cada região se inseriu no processo de aparelhagem produtiva 

mecanizada também contribuiu para as disparidades entre os graus de urbanização e 

divisão do trabalho dentro do território nacional. A região Sudeste, por exemplo, 

funcionava como o grande receptáculo da modernização mecanizada, o que contribuiu 

para uma diversificação cada vez maior da sua divisão social trabalho. Simultaneamente, 

a divisão interurbana do trabalho também se diversificava graças a modernização 

contínua, permitindo assim a liderança dessa região no ranking urbano e o agigantamento 

da influência política dessa fração do território junto à cúpula do Estado Nacional.  

 Outras regiões, ao serem inseridas no processo de modernização por intermédio 

da mecanização não possuíam estruturas produtivas arcaicas fortes o suficiente para 

sufocarem o desenvolvimento das novas formas de produção. Por isso, Santos (2005) 

postula que a modernização se assentou nessas regiões – Centro-Oeste e Sul – sobre 
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“vazios” mecânicos, o que facilitou o desenvolvimento dessas novas forças acompanhada 

por uma diversificação da divisão social do trabalho tanto intra quanto interurbana.  

 A região Nordeste é a que mais enfrenta obstáculos nesse processo. Mais isolado 

que os outros subespaços, o Nordeste é governado – nesse contexto – por uma elite agrária 

alicerçada sobre as bases da desigualdade e que buscavam defender o seu “feudo” a 

qualquer custo. Sendo assim, essa classe coronelista esquadrinhava a integração nacional, 

que se dava cada vez mais por uma modernização mecanizada acelerada, como uma 

ameaça ao seu domínio, o que retardou o desenvolvimento da região em todas as suas 

fases. Apesar da integração lenta do Nordeste no processo, essa marca histórica se reflete 

até os presentes dias tanto no que se refere a urbanização da região quanto nos mais 

diversos índices de qualidade de vida e de desconcentração de renda.  

 

Outra é a realidade do Nordeste, onde uma estrutura fundiária, hostil 

desde cedo à maior distribuição de renda, ao maior consumo e à maior 

terciarização, ajudava a manter a pobreza de milhões de pessoas e 

impedia uma urbanização mais expressiva. Por isso, a introdução de 

inovações materiais e sociais iria encontrar grande resistência de um 

passado cristalizado na sociedade e no espaço, atrasando o processo de 

desenvolvimento. Um antigo povoamento, assentado sobre estruturas 

sociais arcaicas, atua como freio às mudanças sociais e econômicas, 

acarreta retardo da evolução técnica e material e desacelera o processo 

da urbanização. Esta é recentemente menos dinâmica no Nordeste, se 

comparada a outras áreas do país. (SANTOS, 2005, p. 69) 

 

 Independente do grau de urbanização dessas regiões e apesar do desenvolvimento 

desigual que caracteriza o modo de produção capitalista, muitas cidades ganham cada vez 

mais força e dinâmica devido ao seu papel histórico no comando de redes interurbanas de 

trabalho. Nessa perspectiva, as capitais estaduais são as que mais se destacam como 

metrópoles de regiões metropolitanas. Essas cidades, além de possuírem uma intensa 

concentração de capital, alto grau de terciarização e influência política no que se refere à 

tomada de decisões estaduais são as que mais recebem investimento de natureza pública 

seja em infraestrutura, bens públicos, produção não-mateira de educação, lazer e saúde, 

o que tem como consequência o maior poder de atração de capital que essas cidades 

possuem. Outra dimensão do debate se refere a quantidade de massas humanas 

desempregadas que migram para esses espaços em busca de nova qualidade de vida e 

acabam sendo jogadas para as áreas menos desenvolvidas da cidade, vivendo em 

condições de subsistência.  
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3 Considerações Finais   

 

 Com o caminhar do tempo, a cidade, ao acompanhar e se adaptar ao processo de 

desenvolvimento capitalista, acaba se integrando também ao seu caráter cada vez mais 

oligopolizado. Esses poucos grupos econômicos também participam ativamente da 

construção do espaço citadino, seja através de grandes empresas instaladas no espaço 

urbano ou por intermédio de construções civis de aparelhos públicos realizadas por 

empresas gigantescas contratadas por processos licitatórios. Nessa perspectiva, a cidade 

passa a ter tanto a sua dinâmica quanto a sua construção física comandada por grandes 

grupos, grandes corporações que drenam parte significativa do orçamento público em 

detrimento dos recursos destinados às demandas sociais. A partir daí não se percebe a 

cidade apenas como local da reprodução do capital, mas como a cidade do capital e das 

suas grandes corporações: é a cidade corporativa (Santos, 2005).  

 Assim, apesar das disparidades acentuadas por rugosidades históricas, o processo 

de urbanização brasileiro possui os mesmos traços em todas as áreas que ele alcança: faz 

da cidade o lócus da produção capitalista, agiganta o poder do capital dentro desse núcleo 

dinâmico, evidencia as desigualdades sociais e, com o passar do tempo, se entrega política 

e economicamente aos grandes grupos econômicos oligopolizados.  
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Resumo 
O presente trabalho objetiva estudar o processo de fragmentação territorial desdobrado 

das desigualdades entre as Mesorregiões do Estado do Rio Grande do Norte. Utilizou-se 

abordagem teórico-quantitativa com o cálculo medidas de indicadores de estudos regionais 

(participação relativa, quociente locacional, coeficiente de localização, coeficiente de 

especialização e coeficiente de reestruturação), contextualizadas à revisão de literatura acerca de 

estudos regionais. Os dados foram da RAIS/MTE. Observou-se especialização e diversificação 

de algumas Mesorregiões a partir de sua inserção competitiva na macro dinâmica econômica, 

destacando-se: Agropecuária no Agreste Potiguar, Comércio na Mesorregião Central Potiguar e 

maior participação da Construção Civil no Leste Potiguar. 

 

Palavras-chave: Fragmentação Territorial; Mesorregiões Potiguares; Coeficientes de 

Especialização e de Localização. 

 

1 Introdução 

 

 Pensar a questão regional é entender que há a necessidade de superar as 

disparidades reproduzidas no território, sob diversas óticas, sejam elas intra ou inter-

regionais. Nesse sentido, e dado a questão da concentração em determinadas regiões 

frente a outras o que gera tais gargalos, compreende-se que a questão regional é intrínseca 

de problemas econômicos, sociais e políticos, isto é, são as vertentes de um ciclo vicioso 

de subdesenvolvimento, como denomina Celso Furtado (2000). Enquanto existir um 

padrão espacial de forma centrada no desequilíbrio territorial polarizado e desigual das 

atividades produtiva, por sua vez, acarretará na geração de efeitos regressivos da chamada 

causação circular cumulativa, teoria desenvolvida por Myrdal (1968), em que um 

processo acumulativo, quando não controlado, promoverá desigualdades crescentes. 

A Ciência Regional, nesse aspecto, objetiva investigar as causas da riqueza 

regional e os motivos inerentes à formação do espaço econômico a partir das ações de 
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aglomerações de atividades produtivas (PERROUX, 1950; MYRDAL, 1968; 

BOUDEVILLE, 1961; ISARD, 1962; NORTH, 1977; BREITBACH, 1988; BENKO, 

1999). Nesse sentido, diversas são as teorias que embasam a dinâmica de desempenho 

econômico e as causas da sua disparidade no espaço regional. Segundo Breitbach (1988), 

dentro desse enfoque estão situadas a famosa Escola Alemã e a Escola Francesa, e ainda 

a Teoria da Base Econômica de Exportação, fundamentada por North (1977). Nesse 

sentido, é importante distinguir as teorias do desempenho econômico exógeno e 

endógeno, analise explorada mais à frente.  

Aplicação dessas teorias mencionadas na atualidade é destaque em importantes 

trabalhos de cunho da Ciência Regional. No Brasil, estudos aplicados de métodos de 

análise regionais tem como precursores os estudos de Lodder (1974) e Haddad (1989). 

No caso da região Nordeste e, mais especificamente, do estado do Rio Grande do Norte 

versão artigos que abrangem abordagens mais específicas, explorando setores específicos 

e, por vezes, com recortes territoriais distintos, conforme pode ser visto no trabalho de 

Lima, Silva e Lima (2017), em que este explora sob a ótica mesorregional a estrutura 

industrial do RN.  

Desta forma, e a utilizar este recorte espacial, tem-se que a divisão territorial do 

RN, apresenta quatro mesorregiões geográficas, a saber: Central Potiguar, Leste Potiguar, 

Agreste Potiguar e Oeste Potiguar. No presente artigo o objetivo é analisar a dinâmica da 

estrutura produtiva nas mesorregiões do RN. Como se comporta os cinco grandes setores 

nos anos de 2007 e 2017. A hipótese é notar como a estrutura produtiva é reflexo do 

processo de desenvolvimento do território, identificando possíveis disparidades e 

similaridades entre as mesorregiões potiguares. 

Com base nisso, entender a região sob o aspecto socioeconômico auxilia no 

processo de diferenciação regional-territorial-espacial presente no estado e como a 

atividade econômica produz e reproduz no espaço. Com o fito de alcançar os objetivos 

propostos, adota-se algumas medidas de análise regional como: medidas de localização e 

especialização, bem como a representatividade das atividades nas mesorregiões, por meio 

da participação relativa, e para analisar a configuração produtiva destas regiões no Rio 

Grande do Norte. A justifica deste estudo é baseada pela relevância de se compreender 

como os grandes setores impactam na distribuição das atividades no contexto inter-

mesorregional. 

Portanto, o artigo está estruturado, além desta introdução e das considerações 

finais, por outras três seções. A segunda seção discute a gênese da economia regional. Na 
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terceira seção é explanado os procedimentos metodológicos utilizados, seguido, na quarta 

seção, pelos resultados e discussão da pesquisa.  

 

2. Revisão De Literatura 

 

2.1 A Gênese da Economia Regional e do desempenho econômico regional: endógeno e 

exógeno 

 

Desde os seus primórdios, a Ciência Regional ou economia regional, segundo 

Benko (1999) enquanto disciplina, trata do estudo atento e paciente dos problemas sociais 

nas suas dimensões regionais ou espaciais, empregando diversas combinações de 

investigação analítica e empírica. Considerado o pai da Economia Regional, Walter Isard 

publica, em 1975, sua obra Introduction to Regional Science, em que apresenta uma 

definição empírica de uma abordagem pluridisciplinar para um objeto regional cuja única 

especificidade é corresponder ao quadro de percepção de um problema social. O que 

segundo Benko (1999) esta nova ciência justifica-se pelo fato de a região acabar por ser 

a sede de problemas que é imperativo resolver. 

Ao investigar as causas da riqueza regional e os motivos inerentes à formação do 

espaço econômico a partir das ações de aglomerações de atividades produtivas, conforme 

os estudos de Perroux (1950), Myrdal (1960), Boudeville (1961) e Isard (1962), tem-se 

em consideração importantes teorias nesse espectro. Segundo Pereira (2016) devido, 

possivelmente, à influência marshalliana, as teorias neoclássicas tradicionais 

reconheciam o papel das economias de aglomeração como fator de indução da localização 

das firmas, mas esse papel era sempre secundário frente aos demais indutores do processo 

de localização, principalmente ao fator custo dos transportes. 

Nesse sentido, diversas são as teorias que embasam a dinâmica de desempenho 

econômico e as causas da sua disparidade no espaço regional. Segundo Breitbach (1988), 

dentro desse enfoque estão situadas a chamada Escola Alemã - composta pelos autores 

Von Thünen, Losch e Christaller1 -, a Escola Francesa - com Perroux e Boudeville -, e 

ainda a Teoria da Base Econômica de Exportação, fundamentada por North (1977). Nesse 

sentido, há teorias de desempenho econômico regional tanto do ponto de vista exógeno 

quanto endógeno. As teorias do desempenho econômico exógeno, são caracterizadas pela 

                                                 
1 Segundo Benko (1999), Chistaller é o fundador da teoria da localização das atividades terciárias. 
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teoria dos Pólos de Crescimento proposta por Perroux (1964), a teoria de Causação 

Circular Cumulativa desenvolvida por Myrdal (1965), e, a teoria de Base da Exportação 

elaborada por North (1977). Já a teoria relacionada ao crescimento endógeno mostra 

fatores vocacionados internos para alcançar o desempenho econômico (LUCAS, 1988; 

ROMER, 1990).   

A análise do desempenho econômico regional passou a ter maior formalidade a 

partir da década de 1950, quando participa da chamada ciência regional, sistematizada 

inicialmente por Walter Isard nesta mesma década, sobretudo a partir dos estudos de 

Perroux (1964), Myrdal (1965) e North (1977), dentre os quais consideravam que este 

desempenho ocorreria a partir de um processo exógeno. No contexto regional, é através 

dos fatores exógenos que se estabelecem vantagens ou desvantagens, os quais promovem 

um fluxo contínuo do capital, tornando-se o principal no processo de acumulação ou 

estagnação regional (BREITBACH, 1988; LIMA, SIMÕES, 2009; PIACENTI; LIMA, 

2017). 

Nesse sentido, a primeira teoria, a de Pólos de Crescimento foi fundamentada por 

Perroux e afirma que o desempenho econômico ocorre a partir de um local caracterizado 

como enclave, que se destaca das demais localidades contíguas, aonde, a partir da 

instalação ou existência de uma indústria considerada como chave ou “motriz”, ocorre 

uma série de encadeamentos produtivos direcionados aos demais setores econômicos 

daquele conjunto econômico mesorregional (PERROUX, 1964).  

Quanto às disparidades econômicas regionais, Myrdal (1965) ressaltou que este 

problema é consequência da concentração da atividade produtiva2, que em determinadas 

regiões se fortalecem, causando um efeito multiplicador do crescimento econômico, 

chegando ao conceito do princípio da causação circular cumulativa ou progressiva, 

também denominado princípio da cumulatividade, o qual gera efeitos positivos ou 

negativos no processo de desenvolvimento de uma determinada região3.  

                                                 
2 Normalmente atividades do setor secundário. 
3 Esse processo de concentração de forças em determinadas regiões, ocasiona dois efeitos: o regressivo 

(backwash effects) em que mesmo havendo progresso, produção e riqueza em determinadas regiões, 

fazendo com que haja uma espécie de canalização de recursos para estas regiões, as quais normalmente 

ocorrem em detrimento das regiões menos desenvolvidas, mantendo um processo contínuo de desequilíbrio 

econômico regional; e o efeito propulsor (spread effects), segundo o qual uma atividade industrial instalada 

em determinada região pode gerar um efeito multiplicador às demais regiões em sua proximidade, uma 

espécie de transbordamento, uma vez que demandarão produtos de outros setores como o setor agrícola ou 

setor de serviços para fomentar a própria atividade industrial, estimulando o progresso técnico e, por 

consequência, o desempenho econômico regional. Caso o spread effects for capaz de neutralizar o 

backwash effects será, assim, estimulado o progresso da região; caso contrário, eles serão mantidos, 

causando a continuidade da disparidade econômica regional (MYRDAL, 1965). 
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E, por último, a Teoria de Base da Exportação possui como fundamento o 

comércio exterior e tem por princípio específico que o desempenho econômico local e 

regional é função dos seus produtos de base exportadora. North (1977) afirma que quando 

essa produção ocorre por meio de um processo dinâmico, gerando maior especialização 

em seu setor produtivo, fornece uma vantagem competitiva, gerando um excedente 

econômico capaz de induzir o desempenho das atividades não básicas de caráter local ou 

regional, denominadas como complementares a atividade base as quais são direcionadas 

ao mercado local, dinamizando o desempenho econômico regional (SCHWARTZMAN, 

1977). 

No caso da teoria do desempenho econômico endógeno, a qual emergiu a partir 

dos anos de 1980, destacam-se os fatores internos regionais, os quais, quando integrados 

de modo conjunto e dinâmico, impactam sobre o processo de desenvolvimento. Essa 

teoria foi amplamente difundida por meio dos estudos de Lucas (1988) e Romer (1990) 

como meio alternativo às críticas de modelos neoclássicos de crescimento econômico que 

conjecturava que as mudanças tecnológicas eram determinadas de forma exógena, 

levando à conclusão pessimista que políticas de governo e mercado nada podiam fazer 

para aumentar o crescimento econômico no longo prazo4. 

 

2.2 Espaço, Território e Região: conceitos e discussão 

 

 No que tange aos aspectos conceituais da ciência regional, é importante ressaltada 

a interdisciplinaridade dos conceitos de espaço, território e região e como isto afeta os 

estudos sobre a economia regional e o desenvolvimento de um determinado território 

sobre o ponto de vista econômico. 

 Segundo Alentejando (2000, p.10) em termos geográficos a ideia de espaço “é 

visto como geometria, um conjunto de pontos e distâncias [...], uma noção”, como na 

teoria dos anéis concêntricos de Von Thünen, na hierarquia de lugares centrais a famosa 

teoria de Christaller ou, bem como na teoria da localização de Weber. O que difere da 

ideia da Áurea Breitbach (1988), quando esta enfatiza a relação entre região e espaço, e 

                                                 
4 A teoria do crescimento endógeno sugere que a mudança tecnológica é uma resposta aos incentivos 

econômicos no mercado que podem ser criadas e/ou afetados pelas instituições do governo ou do setor 

privado e que as diferenças no crescimento econômico e a qualidade de vida entre regiões desenvolvidas e 

em desenvolvimento refere-se à adoção da tecnologia como exógena e livremente disponível para todos. 

Assim, a diferença entre os padrões de vida está no fato de que as regiões têm significativamente menos 

capital e menor taxa de retorno de investimento adicional. 
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concede a ideia de espaço como, segundo a noção empírica, algo já dado como existente 

e também a imagem de que o espaço é necessariamente social5.  

Ainda nesse campo, do ponto de vista marxista, Gotidiener (1993) faz menção ao 

debato iniciado entre Castells e Lefebvre, sobre a teoria do espaço. Para Castells o espaço 

é um produto material de uma dada formação social, essa ênfase estrutura a abordagem 

marxista sobre espaço, enquanto Lefebvre afirma que a “práxis espacial” é elevada a uma 

atividade radial ao lado de esforços para reorganizar as relações sociais e ele sustenta tal 

perspectiva com uma teoria marxista de espaçoso. 

Na discussão sobre território como categoria geográfica, Raffestin (1993) e 

Alentejano (2000) conceituam e corroboram, muito embora sejam múltiplas definições, 

na ideia de território como um espaço onde se projetou um trabalho. Seja energia e 

informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder6. Vale ressaltar 

que o espaço é anterior ao território. E o território se forma a partir do espaço, sob uma 

ação conduzida de um ator, em qualquer nível, cujo este “territorializa” o espaço 

(RAFFESTIN, 1993). 

No que concerne ao termo região, há duas direções diferentes de conceituação da 

região: uma primeira enfatizando a identidade; outra dando importância a diferença. O 

autor considera uma nova e profícua reconceituação da região terá que passar 

necessariamente pela superação desta falsa oposição. Outro ponto importante é que há 

um debate entre dois caminhos: i) a busca de um novo conceito de região, incorporando 

as novas formulações do campo das ciências econômicas e sociais; ii) a busca de 

conceitos alternativos ao de região, entre os quais destaca-se a noção de lugar e a 

associação local/global via redes (ALENTEJANO, 2000). 

A ciência regional é inseparável do conceito de região. A região passa a ser vista 

como um produto real. De início, passa-se gradualmente da noção de região natural à 

noção de região econômica, assistindo-se em seguida a uma renovação de ideias sob a 

inspiração dos economistas espaciais e com o impulso da "nova geografia", com fito de 

explicar os fenômenos regionais. Construído dentro de um quadro de solidariedade 

territorial. Refuta-se, assim, a regionalização e a análise regional, como classificação a 

partir de critérios externos a vida regional. Para compreender a região é preciso viver a 

                                                 
5 Havendo, de acordo com Breitbach (1988), uma diferença entre espaço construído e espaço natural (alheio 

a qualquer pratica social). 
6 Para Raffestin (1993) o espaço é a “prisão original” e o território é a prisão que os homens constroem para 

si. 
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região, e entender região enquanto categoria do espaço (BREITBACH, 1988; BENKO, 

1999; ALENTEJANTO, 2000). 

  

3. Procedimento Metodológico 

 

Com o objetivo de analisar a dinâmica do emprego formal nos oito setores da 

economia do Rio Grande do Norte, o artigo utiliza dados de origem secundários 

provenientes da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do 

Trabalho e do Emprego (MTE) que é a principal fonte de dados sobre emprego formal. O 

recorte temporal compreende os anos de 2007 e 2017.  São cinco os setores em 

observação utilizados. Contemplam as seguintes atividades produtivas: i) Indústria; ii) 

Construção Civil; iii) Comércio; iv) Serviços e; v) Agropecuária. 

No procedimento metodológico adotado, foram computadas seis medidas de 

estudos regionais aplicados, a saber: participação relativa, quociente locacional, 

coeficiente de localização, coeficiente de especialização e coeficiente de reestruturação. 

Tais indicadores foram calculados inicialmente por Lodder (1974), Haddad (1989), Silva 

(2002), Lamarche et al. (2003), Ferreira de Lima (2003) e, posteriormente, em outros 

trabalhos como Silva Filho, Silva e Queiroz (2015), Piacenti e Lima (2017), Castro, Kuhn 

e Pena (2017), dentre outros. Deste modo, são utilizadas informações de trabalhadores 

formais dos oito setores mencionados nas mesorregiões do Rio Grande do Norte nos anos 

selecionados. Paralelamente a participação relativa, os demais indicadores foram 

agrupados em medidas de localização e medidas de especialização. 

Assim, após escolhidas as variáveis de análise devem-se levar em conta as 

seguintes definições: 𝑃𝑂𝑖𝑗= pessoas ocupadas, no setor i da região j; 𝑃𝑂𝑡𝑗 = total de 

pessoas ocupadas, na região j; 𝑃𝑂𝑖𝑡 = pessoas ocupadas, do setor i na região de referência; 

𝑃𝑂𝑡𝑡 = total de pessoas ocupadas, na região de referência; 𝑗𝑒𝑖 =
𝑃𝑂𝑖𝑗

𝑃𝑂𝑖𝑡
 = distribuição do 

setor i entre as regiões; 𝑖𝑒𝑗 =
𝑃𝑂𝑖𝑗

𝑃𝑂𝑡𝑗
 =distribuição i na região j, ou seja, mostra a participação 

de cada setor na estrutura produtiva de cada mesorregião; 𝑇0 = ano inicial; 𝑇1 = ano final. 
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3.1 Participação Relativa 

 

 O primeiro indicador proposto no estudo é a Participação Relativa (𝑃𝑅) da 

atividade em relação ao total de atividade na mesorregião ao total de atividades no RN. 

Este índice leva em consideração a seguinte expressão: 

𝑃𝑅 =
𝑃𝑂𝑖𝑗

𝑃𝑂𝑖𝑡
⁄  (1) 

Este indicador varia entre 0 e 1, a interpretação é a de que quanto mais próximo 

de um maior será a importância de determinada atividade terá em relação ao estado como 

um todo (CASTRO; KUHN; PENA, 2017). 

A seguir serão enfatizadas as medidas de localização e de especialização 

utilizadas. 

 

3.2 Medidas de Localização 

 

3.2.1 Quociente Locacional 

 

 Como primeiro indicador proposto na medida de localização está o Quociente 

Locacional (𝑄𝐿), embora muito utilizado por diversos pesquisadores, inclusive muito 

recomendado por Isard (1972) e North (1977, p. 301) quando se almeja mostrar o 

comportamento locacional dos ramos de atividades, sobretudo quando se trata do setor 

secundário nas diferentes regiões, comparando com uma macrorregião de referência 

conforme Haddad (1989), Costa (2002), Castro, Kuhn e Pena (2017) e Piacenti e Lima 

(2017). A expressão para o cálculo do QL é a seguinte:  

𝑄𝐿 =

𝑃𝑂𝑖𝑗
𝑃𝑂𝑖𝑡

⁄

𝑃𝑂𝑡𝑗
𝑃𝑂𝑡𝑡

⁄
 (2) 

Dessa forma, o 𝑄𝐿 compara à participação percentual dos trabalhadores formais 

devidamente empregados, de uma região j com a participação percentual da região de 

referência, no caso o estado do Rio Grande do Norte. Segundo Piacenti e Lima (2017) o 

indicador informa quantas vezes o setor i é mais (ou menos) importante, ou especializado, 

para a região j vis-à-vis a macrorregião de referência. Deste modo, a importância da região 

j no contexto macrorregional, em relação ao setor estudado, é demonstrada quando o QL 
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assume valores acima de 1. Nesses casos o setor será considerado especializado. O 

contrário acontece quando o 𝑄𝐿 for menor que 1. Não sendo especializado em 

determinado setor. 

 

3.2.2 Coeficiente de Localização 

 

 A segunda medida de localização apresentada é o Coeficiente de Localização 

(𝐶𝐿𝑜𝑐), que se dá ao evidenciar a influência de determinado setor em relação a sua 

distribuição de trabalhadores formais empregados numa mesorregião, considerando-se a 

mão de obra total de todo o RN (SILVA FILHO; SILVA; QUEIROZ, 2015). A fórmula 

utilizada para o cálculo é a seguinte: 

𝐶𝐿𝑜𝑐 =  [
|𝑗𝑒𝑖 − ∑ 𝑗𝑒𝑖

𝑖 |

2
] (3) 

Deste modo, esse coeficiente varia entre 0 e 1 e permite identificar o grau de 

dispersão relativa das atividades econômicas e selecionar aquelas que, teriam menor 

tendência à concentração espacial. Ou seja, valores próximos a um tem-se concentração 

enquanto valores próximos a 0 observa-se dispersão das atividades produtivas conforme 

explicado por Haddad (1989) e mais recentemente por Castro, Kuhn e Pena (2017) e 

Piacenti e Lima (2017) em suas pesquisas. 

 

3.2.3 Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH)   

 

 Por último, dentre as medidas de localização, tem-se o IHH, uma das medidas 

mais difundidas nos estudos de economia regional, conforme Haddad (1989), Simões 

(2005) e Piacenti e Lima (2017). O propósito é destacar qual é a concentração de um 

determinado setor na região j comparando a mesma a uma região maior. Basicamente o 

IHH é a divisão da participação do setor i da região j sobre o total do setor i da região de 

referência, com a participação do total da região j sobre o total da região de referência.  

Seguindo determinada expressão, a saber: 

𝐼𝐻𝐻 = (
𝑃𝑂𝑖𝑗

𝑃𝑂𝑡𝑗
⁄ ) − (

𝑃𝑂𝑖𝑡
𝑃𝑂𝑡𝑡

⁄ ) (4) 
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Isso acontece, por existirem atividades que possuem uma capacidade maior de 

concentração e com um poder de atração de outras atividades maior, devido ao seu perfil 

produtivo, maiores detalhes ver Noce et al. (2005).  

Neste sentido, quando o IHH apresentar um valor positivo indica que o setor i da 

região j está mais concentrado, exercendo um poder de atração maior, dado sua 

especialização. Valores negativos indicam um baixo poder de atração em comparação a 

região de referência (CASTRO; KUHN; PENA, 2017; PIACENTI; LIMA, 2017). 

 

3.3 Medidas de Especialização  

 

 Dentre as medidas de especialização adotadas, e conforme Paiva (2004) e Piacenti 

e Lima (2017) a especialização além de ser a manifestação da determinação primeira de 

“potencial”, ela é a “capacidade mobilizatória” de um determinado setor, ou seja, o poder 

de “multiplicação” (no espaço e no tempo) do fomento ao mesmo. Nesse sentido, foram 

utilizadas duas medidas, quais sejam: Coeficiente de Especialização (𝐶𝐸𝑠𝑝𝑖) e o 

Coeficiente de Reestruturação (𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑗). 

 

3.3.1 Coeficiente de Especialização 

 

 O 𝐶𝐸𝑠𝑝𝑖 tem como objetivo comprar a estrutura produtiva de uma região j com a 

estrutura produtiva do estado como um todo. Deste modo, a região que possuir uma 

estrutura produtiva mais diferenciada em relação com a região de diferença será 

especializada. Para o cálculo, tem-se a seguinte fórmula: 

𝐶𝐸𝑠𝑝𝑖 = ∑ [
|𝑖𝑒𝑖 − ∑ 𝑖𝑒𝑗

𝑗 |

2
]

𝑖
 (5) 

Este coeficiente varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo de zero a região 

apresentará uma estrutura produtiva similar ao da região de referência. Caso contrário 

será especializada, pois apresentará um grau de especialização em atividades diferentes 

ao do estado como um todo (COSTA, 2002; PIACENTI; LIMA, 2017). 

 

3.3.2 Coeficiente de Reestruturação 
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 O Coeficiente de Restruturação ou 𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑗 mostra de maneira simples se houve 

alteração na estrutura produtiva da região j durante um determinado período de tempo 

(T0 e T1). Assim, se a estrutura produtiva se alterou uma das explicações será que a região 

j passou a se especializar em um determinado setor i. Para cômputo dessas informações, 

utilizar-se-á seguinte formula: 

𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑗 = ∑ [
|
𝑇0
𝑖𝑒𝑗 −

𝑇1
𝑖𝑒𝑗|

2
]

𝑖
 (6) 

O 𝐶𝑅𝑒𝑠𝑡𝑗 varia entre 0 e 1, e se próximo de zero não terá havido mudanças na 

composição setorial da região, e, quanto mais próximo de um as mudanças terão sido 

significativas (HADDAD, 1989; COSTA, 2002; PIACENTI; LIMA, 2017). 

 

4 Resultados e Discussão 

 

 Esta seção propõe expor os resultados da pesquisa, o objetivo é estudar como se 

comportou os grandes setores da estrutura produtiva nas mesorregiões do RN utilizando 

métodos de análise regional.  

 É importante, antes da análise dos indicadores propostos, observar de maneira 

geral como o emprego formal no território potiguar está espacialmente estabelecido. 

Ainda é forte a concentração das atividades produtivas no litoral leste, onde está inserido 

a capital e outras grandes cidades como Macaíba, São Gonçalo do Amarante e 

Parnamirim. Diferentemente do que ocorre na mesorregião do Agreste e Central Potiguar. 

A mesorregião do Oeste Potiguar se mostra em ascensão no setor empregatício, 

bem como há uma forte tendência ao crescimento dessa região e posteriormente 

desenvolvimento, como defendido por Rostow (1974) em que destaca cinco etapas para 

o processo de desenvolvimento econômico de uma região. Muito embora, haja autores 

que discordem dessa visão etapista do desenvolvimento, como Celso Furtado (2000), em 

que este afirma que o subdesenvolvimento é um processo autônomo e não quer dizer uma 

etapa antes do eventual desenvolvimento. 
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Gráfico 1: Mão de obra formal total da estrutura produtiva por mesorregiões do RN – 2007/2017 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE. 

 

De início, a Tabela 01 mostra a participação relativa da população ocupada por 

setor em cada uma das mesorregiões. Como este índice varia entre zero e um, destaca-se 

no intervalo de tempo estudado, o crescimento do emprego no setor de comércio em todas 

as mesorregiões, sobretudo no Agreste Potiguar com uma variação percentual de 

aproximadamente 72,4%. Outro dado importante é a queda expressiva no setor da 

construção civil, inclusive na mesorregião leste potiguar, onde se encontra na Região 

Metropolitana de Natal, um processo de verticalização e urbanização nos últimos anos.  

 
Tabela 01: Participação Relativa da Estrutura Produtiva por Mesorregiões do RN – 2007/2017 

Grandes Setores 

2007 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,166 0,220 0,108 0,157 

Construção Civil 0,068 0,037 0,039 0,050 

Comércio 0,170 0,158 0,101 0,168 

Serviços 0,477 0,562 0,726 0,606 

Agropecuária 0,119 0,023 0,026 0,020 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000 

Grandes Setores 

2017 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,129 0,228 0,076 0,109 

Construção Civil 0,043 0,025 0,029 0,042 

Comércio 0,212 0,206 0,174 0,189 

Serviços 0,525 0,519 0,686 0,647 

Agropecuária 0,091 0,022 0,034 0,014 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE. 
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 Referente as medidas de localização, o primeiro indicador exposto é o Quociente 

Locacional. Este indicador irá mostrar quais os setores mais especializados em 

determinadas regiões frente a uma macrorregião de referência (RN). Nesse sentido, 

conforme explicado anteriormente, acima de um, irá indicar que a região é especializada 

em determinado setor. 

 Nota-se que tem crescido nos últimos anos a especialização do Oeste Potiguar em 

quatro dos cinco grandes setores. Isso indica um expressivo processo de crescimento das 

cidades de pequeno e médio porte daquela mesorregião, destaca-se Mossoró, Pau dos 

Ferros mais ao Sul e Assú, mais próximo da mesorregião Central potiguar. Outro dado 

importante expresso na Tabela 02, é a especialização de setores, a saber: agropecuária no 

Agreste Potiguar; comércio na mesorregião Central Potiguar e; construção civil na 

mesorregião do Leste Potiguar.  

  
Tabela 02: Quociente Locacional da Estrutura Produtiva por Mesorregiões do RN – 2007/2017 

Grandes Setores 

2007 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 1,033 1,369 0,670 0,976 

Construção Civil 1,327 0,725 0,762 0,961 

Comércio 1,035 0,963 0,617 1,022 

Serviços 0,814 0,960 1,240 1,036 

Agropecuária 3,099 0,586 0,674 0,516 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000 

Grandes Setores 

2017 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 1,075 1,896 0,636 0,904 

Construção Civil 1,070 0,638 0,726 1,043 

Comércio 1,095 1,064 0,899 0,974 

Serviços 0,853 0,843 1,114 1,050 

Agropecuária 2,986 0,712 1,134 0,476 

Total 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE. 

 

 Outra medida de localização utilizada, é o coeficiente locacional. Que expressa e 

evidencia a influência de determinado setor em relação aos trabalhadores formais 

empregados numa dada mesorregião, considerando-se a mão de obra total de todo o RN. 

Deste modo, conforme dito anteriormente, permite identificar o grau de dispersão relativa 

das atividades econômicas e selecionar aquelas que, teriam menor tendência à 

concentração espacial. 

 No intervalo de tempo utilizado, destacam-se alguns resultados expressivos. O 

primeiro dele seria a tendência a concentração do setor secundário no leste potiguar, onde 
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detém das atividades de maior repercussão econômica. Vale destacar que, segundo Lima, 

Silva e Lima (2017) a indústria dinâmica apresenta uma tendência de forte concentração 

nas mesorregiões potiguares, exceto na Leste Potiguar. Dentre as atividades do setor cabe 

destaque para a indústria de produtos minerais não metálicos, principalmente pela 

cerâmica estrutural utilizada na construção civil, cimento, artefatos de concreto, 

mármores e granitos. Porém, há uma tendência crescente a concentração espacial desse 

setor nas mesorregiões do Oeste Potiguar e Central Potiguar, assim como os setores de 

Comércio e Serviços. 

O segundo dado importante é referente a dispersão das atividades econômicas e 

produtivas na mesorregião do Agreste Potiguar, tendo em vista a distância locacional para 

o grande centro (Natal e região vizinha) muitas atividades se deslocam para tal 

mesorregião, prevalecendo nesta o setor de serviços. 

 
Tabela 03: Coeficiente Locacional da Estrutura Produtiva por Mesorregiões do RN – 2007/2017 

Grandes Setores 

2007 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,003 0,030 0,026 0,002 

Construção Civil 0,008 0,007 0,006 0,001 

Comércio 0,003 0,003 0,031 0,002 

Serviços 0,054 0,012 0,070 0,010 

Agropecuária 0,040 0,008 0,006 0,009 

Grandes Setores 

2017 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,005 0,054 0,022 0,006 

Construção Civil 0,001 0,007 0,005 0,001 

Comércio 0,009 0,006 0,010 0,003 

Serviços 0,045 0,048 0,035 0,015 

Agropecuária 0,030 0,004 0,002 0,008 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE. 

 

 Por último, nas medidas de localização, fora obtido o difundido IHH expresso na 

Tabela 04. O mesmo tem por objetivo destacar qual é a concentração de um determinado 

setor na região j comparando a mesma a uma região maior. Nesse sentido, observa-se a 

concentração dos setores na mesorregião Oeste Potiguar, desse modo, exercendo um 

poder de atração maior, dado sua especialização, do que as demais mesorregiões em todos 

os setores, exceto serviços. Outros resultados importantes, é o aumento da atração dos 

setores de comércio na mesorregião Central Potiguar; agropecuária no Agreste Potiguar 

e a construção civil no Leste Potiguar. Indicando um processo de desenvolvimento 

polarizado por mesorregiões, corroborando com a teoria de Perroux (1977). 
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Tabela 04: Índice de Hirschman Herfindahl da Estrutura Produtiva por Mesorregiões do RN – 2007/2017 

Grandes Setores 

2007 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,006 0,027 -0,016 -0,017 

Construção Civil 0,060 -0,020 -0,012 -0,027 

Comércio 0,006 -0,003 -0,019 0,015 

Serviços -0,034 -0,003 0,012 0,025 

Agropecuária 0,383 -0,031 -0,016 -0,336 

Grandes Setores 

2017 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,014 0,070 -0,019 -0,065 

Construção Civil 0,013 -0,028 -0,014 0,029 

Comércio 0,018 0,005 -0,005 -0,018 

Serviços -0,028 -0,012 0,006 0,034 

Agropecuária 0,373 -0,023 0,007 -0,358 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE. 

 

 São dois os indicadores referentes a especialização produtiva utilizados. 

Primeiramente, o coeficiente de especialização da estrutura produtiva, chama atenção 

para duas mesorregiões, a saber: Oeste Potiguar e Central Potiguar. No comportamento 

dos anos em análise, observa-se o aumento expressivo da especialização em comércio das 

mesorregiões Oeste Potiguar e Central Potiguar, com um aumento de aproximadamente 

200% em relação a 2007. Vale destacar que no setor de serviços houve um aumento da 

especialização e, consequentemente, do número de empregos formais em 500% em 

relação a T0 (2007). 

 
Tabela 05: Coeficiente de Especialização da Estrutura Produtiva por Mesorregiões do RN – 2007/2017 

Grandes Setores 

2007 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,003 0,014 0,008 0,008 

Construção Civil 0,030 0,010 0,006 0,014 

Comércio 0,003 0,001 0,010 0,008 

Serviços 0,017 0,001 0,006 0,012 

Agropecuária 0,191 0,015 0,008 0,168 

Grandes Setores 

2017 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,007 0,035 0,009 0,033 

Construção Civil 0,007 0,014 0,007 0,015 

Comércio 0,009 0,003 0,003 0,009 

Serviços 0,014 0,006 0,003 0,017 

Agropecuária 0,187 0,011 0,003 0,179 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE. 
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 Por último, mas não menos importante. Tem-se o coeficiente de reestruturação da 

estrutura produtiva. Este indicador irá demonstrar se a estrutura produtiva se alterou uma 

das explicações será que a região j passou a se especializar em um determinado setor i. 

 Como mostra a Tabela 06, houveram mudanças na estrutura produtiva de todas as 

mesorregiões. Com destaque para as mesorregiões do Oeste Potiguar e Central Potiguar, 

que passaram a se especializar em todos os setores, dado a sua localização e a polarização 

do crescimento e desenvolvimento do estado, nota-se um processo de interiorização das 

atividades produtivas, bem como um espraiamento dos setores antes concentrados no 

leste potiguar.  

 No entanto ainda é expressiva a mudança na estrutura produtiva do Leste Potiguar, 

sobretudo na indústria que tem uma forte concentração nesta região. Diferentemente do 

que ocorre no Agreste Potiguar que não se especializa no setor secundário e sim em 

atividades de menor impacto econômico, como comércio, serviços e agropecuária, 

conforme descrito este processo por Furtado (2000). 

 
Tabela 06: Coeficiente de Restruturação da Estrutura Produtiva por Mesorregiões do RN – 2007/2017 

Grandes Setores 

2007/2017 
Oeste Potiguar Central Potiguar Agreste Potiguar Leste Potiguar 

Indústria 0,007 0,023 0,000 0,030 

Construção Civil 0,021 0,002 0,000 0,023 

Comércio 0,008 0,006 0,008 0,022 

Serviços 0,006 0,003 0,002 0,001 

Agropecuária 0,002 0,006 0,012 0,016 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da RAIS/MTE. 

 

5 Considerações Finais  

 

As preocupações com as desigualdades regionais foram retomadas com as ações 

objetivando a inserção competitiva fazendo com que, na ausência de uma política 

nacional de desenvolvimento regional seguida com nitidez, diversos estados e regiões 

adotassem medidas compensando esta ausência dentre elas a atração de investimentos 

com uso de incentivos bem como se apegassem também ao ciclo de transformações 

econômicas vivenciados pela economia brasileira de 2003 até 2014. 

Entretanto, dadas as condições heterogenias de nossa economia, permaneceram 

disparidades que desdobraram um processo de fragmentação territorial percebido em 

diversos indicadores econômicos. O presente ensaio buscou estudar este processo através 

do calculo de seis indicadores medidas regionais (de localização e de especialização) para 
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as Mesorregiões do Rio Grande do Norte, com base em dados do banco de informações 

RAIS do Ministério do Emprego e Trabalho. 

Conforme atestado ao longo da análise dos Resultados e Discussões, observou-se 

especialização e diversificação de algumas Mesorregiões a partir de sua inserção 

competitiva na macro dinâmica econômica, destacando-se: Agropecuária no Agreste 

Potiguar, Comércio na Mesorregião Central Potiguar e maior participação da Construção 

Civil no Leste Potiguar. 

A atividade industrial ainda tem forte concentração na Mesorregião Leste 

Potiguar, devido ao fato de ser o principal parque manufatureiro do estado se localizando 

a Região Metropolitana de Natal. Porém, também verificou-se uma há uma tendência 

crescente de haver concentração desse setor nas mesorregiões do Oeste Potiguar e Central 

Potiguar decorrente da consolidação da industrial mineral e de minerais não-metálicos 

respectivamente. Isto também é observado para os setores de Comércio e Serviços mais 

associados aos movimentos econômicos do ciclo pós-2003, com foco em políticas 

transversais que indiretamente afetaram os serviços e o comercio. 
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Resumo: 

Ao longo da formação dos espaços que compõem o ambiente urbano ocorrem diversos 

conflitos de interesses entre os atores sociais que atuam na cidade. Surge neste cenário o Plano 

Diretor como instrumento de orientação da expansão urbana, contendo princípios norteadores do 

crescimento das cidades e que devem ser seguidos. Entretanto, diversas irregularidades no 

cumprimento destes princípios podem ser instauradas nos municípios. Assim, este trabalho 

objetiva verificar as diversas inconformidades da expansão urbana do bairro Nova Betânia em 

Mossoró-RN quanto aos princípios do Plano Diretor de Mossoró/RN. Para tanto, foram realizadas 

visitas in loco, executados registros fotográficos, aplicados questionários no referido bairro e 

consultado o aplicativo moovit. As principais incoerências observadas se fazem presentes nos 

setores de segurança, mobilidade, uso e ocupação do solo, lazer, acessibilidade, educação, 

participação popular e drenagem pluvial. 

 

Palavras chaves: Plano Diretor; Expansão Urbana; Inconformidades urbanas. 

 

1 Introdução  

 

Os processos contínuos de formação das cidades comumente sofrem influências 

negativas em consequência das desordens em torno do uso e da ocupação do solo urbano, 

dos conflitos socioambientais, injustiças e exclusões (SALLES et al., 2013). Desta forma 

as políticas ambientais surgem como instrumentos de gestão para aliviar as pressões e 

tensões que envolvem as demandas existentes entre a sociedade e os gestores públicos 

(COSTA; BRAGA, 2002). Dentro deste contexto, o Plano Diretor, instituído pela Lei 

10.257/2001, se configura como um instrumento básico para o planejamento das cidades 

e é fundamental para a expansão urbana, desenvolvimento social, econômico, cultural e 

ambiental para os agentes públicos e privados que atuam a nível local, tendo em vista que 

mailto:rodrigo_carvalho777@hotmail.com
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Downloads/marianop.paiva2@gmail.com
mailto:danielafreitas12@hotmail.com
mailto:jorge.filho@ufersa.edu.br
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este define a política de desenvolvimento do município, as políticas setoriais, o 

ordenamento territorial, a gestão democrática e o uso e ocupação do solo. 

O Art. 41. da lei 10.257/2001 prevê obrigatoriedade do Plano Diretor para cidades: 

com mais de vinte mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 

4o do art. 182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; incluídas no cadastro nacional de 

Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.     

Por sua importância e obrigatoriedade o Plano Diretor já foi implantado em 85% 

dos municípios de 20 mil a 50 mil habitantes e em 97% dos municípios de 50 mil a 100 

mil habitantes. Ao todo, 2.019 municípios não têm Plano Diretor, em contrapartida, 2785 

que têm, sendo que 763 municípios estavam com seus Planos Diretores em processo de 

elaboração (IBGE, 2013). Em Mossoró, o Plano Diretor foi implantado através da Lei 

Complementar N° 012/2006, que além do Plano Diretor dá outras providências sobre 

políticas urbanas.  

A implantação do Plano Diretor em Mossoró destaca-se como um marco 

legislativo de fundamental importância visto que a cidade tem apresentado significativa 

expansão, exemplificada pela fragmentação e dispersão do tecido urbano associado a 

mecanismos que promovem a segregação socioespacial. Ressalta-se ainda o grande 

potencial econômico, haja vista a presença de diversos segmentos, em especial: a 

indústria salineira, petrolífera, fruticultura irrigada e habitacional. Sob a óptica da 

exploração dos recursos naturais, é válido enfatizar que tais atividades exercem grande 

pressão sobre o meio ambiente, e, interagem direta ou indiretamente com o espaço urbano 

(SALLES et al., 2013).  

Contudo, devido a grande abrangência e densidade de aspectos que um Plano 

Diretor aborda, torna-se difícil a compreensão e elaboração de um trabalho que analise 

todos seus aspectos. Desta forma, uma abordagem quanto aos princípios do Plano Diretor 

viria facilitar o estudo e análise de certos fundamentos dessa política ambiental. Isto se 

torna possível, pois os princípios de uma política ou lei resumem o valor fundamental de 

uma questão jurídica, suas principais características são a simplicidade, por serem de fácil 

compreensão, e a hierarquia superior, por serem considerados uma fonte normativa e por 

terem o papel de balizar o procedimento do legislador (SIRVINSKAS, 2010). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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Tendo em vista que os princípios do direito exercem função especial sobre a 

produção de todas as outras fontes do direito, bem como pela sua função normativa, 

valorativa, argumentativa. Sendo considerados os esteios do ordenamento jurídico e 

hierarquicamente superiores a qualquer regra (FARIAS et al. 2015). Toma-se a partir da 

referida prerrogativa o seguinte questionamento quanto à expansão urbana do bairro Nova 

Betânia em Mossoró-RN: esta possui irregularidades quanto aos princípios do Plano 

Diretor Municipal disposto pela Lei Complementar 012/2006?  

Diante das discussões realizadas, este trabalho tem por objetivo realizar uma 

análise perceptiva sobre as inconformidades existentes no bairro Nova Betânia, 

Mossoró/RN, quanto aos princípios do Plano Diretor desta cidade.  

 

2 Metodologia 

 

2.1 Delimitação da área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada no Bairro Nova Betânia da cidade de Mossoró – RN 

(Figura 1). O Bairro possui uma população de 9.071 habitantes sendo a cidade de Mossoró 

o equivalente populacional de 259.815 habitantes (IBGE, 2010). Situa-se numa região 

periférica e compõe um dos mais altos padrões da cidade, que passa por progressiva 

transformação devido às recentes implantações de estabelecimentos comerciais, 

educacionais e habitacionais (LEBERALINO & NASCIMENTO, 2014).  
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Figura 1: Localização do Bairro Nova Betânia 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

Foi realizado levantamento bibliográfico sobre o processo histórico do 

desenvolvimento da cidade de Mossoró – RN, bem como dos dados estatísticos e 

econômicos para caracterização do bairro em estudo. Também foi realizada pesquisa 

documental através do Plano Diretor do Município de Mossoró, disposto na Lei 

Complementar n. 012/2006, a fim de analisar os onze princípios do Plano Diretor, com 

vistas a identificar as inconformidades na expansão urbana do Bairro Nova Betânia para 

com este. Para a realização da análise foi utilizado o método de checklist, estruturando 

elencando os princípios do Plano Diretor Municipal de Mossoró. A obtenção dos dados 

comparativos foi feita através de imagens fotográficas retiradas em campo, entrevistas 

com a população, dados do sistema de transporte coletivo da cidade, o próprio Plano 

Diretor Municipal, e pela percepção in loco. 

Através da entrevista realizada junto à população foram levantados 

questionamentos se havia conhecimento sobre a participação popular nas políticas 

públicas, e se havia alguma participação popular do próprio indivíduo nas políticas 

públicas. Foram elaborados 200 questionários com as três perguntas referidas. Entretanto 

durante a aplicação dos mesmos observou-se um padrão regular de respostas, desta forma, 
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foram adotadas as respostas do padrão repetitivo para toda a amostra. Ou seja, utilizou-

se a amostragem por saturação, que é conceituada por Fontanella, Ricas e Turato (2008) 

como uma ferramenta utilizada em pesquisas qualitativas para estabelecer o tamanho da 

amostra de um estudo, através da qual é suspensa a inclusão de novos participantes 

quando os resultados são considerados repetitivos pelo pesquisador, o que implica que 

sua continuidade não contribui significativamente para a análise em questão.  

 

3 Resultados e discussão 

 

3.1 Uso e ocupação do solo 

 

Em visita realizada no dia 13/04/2018 ao bairro Nova Betânia, puderam ser 

constatados alguns fatores que são sinais da existência de especulação imobiliária, como 

diversos terrenos inabitados e sem uso aparente por praticamente todas as ruas do bairro 

(Figura 02).  

 

 

Figura 2: Terrenos inabitados e sem uso aparente. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Esses vazios urbanos caracterizam uma desapropriação da função social da cidade 

e da propriedade urbana, quando as terras deveriam servir para moradias contribuem para 

o aumento da especulação imobiliária e geram segregação socioespacial (RODRIGUES, 

2004).  

Além disso, observa-se o crescimento de centros comerciais em meio a um bairro 

inicialmente planejado para servir como zona habitacional (Figura 03): 
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Figura 3: Centro comercial em zona residencial. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Dias (2009) afirma a importância da separação entre as áreas habitacionais, de 

lazer e de trabalho, destacando como consequências a degradação ambiental, segregação 

socioespacial e aumento da especulação imobiliária. Estas problemáticas são 

inconformidades aos princípios I, II, III, IV, V e X do Plano Diretor de Mossoró, no que 

diz respeito respectivamente: a justiça social e redução das desigualdades sociais; 

inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e políticas sociais 

a todos os munícipes; direito à cidade para todos, compreendendo o direito à terra urbana, 

à moradia; respeito às funções sociais da cidade e à função social da propriedade; 

transferência para a coletividade de parte da valorização imobiliária inerente à 

urbanização, respectivamente (art. 4° da LEI COMPLEMENTAR 012/2006). 

 

3.2 Mobilidade 

 

Com um levantamento de dados realizado através do aplicativo de rotas de ônibus 

da cidade (moovit), observou-se precariedade quanto à mobilidade através do transporte 

coletivo, apenas duas ruas do bairro Nova Betânia fazem parte do sistema de transporte 

público da cidade, com apenas dois pontos de ônibus materializados em área de centros 

comerciais (Figura 04), bastante afastados da zona residencial, com exceção dos 

condomínios residenciais fechados próximos ao shopping center onde fica um dos pontos 

de parada de ônibus. 
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Figura 4: Pontos de ônibus do bairro Nova Betânia. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

O sistema de transportes coletivos é um elemento urbano que evolve dimensões 

sociais, econômicas e ambientais. Haja vista, que este garante mobilidade por um preço 

acessível a camadas mais pobres da população, gera empregos e reduz o tráfego de 

veículos particulares, o que diminui os impactos ambientais dos seus efluentes gasosos e 

descongestiona o espaço de tráfego utilizado (ARAÚJO et al, 2011). A ausência de 

mecanismos que facilitem acesso ao serviço de transporte coletivo, como pontos de 

ônibus materializados, ou como a distância a estes locais de acesso, causa insatisfação ao 

uso do serviço pela população (LEBERALINO & NASCIMENTO, 2014). Desta forma 

a ausência de tal estrutura está em desacordo os princípios I, II, III, VI, VII, VIII do Plano 

Diretor de Mossoró que tratam da: justiça social e redução das desigualdades sociais; 

inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e políticas sociais 

a todos os munícipes; direito à cidade para todos, compreendendo o direito às vias e 

acessos públicos, transporte público, aos serviços públicos, ao trabalho; universalização 

da mobilidade e acessibilidade; transporte público coletivo; sustentabilidade ambiental 

(art. 4° da LEI COMPLEMENTAR 012/2006). 

 

3.3 Segurança 

 

Quanto ao segmento de segurança municipal no bairro em estudo, há apenas uma 

delegacia da polícia civil (Figura 05) no bairro e esta não se encontra em funcionamento 

regular.  
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Figura 5: Delegacia fora de funcionamento. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Segundo Pimenta (2014), dos 167 municípios do Rio Grande do Norte apenas 44 

possuem a presença da Polícia Civil, com 215 delegacias desde 1998. Com estrutura do 

quadro de servidores é composta por 142 delegados, 143 escrivães e 1116 agentes. Já 

segundo OLIVEIRA JÚNIOR et al. (2009) apud Pimenta (2014) seriam necessários 6.814 

agentes de polícia, 704 escrivães, 438 delegados para atender as necessidades de 

segurança da população do RN. 

De acordo com a mesma autora, Mossoró ocupa o segundo lugar no RN em 

relação a registros de violência e óbitos. Sendo a polícia civil o principal instrumento de 

controle de segurança a nível municipal. Portanto a presença de uma única delegacia de 

polícia civil atuando de maneira irregular no bairro configura uma irregularidade que fere 

os princípios II, III e X do Plano Diretor de Mossoró, que tratam da inclusão social, 

compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e políticas sociais a todos os 

munícipes; direito à cidade a todos, compreendendo o direito segurança; planejamento, 

articulação e controle das políticas públicas, respectivamente (art. 4° da LEI 

COMPLEMENTAR 012/2006). 

 

3.4 Lazer 

 

Foi constatada a presença de alguns locais públicos como praças que se encontram 

em estado de sucateamento (Figura 06): 

 



 

____________________________________ 
67 

 

 

Figura 6: Praças sucateadas. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

As praças que apresentam condições ambientais adequadas são espaços utilizados 

para a prática de atividades físicas e para o lazer. Desta maneira contribuem para a 

redução do sedentarismo, promoção da qualidade de vida e bem estar. Em contra partida, 

a má qualidade destes espaços viriam a descaracterizar a função destes ambientes, 

trazendo insatisfação por parte dos usuários e desvinculando seus usos e funções 

(SZEREMETA & ZANNIN, 2013).  

Portanto o sucateamento fere os princípios II, III, IV, IX e X do Plano Diretor no 

que compreende: a inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, 

serviços e políticas sociais a todos os munícipes; direito à cidade para todos, 

compreendendo o direito a acessos públicos, saúde, lazer, e aos serviços públicos; respeito 

às funções sociais da cidade e à função social da propriedade; identidade arquitetônica e 

cultural; planejamento, articulação e controle das políticas públicas, respectivamente ( 

art. 4° da LEI COMPLEMENTAR 012/2006). 

 

3.5 Acessibilidade 

 

No bairro Nova Betânia foi identificada a presença de muitos buracos na 

pavimentação das ruas, até mesmo em avenidas com áreas comerciais bastante 

importantes (Figura 07): 
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Figura 7: Buracos nas vias do bairro Nova Betânia. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

De acordo com o que trazem Rauta et al. (2017) dados da Confederação Nacional 

de Transportes da cidade de Santa Catarina, 48,2% das rodovias da cidade possuem vias 

classificadas como regulares, ruins ou péssimas. Ainda aponta que este fato se dá devido 

às empresas responsáveis pela manutenção das estradas não possuírem um mapeamento 

sobre os buracos existentes, e acabam realizando a manutenção de maneira irregular e 

aleatória, sem o planejamento adequado. Araújo et al., (2011) ainda destacam que a 

pavimentação adequada das vias é um fator que afeta a mobilidade, acessibilidade quanto 

a qualidade do percurso e tempo para os transportes chegarem aos seus destinos, tendo 

influência direta na qualidade de vida da população. Isso demonstra que o problema das 

vias não ocorre apenas a nível local, bem como na esfera estadual, caracterizando-se como 

uma inconformidade aos princípios III, IV e VI do Plano Diretor de Mossoró no que diz 

respeito a: direito à cidade para todos, compreendendo o direito às vias e acessos públicos, 

aos serviços públicos, ao trabalho; respeito às funções sociais da cidade; universalização 

da mobilidade e acessibilidade, respectivamente (art. 4° da LEI COMPLEMENTAR 

012/2006).  

 

3.6 Drenagem pluvial 

 

O sistema de drenagem pluvial observado no bairro em estudo praticamente não 

existe, as estruturas existentes são algumas poucas canaletas de condução que existem 

rentes a calçadas de alguns prédios comerciais, de locais públicos como praças e de 

algumas residências (Figura 07). Quanto às canaletas observadas rentes a calçadas de 

residências, muitas destas estavam sendo usadas indevidamente como coletoras de esgoto 

doméstico. Em dias de chuva ocorrem alagamentos e empoçamentos por todas as ruas, 
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toda água do bairro é conduzida pela ação da gravidade através das ruas até bairros 

vizinhos, os quais possuem antigos drenos de águas pluviais (Figura 08).  

 

 

Figura 8: Drenagem irregular do bairro Nova Betânia. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A drenagem pluvial é parte do aparelhamento urbano resultante do processo de 

urbanização das cidades. E tem fundamental importância para a qualidade de vida da 

população, por reduzirem os efeitos das enchentes, e também pelo fato de que os 

investimentos em saneamento reduzem, em média, 55% da mortalidade infantil. Ou seja, 

são estruturas que reduzem impactos econômicos e sociais na sociedade (TUCCI, 2007). 

As inconformidades no sistema de drenagem pluvial configuram infrações aos princípios 

II, III, IV, VIII, IX e X no que se trata da: inclusão social, compreendida como garantia 

de acesso a bens, serviços e políticas sociais a todos os munícipes; direito à cidade para 

todos, compreendendo o direito ao saneamento ambiental, às vias e acessos públicos, 

saúde, aos serviços públicos; respeito às funções sociais da cidade; sustentabilidade 

ambiental; identidade arquitetônica; planejamento, articulação e controle das políticas 

públicas (art. 4° da LEI COMPLEMENTAR 012/2006). 

 

3.7 Educação 

 

Em visita ao local de estudo foi constatado que a única escola municipal do bairro 

encontra-se fechada (Figura 9).  
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Figura 9: Escola municipal Lions no bairro Nova Betânia fechada. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Azevedo (2001) destaca a importância do papel da educação em todos os níveis no 

processo de formação do cidadão, que sem ela seria impossível uma sociedade organizada 

e desenvolvida. E desta forma destaca alguns dos problemas da educação a nível 

municipal, entre eles está a má gestão, que se dá pela ausência de gestores especializados 

nas secretarias de educação, onde muitos dos quais assumem cargos por filiação 

partidária. Desta forma podem ser descritas as inconformidade com os princípios I, II, III 

e X, respectivamente por tratarem da: justiça social e redução das desigualdades sociais; 

inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e políticas sociais 

a todos os munícipes; direito à cidade para todos, compreendendo o direito à educação, 

aos serviços públicos, ao trabalho; planejamento, articulação e controle das políticas 

públicas (art. 4° da LEI COMPLEMENTAR 012/2006). 

  

3.8 Participação popular em políticas públicas e informação pública 

 

Através de questionários aplicados junto à população do bairro Nova Betânia no 

dia 13/04/2018, a falta de informação e incentivo a participação da população quanto às 

políticas públicas e sustentabilidade ambiental foram características que fizeram parte das 

respostas de todos os entrevistados. Evidencia-se a falta de iniciativa e interesse do poder 

em cumprir estes requisitos que fazem parte do Plano Diretor do Município de Mossoró.  

De forma geral, a participação popular configura todas as ações que diferentes 

camadas da sociedade desenvolvem para influenciar a formulação, execução, fiscalização 

e avaliação das políticas públicas e/ou serviços básicos na área social (saúde, educação, 

habitação, transporte, saneamento básico etc.) e se configura um princípio do direito. 
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Entretanto, devido a sua frágil normatização, tende a torná-la, como consequência, algo 

centralizado nas mãos dos técnicos e na burocracia governamental (VALLA, 1998). Paes 

(2011) afirma que isso ocorre, pois a forma de concentração de poder do Estado somente 

é conseguida pelo acúmulo de informações. Ainda segundo o mesmo autor: “Não é por 

outra razão que o Estado moderno é caracterizado por um corpo de funcionários 

especializados, capazes de manipular essas informações de maneira a produzir os 

instrumentos de dominação legítima”. O direito ao acesso a informação governamental 

sobre os direitos e deveres que cada cidadão possui, permanece incompleto no Brasil e 

continua sendo burocratizado devido às interpretações restritivas ao Artigo 5o, Inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, que trata desse princípio (PAES, 2011). Portanto o não 

incentivo à participação popular e a falta de informação sobre as possíveis atuações da 

população sobre as políticas públicas, configuram inconformidades com os princípios X 

e XI, no que se trata respectivamente do: planejamento, articulação e controle das 

políticas públicas; democracia e participação popular (art. 4° da LEI COMPLEMENTAR 

012/2006).  

 

4 Considerações Finais 

  

Portanto, com tudo que foi exposto puderam ser percebidas através dos fatores 

que envolvem a expansão urbana do bairro Nova Betânia em Mossoró/RN, diversas 

inconformidades com os princípios do Plano Diretor Municipal exposto no artigo 4° da 

Lei Complementar 012 de 2006. As inconformidades foram constatadas em diversos 

aspectos, tais como: uso e ocupação do solo, no que diz respeito a terrenos não ocupados 

e área comercial inserida numa área habitacional, gerando especulação financeira e 

segregação socioespacial; sobre a drenagem pluvial, a inexistência de estruturas para este 

fim, uso indevido das poucas canaletas existentes, tal condição propicia as enchentes em 

dias de chuva; quanto ao lazer, foi verificado que as únicas estruturas voltadas para essa 

finalidade, como as praças públicas, encontram-se sucateadas. 

Já sobre a acessibilidade, algumas das principais ruas do bairro estão repletas de 

buracos; quanto à segurança, a única delegacia presente no bairro está fora de 

funcionamento; na educação, não existem escolas públicas no bairro, pois o único prédio 

onde funcionava uma escola se encontra fechado; sobre a participação popular nas 

políticas públicas, não existe informação e incentivo a esta pelo poder público; e sobre 

mobilidade, o bairro possui apenas duas ruas que fazem parte do sistema de transporte 
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público, e conta com apenas dois pontos de ônibus materializados, configurando prejuízos 

aqueles que necessitam do uso deste serviço público. 

Dessa maneira, é necessário que o poder público municipal coloque em prática 

programas, políticas, medidas de fiscalização e implementação de dispositivos e obras 

que venham a sanar tais problemas, para que sejam atendidos os princípios da Lei que 

regulamenta a expansão da cidade.      
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Resumo: 

A literatura sobre os processos de gentrificação centra sua análise em áreas impactadas 

por operações de reestruturação urbana. O placemaking surge com uma proposta mais humana 

desse processo. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo entender o papel da 

gentrificação e do placemaking e sua imbricação na criação dos processos urbanos no contexto 

da globalização e na era dos fluxos. Para tanto, utilizou-se uma metodologia histórico-descritiva, 

traçando um contexto histórico acerca da emergência dos dois processos. O referencial pauta-se 

em pesquisa bibliográfica. Assim, os conceitos de gentrificação e placemaking são marcas do 

urbano contemporâneo, sendo um ligado ao contexto capitalista, segregador e reprodutor do 

capital hegemônico, e outro ligado ao capital social, a cidadania e a coletividade da comunidade, 

formando uma imbricação desigual, no sentido de que as ações do capital global (gentrificação) 

são mais fortes, vertiginosas e promovem a circulação e reprodução do capital, sendo mais 

presente na contemporaneidade. Já o placemaking, ligado ao local e sua identidade com as pessoas 

que ali residem, traz um contexto sociocultural, o qual fomenta a inter-relação das pessoas com o 

lócus que estão. São fenômenos que nascem do engajamento de ‘revitalizar’, mas que possuem 

objetivos distintos. Como ações estruturais, os fenômenos da gentrificação e do placemaking são 

influenciados não somente pelo contexto específico em que se inserem, mas também o 

envolvimento de outras variáveis, como a conjuntura econômica, as questões políticas locais, o 

contexto socioeconômico, que modificam os efeitos destes fenômenos. 

 
Palavras-chave: Gentrificação; Placemaking; Reestruturação Produtiva. 

 

1 Introdução 

 

As diversas mudanças que firmaram as bases das sociedades urbanas modernas 

mostram a evolução de determinados territórios, que se tornam cada vez mais complexos 

sobre os atuais modelos de organização espacial e funcionamento da estrutura urbana. 

Em conformidade com as estruturas urbanas disseminadas e fragmentadas, a cidade pós-

moderna evidencia movimentos paralelos e antagônicos, em que o espaço, atuando como 

produto social e meio de controle, materializa a organização social. 

O conceito de gentrificação aponta as ações de segregação urbana, juntamente 

com os obstáculos de interações entre transformações, sociais e estruturação do território 
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urbano. Esse processo foi disseminado primeiramente nas cidades americanas e europeias 

e estende-se atualmente às grandes cidades do mundo todo. Essa expressão objetiva 

analisar o processo de substituição das classes populares pelas classes superiores em áreas 

desvalorizadas das grandes cidades. 

A ocorrência das transformações urbanas através da organização territorial é clara. 

Diante da reestruturação produtiva, abertura comercial e financeira e a integração dos 

mercados, na geração de novos cenários, os fenômenos metropolitanos dentre eles a 

gentrificação, criam divisões urbanas, ou seja, formam-se espaços com um 

desenvolvimento urbano desigual. 

Não obstante as divisões funcionais e de renda das cidades seja um desiderato 

comum dos fenômenos aglomerativos, avançam de forma mais nítida com a dinâmica 

econômica capitalista global, impondo novas funcionalidades a partir de recomposições 

na divisão espacial do tralho. 

A recuperação do espaço urbano e de sua incumbência social, atualmente, está 

surgindo com mais força através do placemaking, processo no qual o desenvolvimento 

local encontra a humanização das cidades, unindo suas fundamentações teóricas e 

exercendo-as na prática. O placemaking (criação de lugares) pode ser descrito como 

“espaços públicos que estimulem interações entre as pessoas e a cidade, promovendo 

comunidade mais saudáveis e felizes” (BINDA et al., 2017, p. 5). 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo entender o papel da 

gentrificação e do placemaking e sua imbricação na criação dos processos urbanos no 

contexto da globalização e na era dos fluxos. Para tanto, utilizou-se uma metodologia 

histórico-descritiva, objetivando traçar um contexto histórico acerca da emergência dos 

dois processos. O referencial pauta-se em pesquisa bibliográfica.  

Destarte, o trabalho segue dividido em três tópicos, além desta introdução e das 

considerações finais. A seção seguinte trata dos aspectos conceituais e sua evolução no 

decorrer; a terceira seção trata da reestruturação produtiva, fenômeno recente que se 

traduz em todos os espaços como uma expressão da globalização da era da tecnologia e 

informação; por fim, tem-se uma análise da inter-relação global-local, como expressão 

máxima na construção do espaço urbano na contemporaneidade, legitimando a 

emergência dos fenômenos de gentrificação e de placemaking. 
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2 Gentrificação e placemaking: aspectos conceituais 

  

O avanço dos processos urbanos culminou em novos conceitos e novas formas 

que possibilitam reificar o espaço. Destarte, os processos de gentrificação e placemaking 

são exemplos disso. Assim, tratá-los no contexto atual é analisar o urbano na 

contemporaneidade. Por isso, a presente seção traz os aspectos conceituais desses 

fenômenos urbanos com o objetivo de identificar como e por que tais fenômenos se 

conformam em determinados espaços e como se dão seus efeitos nestes (sejam benéficos 

ou não, do ponto de vista econômico e social). 

 

2.1 Gentrificação 

 

No último quartel do século XIX, surge um novo urbanismo, onde a gentrificação 

passou a se manifestar como um dos fenômenos de reordenamento, promovendo 

transformações na divisão intra-urbana a partir de funcionalidades das partes da cidade 

bem como de seus aspectos sociais. A primeira ideia do fenômeno da gentrificação nasce 

na Inglaterra, quando Glass (1964) relata a transição das classes média e alta para os 

centros onde viviam a classe operária. Com uma mudança arquitetônica, os espaços então 

ocupados pelos operários, passam a apresentar certo conforto, refinamento e sofisticação 

para atender as recém-chegadas classes. Segundo a mesma autora, o ator central desse 

processo são as próprias classes média e alta, que não tinham problemas em ‘encostar-se’ 

às massas populares no final do século XX, diferentemente das políticas urbanas 

britânicas que taxavam o processo de gentrificação como objetivo central.  

Este processo evoluiu celeremente em importância, diversidade e disseminação 

de modelos urbanos. Realidades locais como as grandes cidades de Londres, Nova Iorque, 

Paris e Sidney tornam-se realidades globais; propagou-se nos diversos níveis de 

hierarquia das cidades, não ocorrendo somente nas maiores, mas também em locais 

improváveis, como antigas e pequenas cidades. Cabe frisar que cada processo tem sua 

particularidade, isto é, as experiências são diferentes, desiguais, e diversificadas, de 

acordo com o local onde se dá essa transformação urbana (SMITH, 2006). 

Conceitualmente, a gentrificação, segundo Smith (2006, p. 63), “implica no 

deslocamento dos moradores das classes populares dos centros” e, por tratar-se de um 

modelo heterogêneo, “ser expressão das relações sociais, econômicas e políticas mais 

amplas, sua execução em determinado espaço exprimirá as particularidades da 
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constituição de seu espaço urbano” (SMITH, 2006, p. 74). Ela “consiste em uma série de 

melhorias físicas ou materiais e mudanças imateriais – econômicas, sociais e culturais – 

que ocorrem em alguns centros urbanos antigos, os quais experimentam uma apreciável 

elevação de seu status” (BATALLER, 2012, p. 2). A este fenômeno são atribuídas 

diversas nomenclaturas. 

Gentrificação ou revitalização urbana, reabilitação, revalorização, reciclagem, 

promoção, requalificação, até mesmo renascença, mal encobrindo, pelo contrário, o 

sentido original de invasão e reconquista, inerente ao retorno das camadas afluentes ao 

coração das cidades, trata-se de uma apropriação do espaço legitimada pelo upgrading 

cultural (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2002). 

A apropriação da generalização do conceito de gentrificação como signo de 

competição entre as cidades está mais ligada a expressão regeneração ou revitalização 

urbana, dado o novo papel do estado no contexto das mudanças urbanas (ARANTES; 

VAINER; MARICATO, 2002; SMITH, 2006). A expansão econômica ocorre hoje não 

pela expansão geográfica, mas pela diversidade endógena que o espaço geográfico 

apresenta (SMITH, 1982). Ou seja, as especificidades locais ditam a velocidade e o 

dinamismo do processo desencadeado (a revitalização urbana). 

Esse processo se intensifica e apresenta-se com maior nas grandes cidades dos 

países desenvolvidos veemência na década de 1970. Caracteriza-se pela desapropriação 

espacial das classes pobres e chegada das classes média e alta. Ainda nessa década, 

Lefebvre (2008) defendia a ideia de que a urbanização sobrepujou a industrialização 

como força motora da expansão capitalista. No sentido global, tal assertiva não se 

desenvolve. Os mecanismos que alimentam a urbanização podem ser produzidos em 

qualquer economia do mundo.  

No contexto global, “a gentrificação representa uma estratégia central na 

competição global entre as diferentes aglomerações urbanas” (SMITH, 2006, p. 85). Ela 

e a renovação urbana “representam o exemplo mais desenvolvido da rediferenciação do 

espaço geográfico com vistas ao mesmo resultado” (SMITH, 2007, p. 19). Em grande 

parte está determinada pelo contexto local: “os bairros, os agentes e atores urbanos, as 

funções dominantes da cidade e a política governamental local” (BATALLER, 2012, p. 

4).  

Qualificada como uma reconquista urbana a fim de auferir transformações 

estruturais físicas, sociais, funcionais e simbólicas pela ocupação do solo, principalmente 

nos antigos centros urbanos em decadência, o referido processo também causa expulsões, 
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medo nas pessoas pela privação do direito à moradia ou alojamento em moradias coletivas 

(BATALLER, 2012). 

A revitalização/regeneração urbana traz um aspecto excludente às classes menos 

favorecidas economicamente, no sentido de que, segundo González (2009), aplicados os 

processos de revitalização urbana, os governos locais promovem autorização a instalação 

de diversos negócios comerciais e sua expansão ao público, onde se podem encontrar 

diversas cadeias nacionais e internacionais de produção, que se beneficiam do sobrevalor 

auferido pela localização privilegiada com relação aos fluxos de consumidores, sem que 

os governos das cidades apropriem-se da renda diferencial do comércio gerada para a 

restauração do espaço público.  

Os espaços naturais (não criados pelo homem), ainda sem valor econômico por 

não advir do trabalho humano e nem existir uma inversão de capital, “son apropiados 

privadamente por el capital inmobiliario-financiero nacional y trasnacional” (LÓPES; 

COBOS, 2017). Destarte, traz-se um aspecto fragmentador da gentrificação ao lugar, de 

centralidades fragmentadas desenvolvidas ao longo dos corredores de circulação.  

Assim, a incidência das transformações urbanas através do ordenamento territorial 

é evidente. Diante da reestruturação produtiva, abertura comercial e financeira e a 

integração dos mercados, na geração de novos cenários, o Governo inclinou-se a 

favorecer as tendências do mercado. Dessa forma, o metropolitano e a gentrificação, 

expressões fenomênicas da globalização, criam fragmentações urbanas, ou seja, formam-

se espaços com um desenvolvimento urbano desigual. 

As áreas de ocupações das populações deslocadas pela gentrificação ficam em 

evidência considerando as suas diversas condições para tal recepção. Surgem novos 

bairros e zonas com perspectivas renovadas a partir dos atores que passa a protagonizar 

o seu território. Desdobram-se um conjunto de movimentos que dão a configuração 

segregadora mais nítida à cidade, como os bairros de trabalhadores, a intensificação de 

favelizações, as ocupações de terrenos, dentre outros. Um dos arranjos alternativos 

recentes para esse conjunto de ações foi a emergência do placemaking, que será explorado 

na seguinte seção. 

 

2.2 Placemaking 

 

O desenvolvimento das cidades na era da informação tem apresentado em suas 

atividades o uso intensivo em conhecimento, bases técnicas e/ou experiências adquiridas 
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para criar riquezas e gerar valor. Para tanto o espaço deve fomentar ações que faça as 

pessoas interagirem entre elas e com a cidade. As relações entre todos devem existir, pois, 

segundo Santos (1994, p. 17), “o verdadeiro instrumento de união entre as diversas partes 

de um território é a informação”. 

O placemaking, fenômeno que integra o social ao urbano através das relações 

entre o público e seu espaço, pode ser considerado um evento contemporâneo. Os estudos 

sobre ele são dados da década de 1960 com Jane Jacobs, engajando os cidadãos a tomar 

as ruas com objetivos invocadores “como, por exemplo, a pretensão de uma diversidade 

funcional na cidade de modo que a toda hora do dia haja movimento, associando a vida 

coletiva, criticando o crescimento urbano que aumenta indiferente à escala humana” 

(DIAS, 2015, p. 30). 

A organização sem fins lucrativos Project for Public Spaces (PPS), criada em 

1975, foi uma das primeiras a usar o termo placemaking na década de 1990, em que a 

mesma trata o placemaking como 

 

[...] um movimento que visa criar espaços com qualidade, em qualquer 

cidade e cujo envolvimento da comunidade é fundamental. Pretende-se 

que esses espaços sejam o coração dessa comunidade, ou seja, com o 

qual se identificam e chamem de seu. Um dos requisitos dessa 

qualidade é a conexão entre estes e as pessoas que o partilham, 

permitindo facilitar a criatividade de atividades e ligações culturais, 

econômicas, sociais e ecológicas e que estas suportem o contínuo 

desenvolvimento do lugar. De um modo geral, pretende-se que os 

espaços públicos promovam a saúde, a felicidade e o bem-estar das 

pessoas. Neste sentido, para um bom placemaking é necessário perceber 

e ouvir quem utiliza, brinca, vive, trabalha num espaço, criando assim 

uma visão comum do local, ou seja, é necessário a quem projeta assumir 

duas posições: o olhar de fora e o deixar-se envolver. [...] Compete 

assim, a quem projeta, colocar-se no papel, não apenas de quem 

encontra a solução e desenha os espaços mas também no papel de quem 

os utiliza (DIAS, 2015, p. 30). 

 

Outro conceito é citado por Binda et al. (2017, p. 5), o qual define placemaking 

como um processo de desenvolvimento dos “espaços públicos que estimulem interações 

entre as pessoas e a cidade, promovendo comunidade mais saudáveis e felizes”. 

A importância deste fenômeno no que tange o constructo social é enorme, pois a 

localidade, o lugar, refere-se ao contexto material de relações sociais. Como 

“construcción socio-espacial, un ‘lugar’ está constituido por su ubicación, localidad y 

sentido” (LOMBARD, 2015, p. 126). Ele inspira pessoas a repensar, reinventar e 

reimaginar em conjunto os espaços públicos que vivem como o sistema central de cada 
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comunidade. Serve como um mecanismo para fortalecer a conexão das pessoas com o 

lugar onde vivem. 

A palavra placemaking traduzida ao português significa ‘fazer lugares’. “Os 

lugares mencionados são espaços públicos que estimulam interações entre as pessoas em 

si e entre as pessoas e a cidade, promovendo comunidades mais saudáveis e felizes” 

(HEEMANN; SANTIAGO, 2015, p. 10). 

O placemaking é orientado pela comunidade; é adaptável, inclusivo; é tratado num 

contexto específico; é dinâmico, transdisciplinar, transformativo, flexível, colaborativo e 

sociável (PROJECT FOR PUBLIC SPACES, 2018, s.n.). Destarte,  

 

[...] refere-se a um processo colaborativo pelo qual podemos moldar 

nossa esfera pública a fim de maximizar o valor compartilhado. Mais 

do que apenas promover um melhor design urbano, a placemaking 

facilita os padrões criativos de uso, dando atenção especial às 

identidades físicas, culturais e sociais que definem um lugar e apoiam 

sua evolução contínua. 

 

Uma das ferramentas utilizadas para este processo é o diagrama local, ferramenta 

que elenca e organiza as atividades pela importância e repercussões causas nas 

comunidades. 

 

 
Figura 1: Diagrama local. 

Fonte: (PROJECT FOR PUBLIC SPACES, 2018). 
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É uma das ferramentas utilizadas pelo PPS. O anel interno representa os principais 

atributos de um lugar, o anel do meio, suas qualidades intangíveis, e o anel externo, seus 

dados mensuráveis. 

Outra ferramenta é o ‘The Place Game’, do PPS, o qual pode avaliar qualquer 

espaço público e examiná-lo mediante mecanismos de observação guiados. Qualquer um 

pode usá-lo. Não precisar ser um especialista, pesquisador ou acadêmico. É uma 

ferramenta ideal para atividade, pois identifica com facilidade as deficiências e os ativos 

da comunidade (PROJECT FOR PUBLIC SPACES, 2016). 

Cabe frisar que, em algumas situações o placemaking, em vez de benéfico, tornar-

se um mal para a comunidade. Para compreender esta dicotomia é necessário resgatar a 

diferença entre lugar e espaço social. O primeiro sempre existirá, com ou sem atividade 

social. O segundo, contudo, só existe mediante interação social. Nesse sentido, ativar 

lugares é importante, mas, da mesma forma, é importante que se perceba que uma 

ativação do espaço se dá pela falha do projeto urbano amplo e de iniciativa de políticas 

públicas. Quando a ação de placemaking acaba muitas vezes o espaço morre. 

Nesse sentido, para que se construa uma experiência de maiores efeitos espaciais 

para a comunidade é necessário um tempo para ajustar o espaço, que seja dado tempo às 

pessoas para que assim os significados possam ser desenvolvidos e apreendidos 

(TAVARES, 2018). 

Atualmente, o termo placemaking é utilizado em diversos cenários, não somente 

as comunidades e organizações engajadas no bem-estar comunitário, mas também 

planejadores e desenvolvedores que a utilizam como uma marca de autenticidade e 

qualidade para suas atividades, mesmo que não cumpra tais adjetivos (PROJECT FOR 

PUBLIC SPACES, 2016; 2018). Essas atitudes corroem o verdadeiro significado desse 

termo. “Fazer um lugar não é o mesmo que construir um prédio, projetar uma praça ou 

desenvolver uma zona comercial” (PROJECT FOR PUBLIC SPACES, 2016, s.n.). 

Tanto o fenômeno de gentrificação quanto o de placemaking estão conectados às 

formas de produção do espaço, principalmente do espaço urbano, decorrente do atual 

contexto de reestruturação econômica vivenciado nos últimos trinta anos. A seção 

seguinte busca traçar um contexto mais geral dessa reestruturação. 
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3 O macrocontexto de reestruturação econômica 

 

O sistema taylorista-fordista predominou entre os anos 1930 e 1970/80, sistema 

com base na estrutura produtiva, fora, na época, frutífero, sobretudo na alavancagem do 

desenvolvimento industrial dos países centrais no presente período –países desenvolvidos 

europeus, EUA, Japão. Após a década de 1970, diante de mercados abarrotados, 

desaceleração da demanda, verificou-se a incapacidade de absorção produtiva mediada 

pelo modelo taylorista-fordista. Seus aspectos primordiais deixam de participar no 

cenário produtivo vigente. Destarte, modificam-se as relações produtivas. Tem-se o 

advento do capitalismo financeiro pautado na flexibilização, na intensificação do sistema 

produtivo e na tecnologia da informação a partir da reestruturação produtiva (HARVEY, 

2004; MARQUES, 2002; FRAGA, 2007). 

A reestruturação produtiva iniciada nos anos 1970 marca o limiar do capital 

financeiro, da flexibilidade das políticas governamentais e do mercado de trabalho, da 

metropolização e descaracterização dos locais pelo aspecto global em sua maioria. Ela é 

sempre desigual; destarte, a reestruturação urbana em um determinado espaço pode não 

ser acompanhada, seja em qualidade ou quantidade, natureza ou intensidade, por um 

mesmo processo em outro espaço. Os movimentos dos espaços em relação a essa 

reestruturação diferem nas diversas localidades do mundo, bem como há disparidades 

regionais e locais dentro de uma nação. Este fenômeno não é novo. Ligada a esse 

arcabouço histórico, o discurso desenvolvimentista da globalização mostra que “é na 

década de 1980 que a globalização entra no discurso científico, assumindo um lugar 

proeminente para traduzir as mudanças sociais, econômicas e culturais que a sociedade 

enfrentava” (LOURENÇO, 2014, p. 20). 

Compreendida como estágio supremo da internacionalização que invade as 

dimensões técnicas, comercial, financeira, e cultural, a globalização vem modificando as 

estruturas produtivas, as relações técnicas e sociais da produção e os padrões 

organizacionais/institucionais mundiais, nacionais e locais (PIMENTEL NETO et al., 

2014).  

 A globalização da economia encontra no espaço metropolitano as bases para sua 

lógica de dominação pautada na produção e consumo da acumulação flexível. A 

competitividade e a produtividade deixam de ser exclusiva a estrutura das empresas e 

passam, gradativamente, a ser característica dos lugares. Estes assumem o papel de 

espaços reprodutores do capital em um processo territorial de globalização. Destarte, 
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engendra-se uma forte competição na escala dos lugares, aprofundando-a no interior das 

redes urbanas, concomitante, torna-se mais predatória (BARBOSA, 2011). 

 A escala local de intervenções urbanas assume papeis mais complexos envolvendo 

a escala global. Nascem a partir das escolhas locacionais, novas hierarquias urbanas 

(BARBOSA, 2011). As relações locais possuem sua importância, podendo então 

interferir e se sobrepor em um determinado espaço, mesmo em um modo de produção 

capitalista. Assim, nem sempre o poder global é hegemônico em todas as suas atuações 

nas localidades (PIMENTEL NETO et al., 2014). 

As mudanças fomentadas por esse processo impactam no nível de 

desenvolvimento das cidades, impondo desafios à organização e desenvolvimento do 

poder local. Este “está assumindo novos compromissos na agenda de geração de emprego 

e renda, implementando uma série de políticas de atração de empresas e atividades 

econômicas para seus territórios” (SOUZA; CARVALHO NETO, 2009, p. 271). 

É importante frisar que, entre a competitividade das cidades está a competitividade 

das empresas em busca de doações de terrenos para instalação das unidades, isenções 

tributárias e infraestrutura adequada, concomitantemente a busca por um lócus vantajoso 

que as garantam segurança e benefícios haja vista “os governos locais procuram manter 

as empresas existentes na cidade e também procuram novas empresas” (SOUZA; 

CARVALHO NETO, 2009, p. 280). Estas ações acarretam em aumento das diferenças 

socioespaciais entre as urbes. Elas passam a exercer o papel de empresas, ou melhor, 

como mercadorias (COMPANS, 1999). 

A fragilidade da União abre espaço para as unidades federativas e governos 

municipais que, municiados como podem, guerreiam entre si em busca de capitais 

produtivos. Este cenário (re)valoriza o poder local como capaz de reverter a crise de 

governabilidade e de legitimidade do Governo Federal. “A mobilidade produtiva e 

financeira permite maior liberdade de localização e também aumenta a importância das 

diferenças e dos atrativos locacionais” (SOUZA; CARVALHO NETO, 2009, p. 280). 

Destarte, os gestores urbanos tomam consciência da competição contínua, acirrada e 

predatória com os outros espaços. 

Compans (1991, p. 107) chama atenção para as estratégias de desenvolvimento 

local que são oriundas do paradigma das cidades globais, as quais têm como pressuposto 

que fatores endógenos poderão favorecê-las, desde que entendam as “dinâmicas 

econômicas dominantes e as possibilidades de nichos de mercado que possam ser 

exploradas para a inserção competitiva da cidade nas redes dos fluxos dos capitais 
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internacionais”. No bojo destes fatores endógenos responsáveis pela atratividade dos 

fluxos de capitais, estão transformações, tanto políticas e institucionais quanto físicas, 

que sejam capazes de criar condições para melhor vender a cidade no contexto de uma 

competição interurbana impulsionada pela globalização. Adaptar-se aos mercados 

internacionais é a única alternativa possível para o desenvolvimento econômico das 

cidades, onde na sociedade informacional, o global condiciona o local e os fluxos 

eletrônicos estruturam a economia a partir de relações entre unidades espacialmente 

distantes (BORJA; CASTELLS, 1998). 

As mudanças demográficas e os padrões de consumo estão ligados ao processo de 

gentrificação. Para Smith (2007, p. 26), esta está relacionada a fatores como o 

“envelhecimento da geração baby-boom, o elevado número de mulheres construindo 

carreira, a proliferação de famílias com uma ou duas pessoas e a popularidade do estilo 

de vida solteiro urbano”. 

 O processo de gentrificação cria mecanismos valorizadores que elevam o poder 

econômico de alguns espaços e os modificam, conformando-os em espaços elitizados 

pelo alto grau de valorização que alcançam, elevando também, assim, o padrão de vida 

dos residentes, forçando aqueles com menor poder aquisitivo a evadir desse espaço 

‘gentrificado’. 

 

4 As articulações global-local: as novas formas do urbano 

 

É na articulação global-local que se encontra a fonte dos novos processos de 

transformação urbana. Mesmo nas urbes que apresentam seus lugares locais e globais 

identificados em seu espaço, não como fugir desta articulação, ou seja, da relação das 

funções específicas com as novas num movimento de crescimento, haja vista que exista 

a identificação. A flexibilidade, elemento intrínseco a globalização, torna-se mecanismo 

básico de gestão das cidades (VIEIRA; VIEIRA, 2003). A relação entre os fenômenos 

global e local levam a conformação de novos espaços. Tal relação engendra novas 

transformações. 

O processo de metropolização tem levado ao adensamento de diversas áreas, a 

irradiação da metrópole e inúmeras operações de revitalização com fortes traços de 

gentrificação ou revitalização/regeneração urbana que se traduzem em espoliação 

espacial. Ademais, tem-se, à margem deste, o surgimento de outros fenômenos urbanos 

como a favelização, a precarização do trabalho, especulação imobiliária. Tais processos 
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imprimem peculiaridades metropolitanas ao espaço, isto é, pauta-se em uma 

desterritorialização espacial, alterando as estruturas locais preexistentes, seja esses 

espaços metrópoles ou não. É um fenômeno urbano da globalização que apresenta 

diversos conceitos, mas que ganha novos significados no contexto atual (FIRKOWSKI, 

2013; LENCIONI, 2015). 

O local apresenta novas especificidades, novas territorialidades mediante 

fragmentação dos espaços. O novo lugar, o lugar-global, é o local sob a égide do global, 

inserido na cadeia multipolar global, “um espaço fragmentado, diferenciado e apropriado 

à produção multipolarizada e em rede” (VIEIRA; VIEIRA, 2003, p. 128). Nesse contexto, 

até as pequenas cidades mediante especificidades locais, pode integrar-se ao mundo 

celeremente. Este efeito criou uma endogenia exagera (BRANDÃO, 2007), uma ilusão 

de primazia dos locais, como se os mesmos tivessem poderes ilimitados. 

A relação entre os extremos da hierarquia urbana influencia a estrutura das 

cidades, integrando-as ao comércio internacional não como entidade pública, mas como 

empresa em concorrência com os demais espaços por prestígio internacional. 

Nessas relações, o urbano apresenta novos fenômenos, como a gentrificação, 

expressão do global. Todavia, tem-se concomitantemente a este, o placemaking, 

expressão local, isto é, um movimento de transição urbana com objetivos não capitalistas, 

mas sociais, inclusivos. 

 

5 Considerações Finais 

 

A análise do presente trabalho permite demonstrar que o urbano não constitui 

apenas uma ciência ou campo de estudo. As dimensões discutidas permitem a articulação 

entre uma visão global e as particularidades da escala local (desenvolvimento local), 

diretamente integrada à vida cotidiana da população que vivem, experimentam e auxiliam 

na constituição espaço urbano. 

O fenômeno da metropolização tem gerado uma concentração espacial em várias 

áreas, além do advento da metrópole, consequentemente, o engendrar de novos conceitos 

territoriais e espaciais, além de diversas atividades com fortes características de 

gentrificação ocasionando em uma desapropriação espacial. Aliado a todo esse conjunto 

surgem fenômenos urbanos em resposta àquele, como a favelização, a precarização do 

trabalho, especulação imobiliária, dentre outros. A gentrificação é marca característica do 

fenômeno metropolitano ao espaço, ou seja, expressa uma desterritorialização espacial, o 
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que gera uma alteração das estruturas locais preexistentes, sejam esses espaços 

metropolitanos ou não. 

As mudanças ocorridas pelo processo de gentrificação afetam de modo direto as 

práticas e padrões de representação urbana, assim como no conjunto da organização das 

sociedades contemporâneas. Tendo essa visão, esse estudo estimula o questionamento e 

compreensão de novas formas desse fenômeno, que surgem não somente como resquícios 

decorrentes de ações de renovação urbana direcionadas, mas como frutos da própria 

esfera urbana. Nessa perspectiva, surge em concordância com os novos paradigmas 

contemporâneos que fomentam novas categorias estruturadas sobre uma nova geografia 

de consumo, cultura e lazer, apropriados pelas classes superiores. Surgem novas 

hierarquias sociais contemporâneas e os diálogos socioespaciais que tangem às diversas 

dinâmicas de gentrificação atuais. 

Ademais, todo o processo de gentrificação cria instrumentos que valorizam e 

elevam o poder econômico de certos lugares, modificando os mesmos, transformando-os 

em lugares elitizados, ocasionado pelo alto grau de valorização espacial que alcançam, 

aumentando, dessa maneira, o padrão de vida dos residentes, forçando aqueles com menor 

poder aquisitivo a sair desse espaço ‘gentrificado’. 

Quanto ao placemaking, seus fundamentos estão diretamente agregados ao 

processo de planejamento, em vez de serem mantidos como recurso auxiliar, seus efeitos 

sempre resultaram em uma cidade na escala humana, uma vez que o poder de mudança 

está nas mãos daqueles que vivem e usufruem do local, tornando as transformações do 

espaço bem-vindas e contextuais, e não impostas. Quando a população participa 

efetivamente do planejamento urbano, esse planejamento contrapõe o planejamento 

ortodoxo, onde a diferença está em lidar com organismos vivos e complexos, capazes de 

definir seu próprio destino, e lidar com uma comunidade fixa e inerte, meramente capaz 

apenas de proteger (se tanto) o que lhe foi outorgado. 

Destarte, mesmo destacando algumas diferenças, é viável correlacionar os 

conceitos e princípios de desenvolvimento local, como processos que implicam em 

diferentes concepções do espaço urbano. 

Assim, os conceitos de gentrificação e placemaking são marcas do urbano 

contemporâneo, sendo um ligado ao contexto capitalista, segregador e reprodutor do 

capital hegemônico, e outro ligado ao capital social, a cidadania e a coletividade da 

comunidade, formando uma imbricação desigual, no sentido de que as ações do capital 

global (gentrificação) são mais fortes, vertiginosas e promovem a circulação e reprodução 
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do capital, sendo mais presente no contexto contemporâneo. Já o placemaking, ligado ao 

local e sua identidade com as pessoas que ali residem, traz um contexto sociocultural, o 

qual fomenta a inter-relação das pessoas com o lócus que estão. São fenômenos que 

nascem do engajamento de ‘revitalizar’, mas que possuem objetivos distintos. Assim, 

como ações estruturais, os fenômenos do global (gentrificação) e do local (placemaking) 

são influenciados não somente pelo contexto especifico em que se inserem, mas também 

o envolvimento de outras variáveis, como a conjuntura econômica, as questões políticas 

locais, o contexto socioeconômico em o lócus se insere, que modificam os efeitos destes 

fenômenos. 

Por fim, o que o presente trabalho traz, além de uma reflexão sobre o urbano e os 

fenômenos que o cercam, é inserir os leitores ao estudo e análise destes processos 

intrínsecos à sociedade contemporânea e ao arcabouço teórico do regional e urbano haja 

vista tratar-se de fenômenos recentes que recorrentemente são inseridos nas diversas 

realidades, sejam globais ou locais. 
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Resumo: 

A carência de programas de saneamento básico nos projetos de infraestrutura de um 

município resulta em danos para o meio ambiente e a saúde pública. A ausência de um sistema 

de esgotamento sanitário representa um dos principais problemas ambientais da sociedade atual, 

sobretudo em áreas rurais, visto que uma grande parcela dessa população não é contemplada com 

serviços de tratamento de esgotos, ou seja, os danos causados ao meio ambiente e saúde da 

população são ainda mais agravantes. Uma alternativa que pode ser viável para o tratamento dos 

efluentes domésticos da zuna rural é o emprego de sistemas de fossa, filtro e sumidouro. Nesta 

perspectiva, o objetivo do trabalho consistiu em dimensionar tal sistema, de modo a apresentar 

um tratamento alternativo para uma residência do sítio Mamoeiro em Pereiro/CE. Para tanto, o 

dimensionamento dos componentes do sistema foram feitos a partir das orientações propostas por 

duas normas, a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 7.229/1993 e a Norma Brasileira 

Regulamentadora (NBR) 13.969/1997 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O 

sistema apresentado não é a tecnologia ambiental mais eficiente para tratar efluentes. Porém, é 

uma alternativa que promove a diminuição de impactos ambientais em localidades desprovidas 

de rede pública coletora de esgoto. 

 
Palavras-chave: Esgotamento sanitário; Sistema de tratamento; Saúde pública; Tecnologia 

ambiental. 

 

1 Introdução 

 

A poluição do solo, água e ar quando não é atenuada, promove uma série de 

cenários de perigo para a saúde humana. A poluição do solo pode ser resultado do descarte 

inadequado de resíduos. A poluição da água pode ser oriunda de disposição de esgoto, 

descargas de efluentes industriais e escoamento agrícola. E a poluição atmosférica pode 

ocorrer através das emissões domésticas e industriais (AJAH; ADEMILUYI; NNAJI, 

2015).  

A carência de programas de saneamento básico nos projetos de infraestrutura de 

um município resulta em danos para o meio ambiente e a saúde pública. E muitas vezes, 

o desenvolvimento urbano desordenado dificulta o atendimento desse serviço 

indispensável para uma parcela da população com piores condições socioeconômicas 

(CRISPIM et al., 2016). 

mailto:yara.aquino26@gmail.com
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A água com qualidade para abastecimento humano não deve conter 

microrganismos ou parasitas em concentrações que resulte em consequências negativas 

para a saúde humana. A qualidade da água pode ser comprometida em função de 

poluentes orgânicos e inorgânicos. Esses poluentes incluem amônia das descargas de 

efluentes de águas residuais, nitratos e fosfatos resultantes do escoamento de terras 

agrícolas, metais pesados do escoamento das rodovias, cobre do encanamento doméstico 

ou arsênico que ocorre naturalmente nas águas subterrâneas (BRIDGEMAN et al., 2015). 

Com relação às descargas de efluentes de águas residuais, as principais 

consequências negativas para o meio ambiente é a eutrofização dos corpos receptores e 

doenças de veiculação hídrica (febre tifoide, disenteria, cólera, diarreia, hepatite, 

leptospirose e giardíase), provocadas pelo processo de estabilização da matéria orgânica 

(PERES; HUSSAR; BELI, 2010).  

A ausência de um sistema de esgotamento sanitário representa um dos principais 

problemas ambientais da sociedade atual, sobretudo na zona rural, visto que uma grande 

parcela dessa população dispõe suas excretas em instalações inadequadas, ou seja, os 

danos causados ao meio ambiente e saúde da população são ainda mais agravantes 

(ARAÚJO et al., 2016). 

A carência de água de qualidade e esgoto sanitário em propriedades rurais é fator 

de perigo para a saúde dos moradores, porém, também pode prejudicar a população de 

forma geral, tendo em vista que a agricultura familiar contribui com 60% da oferta de 

produtos alimentícios, tais como arroz, feijão, legumes, milho e mandioca (SOUSA et al., 

2016). 

Uma alternativa que pode ser viável para o tratamento dos efluentes domésticos 

da zuna rural é o emprego de fossas sépticas (PERES; HUSSAR; BELI, 2010). Nesta 

perspectiva, esse tratamento pode promover melhoras na qualidade de vida da população 

e dos recursos ambientais, especialmente os hídricos. 

As fossas sépticas, em localidade que dispõem de ETEs, pode ser utilizada como 

meio de fornecer um tratamento inicial, próximo às residências. Porém, para evitar que 

haja transbordamento de esgoto para cursos d'água, os tanques devem ser desidratados 

em períodos de quatro anos (TING; ISMAIL; MALEK, 2013). 

A associação de diferentes tecnologias e obras de engenharias de cunho ecológico 

devem ser empregadas com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável 

(HAN et al.,2016). Neste sentido, a redução interna de DBO, de cerca de 55%, provocada 

pelo tratamento com tanques sépticos promove redução de custos com o tratamento de 
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efluentes em estações, pois a carga que chega para ser tratada é significativamente menor 

(HAYDAR et al., 2018). 

O tanque séptico não é a tecnologia ambiental mais eficiente para tratar efluentes. 

Porém, é uma alternativa que promove a diminuição de impactos ambientais em 

localidades que não contam os serviços básicos do saneamento (DENG et al., 2017). 

Nesta perspectiva, com a finalidade de atender a necessidade de tratamento de 

esgoto na zona rural, o objetivo do trabalho consistiu em dimensionar um sistema fossa-

filtro-sumidouro como tratamento alternativo para uma residência do sítio Mamoeiro em 

Pereiro/CE. 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Área de estudo 

 

O município de Pereiro/CE possui uma população estimada para o ano de 2018 

de 16.281 habitantes e apresenta apenas 12,4% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado. Além disso, uma boa parcela da população reside na zona rural, totalizando 

10.324 habitantes (IBGE, 2010). Essa predominância justifica a necessidade de buscar 

alternativas que promovam o tratamento dos efluentes gerados nas residências, 

principalmente as que não estão inseridas na área urbana. 

Na região, a temperatura média das máximas é de 30ºC e a média das mínimas é 

de 28ºC. O valor médio de precipitação é de 950 mm/ano. As principais atividades 

econômicas do município estão relacionadas à criação de animais e à produção de 

alimentos, tais como milho, feijão, frutíferas, capim, palma e outros (PEIXOTO, 2013). 

Além disso, a cidade conta com empresas prestadoras de serviços e comércios em geral. 

A localidade em estudo está inserida no bioma da Caatinga, situada a 334 km da 

capital do estado do Ceará, Fortaleza. Os municípios limitantes, com os quais, faz 

fronteira são: ao Norte, os municípios de Iracema/CE, Jaguaribara/CE e Jaguaribe/CE; ao 

Sul, com o município de Icó/CE; à Leste, com estado do Rio Grande do Norte, Ererê/CE 

e Iracema/CE; e à Oeste, os municípios de Jaguaribe/CE e Icó/CE (figura 01). 
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Figura 1: Localização do município de Pereiro/CE 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

O clima da região é tropical quente sub-úmido e tropical quente semiárido brando. 

O relevo é composto de maciços residuais e depressões sertanejas. Seus solos são 

litólicos, bruno não cálcico e podzólico vermelho-amarelo (IPECE, 2017). 

De acordo com a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 7.229/1993 o uso do 

sistema de tanque séptico somente é indicado para área desprovida de rede pública 

coletora de esgoto, alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora 

local e retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora 

com diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos 

sedimentáveis (ABNT, 1993). O local escolhido para a implantação do projeto se 

enquadra no primeiro caso. 

O projeto do tanque séptico, filtro e sumidouro será realizado para uma residência 

unifamiliar (Latitude – 6° 3'30.05"S; Longitude – 38°27'47.19"O) que está sendo 

construída no Sítio Mamoeiro localizado próximo à área urbana do município de 

Pereiro/CE. 
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2.2 Delineamento da pesquisa 

 

O projeto do tanque séptico, filtro e sumidouro foi realizado tomando-se por base 

a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 7.229/1993 e a Norma Brasileira 

Regulamentadora (NBR) 13.969/1997 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) que orientam a respeito do projeto, construção e operação de sistemas de tanques 

sépticos, filtros e sumidouros. 

Para o dimensionamento do tanque séptico, algumas etapas devem ser seguidas. 

O primeiro passo consiste na aquisição do volume útil do tanque séptico, que deve ser 

calculado por meio da equação 01: 

𝑉 = 1000 + 𝑁 ∙ (𝐶 ∙ 𝑇 + 𝐾 ∙ 𝐿𝑓) 

Eq. 01 

Onde: 

V = volume útil, em litros. 

N = número de pessoas ou unidades de contribuição. 

C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia. 

T = período de detenção, em dias (este valor é dependente da contribuição diária 

e os períodos estabelecidos podem ser consultados na tabela 02). 

K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de 

acumulação de lodo fresco (tabela 03). 

Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia. 

Obs.: Os valores de C e Lf, são previamente definidos de acordo com padrões e 

portes dos estabelecimentos, de modo que é possível visualizá-los na tabela 01. 

 

Tabela 1: Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de ocupante 

Prédio Unidade Contribuição de esgotos (C) e de 

lodo fresco (Lf) 

1. Ocupantes permanentes    

- Residência    

Padrão alto Pessoa 160 1 

Padrão médio Pessoa 130 1 

Padrão baixo Pessoa 100 1 

- Hotel (exceto lavanderia e 

cozinha) 

Pessoa 100 1 

- Alojamento provisório Pessoa 80 1 

2. Ocupantes temporários    

- Fábrica em geral Pessoa 70 0,30 

- Escritório Pessoa 50 0,20 
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- Edifícios públicos ou comerciais Pessoa 50 0,20 

- Escolas (externatos) e locais de 

longa 

   

Permanência Pessoa 50 0,20 

- Bares Pessoa 6 0,10 

- Restaurantes e similares Refeição 25 0,10 

- Cinemas, teatros e locais de 

curta permanência 

Lugar 2 0,02 

- Sanitários públicos Bacia 

sanitária 

480 4,0 

Fonte: ABNT, 1993. 

 

A contribuição diária de esgoto (Q) é dada pela equação 02. 

𝑄 = 𝑁 ∙ 𝐶 

Eq. 02 

Tabela 2: Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária 

Contribuição diária (L) Tempo de detenção 

Dias Horas 

Até 1500 1,00 24 

De 1501 a 3000 0,92 22 

De 3001 a 4500 0,83 20 

De 4501 a 6000 0,75 18 

De 6001 a 7500 0,67 16 

De 7501 a 9000 0,58 14 

Mais de 9000 0,50 12 
Fonte: ABNT, 1993. 

 

Tabela 3: Taxa de acumulação total de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do 

mês mais frio 

Intervalo entre 

limpezas (anos) 

Valores de K por faixa de temperatura ambiente (t), em ºC 

 𝑡 ≤ 10 10 ≤ 𝑡 ≤ 20 𝑡 > 20 

1 94 65 57 

2 134 105 97 

3 174 145 137 

4 214 185 177 

5 254 225 217 
Fonte: ABNT, 1993. 

 

As medidas internas dos tanques devem observar o que segue: 

a) profundidade útil: varia entre os valores mínimos e máximos recomendados na 

Tabela 4. 

b) diâmetro interno mínimo: 1,10 m. 

c) largura interna mínima: 0,80 m. 
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d) relação comprimento/largura (para tanques prismáticos retangulares): mínimo 

2:1; máximo 4:1. 

 

Tabela 4: Profundidade útil mínima e máxima, por faixa de volume útil 

Volume útil (m3) Profundidade útil mínima 

(m) 

Profundidade útil máxima 

(m) 

Até 6,0 1,20 2,20 

De 6,0 a 10,0 1,50 2,50 

Mais que 10,0 1,80 2,80 
Fonte: ABNT, 1993. 

 

O dimensionamento do filtro anaeróbio é feito tomando por base a equação 03. 

𝑉𝑢 = 1,6 ∙ 𝑁 ∙ 𝐶 ∙ 𝑇 

Eq. 03 

Onde: 

Vu = volume útil, em litros. 

N = número de contribuintes. 

C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia (tabela 01). 

T = tempo de detenção hidráulica, em dias (conforme a tabela 05). 

Obs.: o volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1.000 litros; a altura do 

leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20 m e; a altura 

do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, já incluindo a espessura da laje. 

 

Tabela 5: Tempo de detenção hidráulica de esgotos (T), por faixa de vazão e temperatura do esgoto (em 

dias) 

Vazão (L/dia) Temperatura média do mês mais frio 

Abaixo de 15 ºC Entre 15 e 25 ºC Maior que 25 ºC 

Até 1500 1,17 1,0 0,92 

De 1501 a 3000 1,08 0,92 0,83 

De 3001 a 4500 1,00 0,83 0,75 

De 4501 a 6000 0,92 0,75 0,67 

De 6001 a 7500 0,83 0,67 0,58 

De 7501 a 9000 0,75 0,58 0,50 

Acima de 9000 0,75 0,50 0,50 
Fonte: ABNT, 1997. 
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Tabela 6: Absorção relativa do solo 

Tipos de solo Coef. de percolação (Cp) 

(L/m2/dia) 

Absorção relativa 

Areia grossa ou cascalho > 140 Rápida 

Areia fina 140 – 70 Média 

Argila arenosa 70 – 32 Vagarosa 

Argila 32 – 21 Semi-imperm. 

Argila compacta ou rocha < 21 Impermeável 

 

3 Resultados e discussão 

 

Para os cálculos do projeto, alguns valores devem ser previamente definidos 

(quadro 01). 

 

Quadro 1: Particularidades do projeto 

Número de unidades de contribuição 4 pessoas 

Intervalo de limpeza 4 anos 

Temperatura 29 ºC (média entre mínimas e máximas) 

Padrão Baixo 

Profundidade útil para o tanque séptico 1,20 m 

Largura interna para o tanque séptico 0,80 m 

Altura do leito filtrante 1,20 m 

Diâmetro do filtro anaeróbio (D) 1,0 m 

Raio do filtro anaeróbio (D) 0,50 m 

Solo argila arenosa Cp = 70 L/m2/dia 

Diâmetro do sumidouro (D) 1,50 m 

Raio do sumidouro (R) 0,75 m 
Fonte: Autoras, 2018. 

 

3.1 Dimensionamento do tanque séptico 

A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 7.229/1993 define o tanque séptico 

com unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de 

esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão (ABNT, 1993). 

Para o dimensionamento do tanque séptico, alguns passos devem ser seguidos. 

PASSO 1: determinação do valor de contribuição de esgotos (C) de acordo com a 

tabela 01. 

Como a residência é de padrão baixo, o valor de C é de 100 litros/pessoa x dia. 

PASSO 2: estimativa da contribuição diária de esgoto de acordo com a equação 

02. 
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𝑄 = 4 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 ∙ 100
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
∙ 𝑑𝑖𝑎 

𝑄 = 400
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

PASSO 3: adoção do Tempo de Detenção Hidráulica (TDH). 

Como a contribuição diária não excedeu 1.500 litros (tabela 02), o tempo de 

detenção deve ser de 1 dia ou 24 horas. 

PASSO 4: estabelecimento da taxa de acumulação total de lodo (K). 

A taxa de acumulação total de lodo é dada pelo intervalo entre limpezas e a 

temperatura do local. Tomando-se por base o valor pré-estabelecido de intervalo de 

limpeza de 4 anos e temperatura de 29 ºC, de acordo com a tabela 03 a taxa de 

acumulação total de lodo é de 177 dias. 

PASSO 5: definição de lodo fresco (Lf). 

Assim como a contribuição de esgotos (C), a determinação do lodo fresco (Lf) é 

feita tomando-se por base o padrão da residência, deste sentido, o Lf é de 1 litro/pessoa x 

dia. 

PASSO 6: determinação do volume útil do tanque séptico. 

O volume útil é calculado através da substituição dos valores obtidos 

anteriormente na equação 01: 

𝑉 = 1000 + 4 ∙ (100 ∙ 1 + 177 ∙ 1) 

𝑉 = 2.108 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 → 𝑉 = 2,20 𝑚3 

PASSO 7: determinação da profundidade útil (h). 

Como o volume útil não excedeu 6,0 m3, a profundidade útil deve variar de 1,20 

m a 2,20 m, de acordo com a tabela 04. Neste caso, para este projeto, será adotado o valor 

de 1,20 m para a profundidade útil. 

𝐴 = 𝑉/ℎ → 𝐴 = 2,20/1,20 

𝐴 = 1,83 𝑚2 

PASSO 8: determinação da largura interna (W). 

Como a largura interna mínima é de 0,80 m, para este projeto será adotado o valor 

de 0,80 m. 

𝐿 =
𝑉

ℎ ∙ 𝑊
→ 𝐿 =

2,20

1,20 ∙ 0,80
 

𝐿 = 2,29 𝑚 

PASSO 9: relação comprimento/largura: mínimo 2:1; máximo 4:1. 
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𝑅 =
𝐿

𝑊
→ 𝑅 =

2,29

0,8
 

𝑅 = 2,86 

Com isso, a dimensões do tanque séptico serão: h = 1,20 m; W = 0,80 m; L = 2,29 

m. 

 

3.2 Dimensionamento do filtro anaeróbio 

 

A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 13.969/1997 indica que o filtro 

anaeróbio consiste em um reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de 

microrganismos não aeróbios, dispersos tanto no espaço vazio do reator quanto nas 

superfícies do meio filtrante. Este é utilizado mais como retenção dos sólidos (ABNT, 

1997). 

Para o dimensionamento do filtro anaeróbio, alguns passos devem ser seguidos. 

PASSO 1: determinação do volume útil do leito filtrante. 

O volume útil é calculado através da substituição de valores obtidos anteriormente 

na equação 03. 

𝑉𝑢 = 1,6 ∙ 4 ∙ 100 ∙ 0,92 

𝑉𝑢 = 588,8 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 → 𝑉𝑢 = 0,59 𝑚3 

PASSO 2: determinação da área e volume do filtro anaeróbio. 

Para este projeto, o filtro será do tipo cilíndrico. 

𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑅2 →  𝐴 = 𝜋 ∙ 0,502 

𝐴 = 0,78 𝑚2 

𝑉 = 𝐴 ∙ ℎ →  𝑉 = 0,78 ∙ 1,2 

𝑉 = 0,94 𝑚3 

Com isso, as dimensões do filtro anaeróbio serão: D = 1,0 m; R = 0,50 m; h = 1,20 

m; h fundo falso = 0,60 m; A = 0,78 m2; V = 0,94 m3. 

 

3.3 Dimensionamento do sumidouro 

 

A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 13.969/1997 explana que o 

sumidouro é a unidade de depuração e de disposição final do efluente de tanque séptico 

verticalizado em relação à vala de infiltração. Devido a esta característica, seu uso é 

favorável somente nas áreas onde o aquífero é profundo, onde possa garantir a distância 
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mínima de 1,50 m (exceto areia) entre o seu fundo e o nível aquífero máximo (ABNT, 

1997). 

Para o dimensionamento do sumidouro, alguns passos devem ser seguidos. 

PASSO 1: determinação da área do sumidouro. 

A área do sumidouro é obtida a partir da seguinte equação: 

𝐴𝑓 = 𝑄/𝐶𝑝 

Onde: 

Q = contribuição diária de esgoto em litros/dia. 

Cp = coeficiente de percolação em L/m2/dia. 

𝐴𝑓 = 400/70 → 𝐴𝑓 = 5,71 𝑚2 

PASSO 2: determinação da profundidade do sumidouro. 

A altura do sumidouro é dada pela equação a seguir: 

ℎ = 𝐴𝑓/(𝜋 ∙ 𝐷) 

Onde: 

Af = área do sumidouro. 

D = diâmetro do sumidouro. 

ℎ = 5,71/(𝜋 ∙ 1,50)  → ℎ = 1,21 𝑚 

PASSO 3: calcular a área da base. 

A área da base pode ser obtida através da seguinte equação: 

𝐴𝑏 = 𝜋 ∙ 𝑅2 →  𝐴 = 𝜋 ∙ 0,752 

𝐴𝑏 = 1,77 𝑚2 

PASSO 4: calcular a área da parede. 

A área da parede é dada pela equação a seguir: 

𝐴𝑝 = 2𝜋 ∙ 𝑅 ∙ ℎ →  𝐴𝑝 = 2𝜋 ∙ 0,75 ∙ 1,21 

𝐴𝑝 = 5,70 𝑚2 

PASSO 4: calcular a área total. 

𝐴𝑡 = 1,77 + 5,70 → 𝐴𝑡 = 7,47 𝑚2 

Com isso, a dimensões do sumidouro serão: D = 1,50 m; R = 0,75 m; h = 1,21 m; 

At = 7,47 m2. 
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4 Considerações Finais 

 

 Tendo em vista os aspectos mencionados, é possível inferir que o sistema fossa-

filtro-sumidouro apesar de não ser a tecnologia mais eficiente para o tratamento de 

esgotos, se mostra uma alternativa viável para localidades que não são contempladas com 

o tratamento municipal. 
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Resumo: 
Segundo o Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, o Ceará gerou em 

2014, cerca de 9.500 toneladas de resíduos sólidos por dia. Grande parte desses resíduos foi 

descartado de forma inapropriada, o que gera impactos nocivos ao meio ambiente e a saúde da 

fauna e flora e também das pessoas. A alternativa mais sustentável para destinação dos resíduos 

é a reciclagem, contudo, esta técnica ainda não é aplicada em várias instituições do país, como 

era o caso da Universidade Federal do Ceará no Campus de Russas/CE. O desenvolvimento 

sustentável é um tema bastante relevante em nosso meio e um desafio a ser alcançado em nossa 

geração, desempenhar mecanismos para o êxito desse desafio é uma das principais metas da 

universidade, mas antes de alcançar qualquer tipo de impacto ecológico e social nesse aspecto é 

preciso iniciarmos, dentro do convívio acadêmico, o plantio uma cultura de cuidado e respeito ao 

meio ambiente,  diante da perspectiva do contexto acadêmico, esse trabalho tem como objetivo 

trazer soluções para os problemas enfrentados com o descarte dos resíduos sólidos na 

Universidade Federal do Ceará, no Campus de Russas, assim promovendo educação ambiental, 

realização de coletas seletivas e beneficiando uma associação de catadores carentes da cidade de 

Russas/CE.  

 

Palavras-chave: Resíduos; Educação; Coleta seletiva; Universidade. 

 

1 Introdução 

 

O desenvolvimento humano, a melhoria na qualidade de vida, a diminuição da 

taxa de mortalidade infantil, o conforto e mobilidade, foram de certa maneira, oriundos 

das transformações tecnológicas produzidas pelo homem nos três últimos séculos. Nunca 

na história da humanidade houveram tantas transformações do meio como nesse século.  

Não se discute que a Globalização trouxe significativos avanços e proximidade 

entre as nações e continentes. O Homem jamais produziu tantos produtos alimentícios, 

remédios, vestuários, carros e maquinários em tão pouco tempo e em escala global, 

entretanto, a globalização trouxe sérios problemas ambientais, pois a natureza nunca foi tão 

requerida e seus recursos tão utilizados. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais – ABRELPE (2017), mais de 214.000 toneladas de lixo são geradas no Brasil 

por dia, mais de 80 milhões de toneladas por ano. A quantidade de lixo produzido no 

mailto:edusoares096@gmail.com
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Brasil pode preencher mais de 206 estádios do Maracanã, mas o maior problema não é 

esse. Cerca de 80.000 toneladas de lixo por dia não recebem seu devido destino, sendo 

depositados em lixões sem qualquer tipo de controle. O lixo não somente causa 

desequilíbrio ecológico e a destruição da fauna e flora, mas seu descarte inapropriado 

pode afetar a saúde de milhares de pessoas.  

                            “Os 1.794 municípios da região Nordeste geraram, em 2017 a quantidade de 

55.492 toneladas/dia de RSU, das quais aproximadamente 79,1% foram coletadas. Dos 

resíduos coletados na região, 64,6% ou 28.351 toneladas/dia foram encaminhadas para 

lixões[...]” (ABRELPE, 2017, p.27). 

Dentro do contexto da disposição e gerenciamento do lixo produzido no Brasil, o 

Ceará enfrenta graves problemas. Segundo o Conselho de Políticas e Gestão do Meio 

Ambiente - CONPAM (2015), aproximadamente 9.500 toneladas de lixo são produzidas 

no Ceará por dia, cerca de 3,5 milhões de toneladas por ano. A quantidade de lixo produzido 

no Ceará cresce a cada ano, esse problema se torna cada vez maior pois não há um 

considerado número de aterros sanitários no estado, fazendo com que a incineração seja o 

caminho de grande parte do lixo produzido. 

           O Município de Russas, localizado no estado do Ceará, enfrenta sérios problemas 

em relação ao gerenciamento de seus resíduos. De acordo com a CONPAM (2015), 55 

toneladas de lixo são produzidas durante o ano no município gerando diversos impactos 

ambientais, pois o município ainda não conta com aterro sanitário apropriado e com isso 

além de prejudicar a fauna e a flora da região a proliferação de doenças é inevitável. 

          Diante dessa perspectiva, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a importância 

da implantação de um projeto de gestão de resíduos sólidos na Universidade Federal do 

Ceará, mais precisamente no campus de Russas-CE, que minimize os impactos causados 

pela geração de resíduos sólidos no campus, conscientizando estudantes e servidores 

sobre a problemática envolvendo o lixo, bem como propor algumas medidas que podem 

ser tomadas como a realização de coletas seletivas e a destinação os resíduos recicláveis 

para uma associação de catadores do município de Russas. 

 O Campus da Universidade Federal do Ceará em Russas, possui 1031 alunos 

matriculados e dezenas de servidores públicos e terceirizados, nota-se nesse contexto uma 

grande interação de pessoas que produzem resíduos sólidos, uma imensa quantidade de 

papel e outros resíduos produzidos e descartados diariamente, não havendo qualquer tipo 

de coleta seletiva ou descarte consciente dos resíduos produzidos. Outra dificuldade 
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recorrente está ligada a educação ambiental pouco difundida, o que leva a essa 

comunidade descartar seus resíduos de maneira irresponsável. 

 

2 Gestão de Resíduos Sólidos  

 

2.1 Referencial teórico. 

 

2.1.1. Biodiversidade 

  

  “Biodiversidade é o conjunto de todos os organismos vivos e ecossistemas e 

refere-se também às relações entre eles”. (Ministério do Meio Ambiente – MMA, 2008, 

p.8) 

Segundo o MMA, (2008), A biodiversidade compreende a diversidade de seres de 

cada espécie. Significa que a característica genética de cada espécie faz parte da 

biodiversidade, incluindo as espécies que foram domesticados pelo homem. O autor 

também afirma que a biodiversidade é a junção de tudo que é vivo. 

Segundo o MMA, (2008), nos últimos 50 anos, o ser humano modificou os 

ecossistemas mais extensivamente que em qualquer outro intervalo de tempo na história 

da humanidade, com o intuito, quase sempre, de suprir a alta demanda por alimentos, 

água potável, madeira e combustível. Dessa forma houve uma enorme perda da 

diversidade da vida no planeta. 

 

2.1.2. Poluição  

 

De acordo com Braga et al. (2002), a poluição do meio ambiente é uma alteração 

nas características físicas, químicas ou biológicas da atmosfera, litosfera ou hidrosfera 

que podem trazer problemas na saúde, na sobrevivência ou nas atividades dos seres 

humanos e outras espécies de animais e vegetais.  

  A produção e a deposição final do lixo são problemas que atingem diversos países 

no mundo, nas grandes cidades o problema é ainda maior, pois se encontra um imenso 

número de pessoas aglomeradas em um curto espaço. (ADAS, 2002), 

A população brasileira teve um crescimento de 0,75% no período de 2016 e 2017, 

enquanto a geração per capita de resíduos sólidos obteve um aumento de 0,48%. A 
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quantidade de resíduos sólidos nesse período atingiu 1%, atingindo um total de 214.868 

toneladas diárias de Resíduos Sólidos Urbanos no país. (ABRELP, 2017). 

A Constituição de 5 de outubro de 1988 foi um passo importantíssimo para a 

reformulação da nossa política ecológica, ela estabelece que é dever do poder público 

promover políticas para a proteção do meio ambiente. O Artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 estabelece que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo 

ao poder público o dever de defendê-lo e à coletividade o dever de preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações."  

 

2.1.3 Educação ambiental  

 

A noção de natureza tem tido papel importante na filosofia e também na Educação 

Ambiental, o mesmo cita que “filósofos contemporâneos como Gianni Vattimo e Newton 

Aquiles von Zuben, em seus estudos, falam de uma noção única de natureza que 

contribuiu para a disseminação da metafísica dogmática.” (REIGOTA, 2010, p.3) 

Não se pode negar que a educação ambiental contribui para a proteção do meio 

ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população. Por este motivo, muitas pessoas 

se dedicam à educação ambiental proveniente de bibliografias ou de culturas locais sobre 

o que se entende por educação ambiental e de que maneira realizar sua prática no contexto 

em que vivem. (SANTOS; ZANELLA; SILVA, 2008) 

Melo e Korf, (2008) afirmam que a educação ambiental é um longo percurso no 

qual, gradativamente, ocorre o desenvolver de um senso relacionado a preocupação com 

o que acontece no meio em que se vive. 

Para Santos, Zanella e Silva (2008), se tratando da disposição dos resíduos sólidos, 

o quadro nacional tem dois desafios. No primeiro momento o objetivo deverá ser a 

desativação dos lixões. O segundo desafio mencionado será de implementar coleta 

seletiva em todas as cidades brasileiras utilizando usinas de compostagem, de reciclagem 

e de reuso, sendo destinando ao aterro somente os rejeitos. 

O papel da Universidade na educação ambiental, principalmente de seus discentes 

é imprescindível para garantia da preservação do meio ambiente. A Universidade forma 

ou formará o profissional que estará inserido em empresas e industrias, as gerindo ou 

desempenhando outras atividades, com isso estará produzindo resíduos e sem dúvidas, a 
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educação recebida poderá resultar em atitudes sustentáveis que garantam a manutenção 

da vida no planeta.  

 

2.1.4 Coleta seletiva 

   

Existem alternativas para destinar corretamente os resíduos urbanos. Em diversas cidades 

Brasileiras, já existem cooperativas de reciclagem comunitárias, e estas contam com o 

apoio dos moradores, que empregam seu trabalho para que o lixo não seja apenas um 

material descartado, mas que pode ser reciclado. (SILVA; MELLO, 2011). 

De acordo com a perspectiva do Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

– IBAM (2001), existe uma crescente mobilização nos últimos anos de setores 

governamentais e privados no sentido de promover medidas que possam amenizar o 

problema ambiental causado pelos resíduos sólidos, que por muito tempo esteve longe 

das prioridades desses setores. 

Segundo Silva e Melo (2011), a coleta seletiva se tornou fonte de renda para 

diversos catadores no país, que ajudam a manter o ambiente de diversos lugares 

adequados, evitando o acumulo de lixo, esses resíduos em muitos casos provocam 

entupimento de esgotos e canais de drenagem que podem causar enchentes. 

 

3 Materiais e métodos 

  

 A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho está fundamentada 

em uma abordagem quantitativa e explicativa com caráter descritivo. Os dados 

foram armazenados a partir de coletas realizadas entre os meses de maio a 

setembro de dois mil e dezoito. As análises dos dados obtidos foram realizadas 

através do uso de tabelas e gráficos, com a utilização do software Microsoft Excel 

2013. 

 

4 Resultados e discussão 

 

Em maio de 2018, iniciou-se o projeto através de uma palestra realizada no dia 24 

destinada a toda comunidade acadêmica do campus de Russas, nessa palestra apresentou-

se as diretrizes do projeto, bem como as ações que seriam desempenhadas no campus, 
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alertando a comunidade sobre os impactos que o lixo pode produzir na vida, tanto 

humana, como na fauna e flora presentes. A figura a seguir mostra a referida palestra.  

 

 
Figura 1: Palestra realizada na Universidade Federal do Ceará - campus de Russas. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 

 

Além da palestra, outras ações de conscientização também foram realizadas, tais 

como visita as salas de aula em horário letivo para um momento de conscientização e 

informações acerca do propósito do projeto e dos materiais que são recicláveis e não 

recicláveis, bem como ações que visam a diminuição de resíduos produzidos no campus. 

Informativos e cartazes foram distribuídos, conforme a figura a seguir. 

 

 
Figura 2: Informativo entregue pelo projeto. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 
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Postos de Coleta foram então distribuídos pelos Campus, coletores foram 

produzidos e confeccionados para que a coleta fosse realizada e os resíduos sólidos 

pudessem ser destinados de maneira correta. As figuras a seguir trazem os tipos de 

coletores que foram produzidos e confeccionados através de oficinas realizadas com a 

comunidade acadêmica. 

 

 
Figura 3: Coletor produzido pelo projeto. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 

 

 
Figura 4: Coletor confeccionado no campus. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 
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Figura 5: Coletor comprado pelo projeto. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 

 

A primeira coleta foi realizada no período de maio de 2018, com o objetivo de 

reciclar o papel utilizado no campus. Postos de coletas foram distribuídos nas salas de 

professores, servidores e de convivência, estes receberam grande atenção, pois observou-

se que grande parte dos resíduos do papel eram oriundos dessas salas. Como resultado, 

337 quilos de papel foram coletados e encaminhados para a Associação de Moradores do 

Planalto da Bela Vista, que reveste todo o dinheiro arrecadado em ações para benefícios 

da comunidade. 

Após a primeira entrega de resíduos sólidos, iniciou-se então a coleta dos outros 

materiais produzidos no campus como Papel, Plástico, Metal e Vidro. O gráfico a seguir 

mostra a quantidade de materiais que foram coletados no mês de setembro. 

 
Figura 6: gráfico com o quantitativo de materiais reciclados na segunda entrega. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 
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Embora tenha-se conseguido êxito nas coletas seletivas, é preciso ressaltar a 

dificuldade enfrentada na conscientização dos discentes, pois os mesmos acabam por 

muitas vezes não observando os avisos nos coletores, destinando os resíduos em locais 

inapropriados, causando assim a perca de uma boa parcela desses resíduos, 

impossibilitando a reciclagem. A figura a seguir mostra o descarte inapropriado de 

resíduos sólidos. 

 

 
Figura 7 e 8: resíduos sendo depositados em coletor inapropriado. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 

 

4 Considerações Finais 

 

Conclui-se que apesar das metas atingidas e dos benefícios que a coleta tem 

desencadeado no bem-estar do campus, ainda há um longo caminho a ser trilhado 

referente à conscientização e orientação de todos os discentes, docentes e servidores em 

relação ao descarte adequado de resíduos, assim como a redução e reutilização dos 

materiais utilizados pela comunidade acadêmica.  

O projeto também visa iniciar outras ações como o descarte de eletrônicos e pilhas 

alcalinas e implantar no restaurante universitário um projeto que vise a redução do uso de 

copos descartáveis durante as refeições.  
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Resumo: 
Os resíduos sólidos quando descartados incorretamente, acabam ocasionando muitas 

vezes um grande impacto ambiental, contaminando o meio como um todo. A construção civil, é 

um dos grandes aliados quando mencionamos descartes de resíduos sólidos, pois por muitas 

vezes, estes materiais são descartados em terrenos baldios ou seguem para destinos incertos. 

Como parte da construção civil, temos as industrias cerâmicas, que produzem grandes 

quantidades de matérias com diversos fins que são utilizados nas construções. Com isto, o 

objetivo deste trabalho é apresentar um levantamento quantitativo médio do número de resíduos 

sólidos provenientes de industrias cerâmicas, localizadas no município de Russas, e apresentar 

métodos de reaproveitamento e descarte adequado aos mesmos, assim, fazendo com que haja um 

melhor controle destes resíduos, diminuindo a poluição. Para desenvolvimento deste trabalho, foi 

realizado uma pesquisa inicialmente das industrias locais, e logo após, a realização de visita a 

duas empresas, onde houve um diálogo sobre o processo de fabricação e preenchimento de 

formulário onde contém perguntas sobre o processo de fabricação e destinação dos resíduos finais. 

Um dos principais problemas encontrados, foi baixo controle tecnológico na produção, causando 

assim, quantidade significante de resíduos que são descartados inadequadamente e na maior parte 

dos casos, não são reaproveitados.  

 

Palavras-chaves: Industrias cerâmicas; Resíduos sólidos; Processo de fabricação; 

 

1 Introdução 

 

Com o aumento do desenvolvimento de um país, se eleva a necessidade de maior 

estruturação do ambiente urbano e das próprias construções, com isso tem-se a 

necessidade de uma demanda maior de materiais de várias tipologias voltados para a 

thierry.freire@outlook.com
isaacufcrussas@gmail.com
pevin050398@gmail.com
mailto:rafaeldiogenes08@gmail.com
ully.martins@ufc.br
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construção civil, dentre esses materiais pode-se destacar os de procedência cerâmica. Essa 

maior demanda muitas vezes depende de processos que agridam o meio ambiente 

provocando impactos naturais e sociais nos locais em que estão inseridas. 

Por outro lado, o planeta passa por um momento delicado no tocante a situação 

ambiental, com a observação de várias alterações climáticas, aquecimento global, 

poluição entre outros fatores. Essa situação produziu uma desordem tremenda na 

natureza, que acarretou resultados na quantidade e qualidade da biodiversidade terrestre. 

Nesse contexto surge a ideia de desenvolvimento sustentável, que consiste no 

desenvolvimento com uso controlado dos recursos naturais, visando a possibilidade de as 

gerações futuras possuírem tais recursos para manterem elas próprias o seu sustento. 

Olhando para a produção de materiais, em especial os cerâmicos, pois é o contexto 

em que a cidade de estudo se localiza, pode-se perceber que houve um aumento 

significativo na produção ceramista nos últimos anos, principalmente com confecção de 

tijolos e telhas. Com este aumento no processo de fabricação, também se aumentou a 

geração de resíduos sólidos por percas na confecção, em dados estatísticos essa perda 

corresponde a 14% do total da produção, o que correspondem a 7500 toneladas de 

resíduos gerados por ano no Brasil (SEBRAE,2008). 

A cidade de estudo é Russas, um município do estado do Ceará, que se localiza 

na região do baixo Jaguaribe que se localiza a 165km da capital Fortaleza e sua principal 

rota de acesso é a BR-116. “O município de Russas concentra 40% da produção de 

cerâmica no Ceará, com 155 indústrias cerâmicas (pequenas, médias e grandes) e mais de 

1.200 empresas, a maioria delas classificadas como indústrias de transformação, que 

geram cerca de 13 mil empregos – com média salarial de 1,3 salários mínimos por mês – 

e 40 mil empregos indiretos. ” (NETO,2016) 

Desse modo, pode-se inferir que Russas possui grande influência na indústria 

cerâmica cearense, gerando também boa parte dos resíduos sólidos do estado. Visto que 

a poluição é um assunto muito importante, pois causa impactos na natureza e nas vidas 

das pessoas, é importante um levantamento para saber os motivos do grande desperdício 

e geração de resíduos nas cerâmicas russanas, e desenvolver métodos de contornar esses 

problemas afins de criar um ambiente de vivência melhor na cidade e contribuir 

positivamente para o meio ambiente.      

O objetivo do presente estudo é analisar a quantidade de resíduos gerados pelas 

cerâmicas russanas e com estes resultados propor métodos para diminuição e reutilização 

destes resíduos e por consequência a diminuição da poluição. 
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2. Referencial teórico 

 

2.1 Histórico de utilização de peças cerâmicas 

 

A cerâmica vermelha, é obtida a partir da queima da argila, matéria prima está que 

está presente desde os meados de 5.000 anos a.C., onde a mesma era utilizada por quase 

todos os povos. Usos estes que variavam desde a fabricação de potes pela necessidade de 

captar água para consumo, e também para criação de artes e rituais de alguns povos. 

(ITAÚ,2017). 

O uso de cerâmicas no Brasil é fato antes mesma da sua descoberta, onde eram 

fabricados vasos, potes, entre outras peças. (SEBRAE, 2008). 

 O indicio do primeiro uso de material cerâmico na construção civil se dá em São 

Paulo, no ano de 1575, com o uso de telhas cerâmicas para a construção da vila que se 

tornaria logo após São Paulo. A partir disso, o uso se tornou constante e formou-se as 

primeiras industriais. (SEBRAE, 2008). 

 Com tantos indícios e informações distintas sobre o início e descoberta da 

cerâmica, é de tamanha a dificuldade afirmar quando se começou o processo e uso deste 

material, mas sabe-se que seu foi de bastante utilidade para a antiguidade, e que ainda 

hoje, mesmo diante de toda a tecnologia, é uns dos materiais mais utilizados na construção 

civil. 

 

2.2 Importância da argila 

 

O uso significativo da argila, desde séculos passados, se dá pela matéria prima em 

abundancia existente, tanto no Brasil como em outros países, e além disso, pela facilidade 

de remoção e modelagem de diferentes peças, e assim, formando diversos produtos que 

eram de bastante utilidade para a época.  

Com o aumento da construção civil no Brasil, o uso constante de materiais 

provenientes de argila ocasionou um aumento bastante significativo na fabricação dos 

mesmos, fato este que pode ser explicado pelo uso destes bens em diversas etapas da 

construção, que vem desde a fundação a cobertura. 

 O Nordeste, é o terceiro maior produtor de cerâmicas vermelhas, ficando atrás 

apenas do Sul e Sudeste. (SEBRAE, 2015). 
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2.3 Impactos na natureza e resíduos de produção 

 

A cerâmica vermelha ocasiona por um todo um grande impacto ambiental, 

começando pela extração da argila, alterando ecossistemas e causando poluição visual, 

logo após, na sua queima, causa desmatamento pelo uso da lenha como artificio para o 

fogo, emitindo gases tóxicos que prejudicam o meio ambiente, moradores e trabalhadores 

de onde a mesma está implantada. (MASSEI, 2015)  

Além disso, há uma grande perca no final da fabricação, por muitas empresas 

ainda utilizarem métodos antigos e por não existir um estudo e aplicação de produção de 

qualidade, com isto, são gerados bastantes resíduos sólidos que são descartados 

inadequadamente.  

 

2.4 Sustentabilidade e gerenciamento de resíduos 

 

O conceito de sustentabilidade tem como principal objetivo a conservação do 

planeta e saciamento das necessidades básicas humanas. Isto quer dizer que um recurso 

natural utilizado de modo sustentável terá uma vida útil muito maior caso não fosse 

explorado de tal maneira, podendo existir até ser explorado pelas gerações futuras. 

O chamado tripé da sustentabilidade é baseado em três vertentes: o social, o 

ambiental e o econômico. Esses três fatores precisam ser interligados para que o 

desenvolvimento sustentável ocorra.  

 Social: Corresponde a população e suas condições de vida, como educação, saúde, 

violência, lazer, entre outros. 

 Ambiental: Relacionado aos recursos naturais do meio ambiente e a maneira como 

são explorados pela sociedade, comunidades ou empresas. 

 Econômico: Refere-se a fabricação, distribuição e consumo de bens e serviços. A 

economia deve se atentar também aos dois fatores anteriores. 

(MAGALHÃES,2018). 

Em 2002 foi instituído o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), que 

por meio de várias resoluções estipulou várias deveres e responsabilidades, tornando 

obrigatório em todos os municípios do país a implantação por parte do poder público local 

de Planos Integrados de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, como uma 
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medida de extinguir ao máximo os impactos ambientais devidos aos processos de 

fabricação dos materiais. (BRASIL,2002). 

Segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a NBR 

10004:2004 estabelece: 

 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 

melhor tecnologia disponível. ” (ABNT, 2004, p.1) 

 

2.5 Classificação dos resíduos sólidos 

 

Ainda segundo a NBR 10004:2004 os resíduos sólidos são classificados da 

seguinte forma: 

 Resíduos Classe I – perigosos: em função de suas características, podem 

apresentar riscos à saúde pública.  

 Resíduos Classe II – não inertes: são resíduos não inertes, os resíduos sólidos ou 

mistura de resíduos sólidos que não se enquadram na Classe I – perigosos ou na 

Classe III – inertes. Perfazem esta classe os resíduos potencialmente 

biodegradáveis, combustíveis ou solúveis em água;  

 Resíduos Classe III – inertes: contempla os resíduos sólidos ou mistura de 

resíduos sólidos que, submetidos ao teste de solubilização (Norma NBR nº 10.006 

– Solubilização de Resíduos – Procedimento) não tenham nenhum de seus 

constituintes solubilizados, em concentrações superiores aos padrões definidos 

em listagem específica – Padrões para os testes de solubilização. São exemplos 

desses materiais: rochas, tijolos, vidros e certos tipos de borrachas e plásticos que 

não se decompõem facilmente. 

O tratamento e adequada destinação dos resíduos é hoje um dos grandes desafios, 

principalmente no Brasil que, proporcionalmente, ainda tem poucos casos em que há uma 

destinação final correta. Essa quantidade exagerada de resíduos, muitas vezes perigosos, 

é despejada incorretamente nos ecossistemas naturais, que ficam impossibilitados de 

depurá-los na velocidade necessária. No entanto, há ainda resíduos que não são 

https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/238321/Confira-a-situa-o-do-saneamento-coleta-seletiva-e-res-duos-s-lidos-no-Brasil
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biodegradáveis no meio ambiente, o que aumenta ainda mais a necessidade de 

conscientização ambiental.  

 

2.6 Gestão de resíduos sólidos 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos e STJ 

invoca o princípio da responsabilidade do gerador do resíduo, no que tange à 

responsabilidade, desde a geração, estocagem, armazenamento, transporte e tratamento 

até sua disposição final. Mas isso não é suficiente: também é preciso que a sociedade 

ajude a fiscalizar o cumprimento das leis, pois os malefícios dos resíduos sem tratamento 

são incalculáveis ao meio ambiente e ao ser humano. (ROVARIS, 2016). 

É de suma importância lembrar que a gestão dos resíduos sólidos é um conjunto de 

atitudes que tem como objetivo principal a minimização dos impactos gerados devido a 

mal destinação e também pelos processos de fabricação. Portanto, as empresas 

pertencentes a esse setor econômico devem buscar maneiras de mitigar os impactos 

ambientais a partir de estratégias ambientais, como por exemplo: 

 Mitigar os impactos ambientais presentes e futuros. 

 Seguir todas as medidas ambientais solicitadas pelos órgãos regulamentadores. 

 Maior participação com a comunidade, buscando preservar a imagem da empresa 

e/ou trabalhar em conjunto para redução dos impactos ambientais. 

 Buscar racionalizar a produção, analisando estrategicamente e ambientalmente 

quais atividades podem ser otimizadas, buscando reduzir os impactos gerados 

pelos processos de destinação e fabricação. (DIAS, 2004). 

 

3 Metodologia  

 

Com base nas características desse artigo e do caráter do problema de pesquisa 

debatido, a mesma pode ser classificada como exploratória e descritiva, a pesquisa 

baseou-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa com base nos formulários 

realizados, que buscam classificar e nortear as medidas que deveram ser tomadas de 

acordo com as discussões dos resultados obtidos. 

Os questionários formulados foram levados a campo durante as visitas as 

cerâmicas, vale ressaltar que as perguntas possuem resposta objetivas e subjetivas, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/313845/Responsabilidade-por-dano-ambiental-compartilhada-entre-empresas
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modo a obtermos a analisa quantitativa e qualitativa de todo o processo de fabricação e 

destinação dos resíduos sólidos. O artigo analisará também a questão qualitativa tendo 

em base que possibilita ao pesquisador revelar e interpretar as falas dos entrevistados. 

Possibilitando uma perspectiva ampla e mais profunda ao tema abordado e não apenas 

números, que é o caso da pesquisa quantitativa, que também se faz muito importante, 

porém não é totalmente eficaz. 

O munícipio de Russas detém mais de 100 cerâmicas, portanto, seria inviável 

analisar toda a amostra, com base nisso, decidimos analisar as principais cerâmicas do 

município e a partir disso obter nossos resultados da pesquisa. Foram escolhidas três 

cerâmicas, todas situadas nas zonas periféricas da cidade de Russas. 

Outro fator muito importante para a metodologia é a existência de normas que 

classificam e norteiam o destino dos resíduos, portanto, não foi necessário um estudo 

aprofundado do assunto. Sendo necessário apenas obter um banco de dados, fazer uma 

triagem e direcionar qual a destinação correta para cada resíduo sólidos gerado. 

 

4 Resultados e discussões 

 

Foram visitadas duas cerâmicas na cidade de Russas, ambas de médio porte. Onde 

foi realizado um questionário com as seguintes perguntas: 

1) Quais são os materiais cerâmicos que são produzidos na empresa? 

2) Em média, quantos quilos ou quantas telhas e blocos cerâmicos são produzidos 

mensalmente na empresa? 

3) Em média, quantos por cento desta produção se perde no processo de fabricação e 

transporte? 

4) Como é feito o descarte dos resíduos que restam? Há uma destinação correta dos 

mesmos? 

5) Na empresa, há algum processo de reciclagem destes resíduos? Se sim, qual/quais? 

Durante a visita, nos foi mostrado todo o processo de fabricação das peças 

cerâmica: 

Na cerâmica 1, de médio porte, a mesma produz exclusivamente telhas (americana 

e romana), fabricando em média 30 mil telhas por dia e 600 mil telhas por mês, destas, 

75% são americanas e os outros 25% são romanas. Um grande diferencial desta empresa, 

é seu processo de secagem, onde ocorre não mais por meio natural (exposta ao sol), e sim 

por meio de estufa que reaproveita o calor dos fornos. Segundo o responsável pela 
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empresa a perda da produção fica em torno de 3% do total. Essa perda geralmente é 

destinada para a jazida ou para doação, ou se a perda for antes do processo de cozimento, 

o material pode ser reaproveitado para moldagem de novas telhas. 

 

  

Figura 1: Maquinário para produção da cerâmica. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
Figura 2: Estocagem da argila utilizado. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

  

Figura 3: Esteira. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
Figura 4: Estufa para secagem de peças. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

  

Figura 5: Lenha utilizada. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
Figura 6: Forno. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Na segunda cerâmica, também de médio porte, são produzidos blocos de 8 furos 

(9x19x19), blocos de 6 furos (9x19x24), lajotas H8, além das telhas (Capa-canal, 

colonial). Sua produção gira em torno de 25-30 mil telhas por dia e de 20 mil blocos por 

mês, porém, devido à crise que vem enfrentando sua produção atual é apenas 50% da 

capacidade máxima, e a secagem das peça é feito da forma tradicional e natural, sendo 

expostas ao sol. Segundo o proprietário a perda da produção fica em torno de 10 a 15 % 

do total, e caso a perda for antes do cozimento, pode ser reaproveitado para fazer novas 

peças, e se poder ser reaproveitado, geralmente é destinado ao uso em terraplanagem ou 

estocado na própria cerâmica. Outro material que é reaproveitado nessa empresa, são as 

cinzas, que são utilizadas como adubo.  

 

  
Figura 7: Maquinário para produção das peças. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
Figura 8: Argila utilizada. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

  
Figura 9: Forno para cozimento. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
Figura 10: Prateleira para secagem das peças. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura 11: Estocagem dos resíduos. 

Fonte: Autoria própria (2018). 
Figura 12: Estocagem das peças prontas. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Com a análise destas duas empresas, pode se verificar a divergência encontrada 

na quantidade de resíduos gerados, onde ambas, mesmo sendo de mesmo porte, 

apresentam diferenças significantes em recursos voltados para o aperfeiçoamento da 

produção com finalidade de minimizar os resíduos produzidos durante o processo de 

fabricação, e assim, acabam que diminuindo custos que poderiam ser transformados em 

lucros para os proprietários. 

 

5 Conclusão 

 

A indústria da cerâmica tem grande participação no desenvolvimento da 

construção civil, crescimento urbano, geração de empregos e desenvolvimento 

econômico. Ainda que esta atividade traga benefícios econômicos, também gera prejuízos 

ambientais, como o desmatamento, a erosão, o aumento da quantidade de gases geradores 

do efeito estufa na atmosfera, dentre outros malefícios. 

Se analisarmos as duas empresas visitadas podemos perceber dois métodos 

construtivos diferentes e esse é um dos fatores que corrobora para uma maior ou menor 

perca no processo construtivo gerando os resíduos em maior ou menor quantidade. A 

empresa 1 utiliza um processo construtivo setorizado, e as etapas se complementam entre 

si até a geração do produto final.  

Com isso, a quantidade de resíduos é bem menor pois todo o transporte dos 

materiais e o controle tecnológico é voltado para uma perca mínima de material. Se 

avaliarmos em relação a perspectiva ambiental, o fato de não possuir chaminé e 

reaproveitar o calor do forno para a estufa, tem-se um menor impacto ambiental pois não 

há a emissão dos gases poluentes para a atmosfera. Ademais, se a quantidade na perca de 



 

____________________________________ 
124 

 

cerâmica é de apenas 3% tem-se uma menor geração de resíduos para o meio ambiente, 

e o material geralmente era doado para algumas instituições para o descarte correto. 

Enquanto na empresa 2 o método construtivo e o controle tecnológico são 

totalmente diferente, pois são utilizados métodos arcaicos. O transporte não é realizado 

por um sistema de trilhos, e sim, por meio de carrinhos de mão e pelo transporte manual 

dos trabalhadores. O processo de secagem não é feito em estufa, é realizado ao sol por 24 

horas. Devido ao fato de o processo ser obsoleto, a taxa de perda de materiais é maior, 

gerando um maior desperdício, além da emissão dos gases a atmosfera por meio das 

chaminés. 

Para reduzir os impactos gerados são sugeridos alguns métodos, tais como: 

Reflorestamento ambiental das áreas devastadas, extinção da utilização de chaminés por 

métodos que a estufa trabalhe simultaneamente com o calor gerado pelo forno, utilização 

das cinzas para adubo de plantações e a utilização dos resíduos cerâmicos no processo de 

pavimentações e aterros. 

Por fim, este trabalho teve como foco principal de estudo, a qualidade ambiental 

e sua gestão relacionada com a atividade da cerâmica vermelha, considerando seu 

processo de produção e a destinação adequada de seus resíduos sólidos. Com isso, busca-

se gerar uma reflexão sob uma consciência de maior compromisso com o meio ambiente, 

pela qual se consente a internalização das consequências negativas geradas pela sua 

atividade. Os impactos devem ser minimizados para que possamos ter um crescimento 

saudável, atrelado a conscientização ambiental da preservação para as futuras gerações.  

O tema pode ser debatido ainda com maior aprofundamento, analisando uma 

maior amostra das cerâmicas do município de Russas ou expandido até para uma amostra 

que contemple todo o Ceará, para analisar os diferentes métodos e controles tecnológicos. 

Portanto, o tema está aberto a discussão, para que possamos gerar mais impactos ao meio 

acadêmico e buscar métodos que minimizem os impactos ambientais. 
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Resumo: 
 Arborização urbana é um dos fatores de grande relevância ao se fazer o planejamento de 

uma cidade, porém muitas vezes não é dado a devida importância, deixando-a em segundo plano. 

Percebe-se, portanto, que ao se planejar a vegetação de uma cidade, prevendo desde a plantação 

das árvores até a sua serventia para a população, por exemplo, traz diversos benefícios, como o 

melhoramento do ar e redução na temperatura, além de melhorar a estética da cidade. Dessa 

forma, o presente trabalho destaca-se na análise do conforto térmico e qualidade de vida que o 

planejamento urbano de uma cidade pode trazer para a população. Nesse sentido, desenvolveu-se 

um estudo, através de formulários e pesquisas, na cidade de Russas-CE com a finalidade de 

observar quais os tipos de arborização existente na cidade e qual a opinião da população a respeito 

dos benefícios gerados pelas árvores. Além disso, este artigo visa mostrar qual o plantio mais 

adequado para a cidade em questão e expor a importância do planejamento arbóreo para uma 

cidade, o quanto isso pode impactar na qualidade do ar e no conforto térmico por exemplo. 

Através das pesquisas constatou-se que a maior parte da população entrevistada considera as ruas 

e avenidas de Russas bem arborizada, e acreditam numa melhor qualidade de vida com a 

plantação de árvores nativas e com o devido planejamento.  

 

Palavras-chave: Arborização; Planejamento; Conforto térmico; Qualidade de vida. 

 

1 Introdução  

 

Ao longo dos anos observa-se a migração do homem que está saindo do meio rural 

e indo habitar o meio urbano na busca de emprego e de melhores condições para se viver. 

Por conta disso, as cidades vêm crescendo de forma rápida, desordenada e sem ter um 
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planejamento adequado, o que tem gerado sérios problemas aos indivíduos. (PIVETTA; 

SILVA FILHO, 2002)   

Os centros urbanos, devido à grande concentração de indústrias e fábricas, 

pavimentação de ruas e avenidas, atrelados a uma drástica redução de áreas verdes, 

conseguem ser, sozinhos, grandes modificadores do clima da localidade que estão 

situados. 

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE (2017), 

76% da população brasileira reside em áreas urbanas. Nesse sentido, é de fundamental 

importância o planejamento urbano, tanto para o desenvolvimento ordenado das cidades 

quanto para evitar problemas futuros, como por exemplo arborização urbana não 

condizente com o clima da região ou ineficiência para a qualidade de vida da população.  

Nesse contexto, a cidade com suas carências e descuidos, deverá ser objeto de um 

plano de arborização urbana, na qual deve ser amplo, obedecer a critérios e considerações 

dos fatores relevantes, como por exemplo a tipologia urbana, caracterização dos locais e 

condições físicas. Deve-se optar por árvores que, analisadas a longo prazo, se adeque a 

diferentes situações e não ofereçam consequências negativas, como problemas 

ocasionados pelas raízes (IONE, 2006). 

O advento da energia elétrica, sistemas de telefonia e internet nos centros urbanos, 

trouxeram consigo um emaranhado de fios, que dificultam o processo de arborização, 

pois as árvores ao atingirem alturas significativas são submetidas a podas irregulares ou, 

em alguns casos, a retirada das mesmas. 

Além disso, têm-se outros aspectos que interferem nas plantações urbanas, como 

calçadas, tubulações de água e/ou esgoto e placas de sinalização. Esses aspectos devem 

ser considerado e estudados no momento da escolha de uma determinada planta para a 

cidade, limitando a seleção da espécie arbórea e causando desafios no planejamento das 

cidades. 

 As árvores são de extrema importância no meio urbano, quando escolhidas de 

forma correta, mas se forem destruídas ou podadas de forma errônea trazem uma perda 

irreparável para o meio ambiente e também para os seres humanos que segundo 

(CECCHETTO, 2016 apud XANXERÊ, 2009) a arborização de uma cidade deve ser 

reconhecida e continuada para gerações futuras, pois além da preservação do meio 

ambiente apresenta muitos benefícios ao homem, desde o sombreamento, canalização do 

vento ao efeito estético. 
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Dessa forma, é possível observar que na cidade de Russas - CE, caracterizada por 

um clima árido e de temperaturas elevadas, ainda falta um planejamento mais 

aprofundado sobre os tipos de plantas arbóreas que vão ser plantadas. A composição de 

árvores adequadas à região, abrangendo o clima, os benefícios que algumas variedades 

podem trazer ao bem-estar da população e sua correta escolha para o local de plantação. 

 Portanto o presente artigo tem como objetivo a realização de um estudo da atual 

situação da arborização na cidade de Russas-CE, baseado na análise dos pontos positivos 

e negativos que atingem diretamente a população, focando-se na estética, no conforto 

térmico e na qualidade de vida. 

 

2 Metodologia 

 

Segundo Fonseca (2002), a pesquisa Survey pode ser definida como sendo aquela 

realizada com o auxílio de ferramentas como questionários, tendo como objetivo colher 

dados sobre a opinião relacionado a um determinado assunto, /de um público-alvo 

determinado previamente. Nesse tipo de pesquisa, todas as respostas obtidas são sigilosas 

e podem ser qualitativas, quantitativas ou ambos. 

Inicialmente foi realizado uma revisão bibliográfica com o fito de conhecer como 

é realizado o planejamento da arborização urbana de uma cidade. Definiu-se então a 

cidade de Russas-CE como objeto para esse estudo, visto que essa apresenta elevadas 

temperaturas mesmo possuindo um alto percentual de arborização.  

Com o objetivo de aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre a arborização 

existente da cidade de Russas-CE, foi desenvolvido uma pesquisa com a população que 

visava obter informações como: tipos de árvores existentes nas ruas, benefícios que estas 

trazem e qual a percepção dos entrevistados sobre o plantio de mudas na região. Como 

público alvo foi definido: estudantes universitários que residem na cidade e moradores 

locais.  

Para a realização da pesquisa foi confeccionado um questionário, utilizando o 

“Google Forms”, sendo este divulgado no aplicativo de mensagens instantâneas 

“Whatsapp”, em grupos de moradores locais e também em grupos de estudantes da 

Universidade Federal do Ceará. Além disso, também foram realizadas entrevistas com 

moradores da cidade. 
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Por fim, com base nos resultados obtidos na aplicação dos questionários e das 

entrevistas, foi feita uma análise dos dados que permitiram conhecer a opinião do público 

a respeito da arborização da cidade. 

 

3 Referencial teórico 

 

3.1 Arborização urbana 

 

 Segundo Pivetta e Silva (2002) a arborização urbana mostra-se como um 

agrupamento de árvores que possuem diferentes origens e desenvolve diversas 

finalidades. 

         A arborização urbana pode ser dividida em diferentes tipos: Arborização de 

parques e Jardins, arborização de áreas privadas, arborização nativa residual e arborização 

de ruas e avenidas (PIVETTA; SILVA FILHO, 2002). 

 Ademais, é essencial o estudo detalhado do local em que vai ser plantado as 

árvores, conhecendo o tipo de solo, o clima e até mesmo buscar informações se há planos 

de arborização na cidade. Isso é importante e poderá trazer a garantia de um planejamento 

eficaz.  

Para eficiência do plantio, faz-se necessário realizar uma avaliação no local 

buscando extrair informações necessárias para a escolha das espécies mais indicadas. De 

acordo com Klein (1985), o sucesso da introdução de espécies exóticas dá-se por meio de 

um intensificado estudo preliminar, analisando desde a escolha da espécie até a facilidade 

de coleta de sementes, mas, são as espécies nativas que apresentam maior capacidade de 

colaboração para a manutenção do solo e clima da região.  

De acordo com Milano (1984), o conhecimento aprofundado das características 

do local e a escolha de espécies apropriadas ao ambiente, além de possibilitar a execução 

do propósito da arborização, dificultam o aparecimento de problemas futuros.  

 

3.2 Planejamento Urbano 

 

Planejar o crescimento de uma cidade é algo essencial, sobretudo prevendo e 

estudando os benefícios e malefícios da implantação de um projeto ao longo prazo, como 

por exemplo a arborização urbana. 
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É necessário conhecer o que já existe na urbanização da região e os efeitos que a 

nova arborização poderá causar, nesse sentido, segundo Filho et al. (2002) a arborização 

urbana com um bom planejamento poderá evitar futuros transtornos. Pois, como bem cita 

Cecchetto (2014), um estudo falho pode causar danos às estruturas urbanas como muros, 

calçadas, fiações elétricas e encanamentos.  

As atividades do planejamento urbano são de responsabilidade tanto do governo 

quanto da população e os planos de arborização deve ser revisado constantemente (IONE, 

2006). Além disso, é necessário o empenho do poder público para um bom 

desenvolvimento da arborização de uma cidade, oferecendo, por exemplo, os serviços de 

podas das árvores e limpeza das ruas periodicamente. 

De acordo com Trinchez (2008), conforme citado por Pagliari e Dorigon (2013), 

o planejamento da arborização urbana é selecionar a espécie e o local correto para a 

implementação sem se distanciar do objetivo planejado e da função que a planta exerceria 

no meio urbano. Portanto, um bom planejamento se torna extremamente necessário para 

que possa potencializar os benefícios trazidos pela arborização. 

 

3.3 Conforto térmico 

 

De acordo com a American society of heating refrigeration and air conditioning 

engineers (ASHRAE, 1997), conforto térmico pode ser definido como, a sensação de 

bem-estar com o ambiente ao qual o ser humano está inserido. 

Com base nisso, um dos objetivos da arborização urbana é a propiciação do 

conforto térmico, quando planejada de forma correta. Dessa forma a alteração do espaço 

urbano implantando diversas espécies arbóreas é um dos mecanismos que ajudam no 

controle do clima, visto que a cidade é composta por uma elevada concentração de 

pavimentos, pisos asfálticos e construções e isso permite uma maior absorção de radiação 

diurna (IONE, 2006). 

Segundo Noya, 2009 apud Paiva e Gonçalves, 2002 a arborização urbana atua, 

principalmente em três vertentes: 

 Barram os raios solares e criam áreas sombrias; 

 A temperatura no espaço urbano é reduzida, pois as arborizações impedem que os 

raios solares sobrevenham diretamente no asfalto e pisos de concretos; 

 Deixa o ar menos seco devido a constante transpiração, enviando água para o meio 

ambiente; 
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Observa-se que é importante a escolha correta das árvores para se obter um 

adequado conforto térmico em cada região, atentando-se para o fechamento das copas, 

quantidade de espécies e as diferentes estações do ano (SANTOS; TEIXEIRA, 2001). 

 

3.4 Tipologia 

 

Vale ressaltar a quão necessário é deter o mínimo de conhecimento relacionado 

às mais variadas espécies arbóreas para cada tipo de região e clima, de modo a se tirar o 

melhor aproveitamento delas. De acordo com Pivetta e Filho (2002), é necessário 

conhecer a fundo o comportamento de cada espécie vegetal utilizada quando exposta a 

fatores tais como o clima, o relevo, a temperatura, condições físicas, entre outros.  

Regiões de clima semiárido apresentam como característica marcante grandes 

períodos de estiagem, o que acaba sendo um limitante de sobrevivência para determinadas 

espécies de árvores. Portanto, o estudo preliminar dessas características é bastante 

importante para uma maior eficiência de desenvolvimento e sobrevivência das árvores. A 

tabela a seguir apresenta algumas espécies de árvores nativas da caatinga. Ademais, esse 

conjunto representa as espécies recomendadas para a utilização na arborização urbana. 

 

 
Figura 1: Algumas espécies da Caatinga recomendadas para serem utilizadas na arborização 

urbana. Fonte: ÁLVAREZ, et al. (2012)  
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4 Resultados e discussões 

 

4.1 Caracterização 

 

A cidade de Russas está localiza-se na região nordeste, possui uma área de, 

aproximadamente, 1.591 Km² e, situa-se na microrregião Baixo Jaguaribe. O município 

apresenta clima tropical quente semiárido, a vegetação é a caatinga arbustiva densa e 

aberta, com baixa pluviosidade, apresentando maior concentração de chuva entres os 

meses de janeiro e abril. 

De acordo com dados da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA - 2017), observa-

se que a vegetação nativa do estado do Ceará apresenta apenas 59% dos biomas intactos. 

Diante disso, para regiões do semiárido, percebe-se uma maior utilização de espécies 

exóticas ou de origem de outros biomas brasileiros, e uma pouca utilização de espécies 

nativas da caatinga o que acabam interferindo diretamente ou indiretamente na fauna e na 

flora local (NETO; SOUZA, 2011).   

 Segundo o IBGE (2010), o município de Russas apresenta 95% de vias 

arborizadas. Essa porcentagem expressiva pode ser facilmente confirmada através de 

vistorias ao longo das vias principal e, em grande parte, das secundárias. Diante disso, 

esse valor torna-se positivo para a ideia central desse artigo, pois a população de uma 

forma geral sabe e preserva a importância das árvores ao longo da cidade.  

 A maioria das praças do município, assim como a Av. Dom Lino (principal 

avenida da cidade), apresenta ao longo de toda sua extensão árvores do tipo carnaúba, 

Copernicia prunifera. A escolha do uso dessa espécie para esses locais em específico é 

uma forma de preservar um pouco da identidade da cidade, pois Russas apresenta uma 

grande concentração de carnaúbas em sua vegetação.  

 

4.2 Resultado das pesquisas 

 

A partir da elaboração do questionário e da entrevista, foram realizadas as 

pesquisas o desenvolvimento deste levantamento, de modo que foram obtidas 200 

respostas, sendo 100 das entrevistas e 100 do questionário que foi divulgado em grupos 

do Whatsapp. De acordo com a pesquisa, foi possível analisar o conhecimento e a 

percepção da população Russana diante do planejamento arbóreo da cidade. 
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4.2.1 Questionário Online  

 

O objetivo dessa avaliação foi englobar diferentes públicos, com idades distintas 

e residentes em diferentes locais de Russas-CE. Dessa forma, foi possível coletar diversas 

informações sobre o nível de arborização da cidade.  

 Hoje existem cerca de 30 bairros em Russas. Pode-se observar, (gráfico 01) que 

desse total, 14 bairros foram abrangidos na pesquisa. Dessa forma, a pesquisa apresentará 

a opinião dos moradores de cerca de 46,67% da cidade, sendo em sua maioria moradores 

do centro da cidade. 

 

 
Gráfico 1: Distribuição de bairros dos moradores da pesquisa).  

Fonte: Autores (2018). 

 

Em seguida foi avaliado o nível de arborização das ruas e dos bairros, sendo esse 

resultado apresentado na (figura 2 [a] e [b]), respectivamente. Verificou-se que as 

respostas concentraram-se, aproximadamente, entre 50% e 60%. De fato, esse número é 

bem perceptível ao realizar-se vistorias por toda a extensão da cidade.  
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Figura 2: Nível de arborização nas ruas [a] e bairros [b]). 

Fonte: Autores (2018). 

 

Tendo em vista a importância da diversificação das espécies arbóreas e a 

utilização de espécies nativas, buscou-se conhecer os tipos de árvores existentes nas 

proximidades dos domicílios dos entrevistados. Foram listadas algumas opções de 

árvores, sendo essas as mais conhecidas e frequentes nas regiões do semiárido, sendo esse 

resultado apresentado no (gráfico 02). 

 
Gráfico 2: Algumas espécies de árvores que compõem a cidade). 

Fonte: Autores (2018). 

 

Como foi possível observar, a árvore da espécie Nim (Azadirachta indica) 

apresenta uma incidência de 75% da amostra, o que pode ser considerado uma 

porcentagem alta. As espécies “sempre verde” e a “carnaúba” representaram, cada uma, 

cerca de 20% da amostra. Entretanto, é importante ressaltar que a espécie Nim não é 

nativa da região, embora tenha sido a mais frequente. 

Logo, conforme uma reportagem realizada pela equipe do jornal Diário do 

Nordeste (2013) ao Parisc - Pacto Ambiental da Região dos Inhamus, verificou-se a 
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nocividade que essa espécie pode trazer para a fauna e flora da região do semiárido. Parisc 

ressalta que essa espécie tem uma alta capacidade de reprodução, é invasiva e prejudicial 

ao ecossistema. Portanto, essa espécie não é indicada para a arborização.  

Nas imagens (quadro 01), [a] e [b], apresentadas a seguir, são fatos reais que 

ocorreram no período de realização do presente estudo. Na (quadro 01) [a] observa-se a 

frente de uma residência localizada nas proximidades da UFC - Campus de Russas. 

Segundo relatos de moradores das adjacências, o motivo da retirada das árvores, que eram 

do tipo Nim, ocorreram devido os danos que as raízes estavam causando na calçada e 

fachada da casa. Em [b], são apresentados resíduos provenientes da poda das árvores, 

dispostos nas faixas de passeio e ocupando parte da via de tráfego, o que pode ser um 

risco tanto para o pedestre quanto para os motoristas dos veículos.  

 

 
Quadro 1: Retirada [a] e podas [b] de árvores na Rua Felipe Santiago, Russas-CE). 

Fonte: Autores (2018). 

 

 Por último, foram feitas perguntas para conhecer o nível de percepção da 

população em relação aos benefícios da implementação da arborização. Para isso, 

disponibilizou-se as seguintes opções como resposta: Concordo fortemente, concordo, 

nem concordo e nem discordo, discordo, discordo fortemente.  

‘ De acordo com os dados do (gráfico 3) observa-se que a população mantém uma 

boa percepção relacionada aos benefícios da arborização.  
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Gráfico 3: Benefícios da arborização). 

Fonte: Autores (2018). 

 

4.3 Entrevistas 

 

Como apresentado anteriormente, outro recurso utilizado para a realização da 

pesquisa foram as entrevistas. Por meio delas, obteve-se mais informações referente a 

opinião da população. A (figura 4) apresenta os resultados que foram obtidas nas 

entrevistas. 

 
Figura:- Resultados obtidos na pesquisa). 

Fonte: Autores (2018). 
 

Analisando a (figura 4) [f], observa-se que 40% dos moradores da cidade 

considera-a bem arborizada, como complemento, a (figura 4) [d] mostra que a 93% da 

população é favorável a implementação da arborização na cidade. Em seguida, a (figura 

4) [c] apresenta o grande interesse da população, 84%, em ter maiores informações sobre 
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os tipos de árvores e os cuidados que devem ser tomados. A (figura 4) [b] e [a], 

respectivamente, apresenta que 72% da população não sabe o tipo ideal de árvore para 

plantar na sua região e 39% não estão satisfeitos com os serviços de podas prestados pela 

prefeitura. Por fim, na (figura 4) [e] observa-se que 80% da população plantaria caso 

recebesse uma muda de árvore dita ideal para a região.  

 

5 Considerações Finais 

 

Através do estudo realizado e os questionários feitos aos moradores da cidade, 

pode-se afirmar que estes estão cientes que a arborização traz benefícios e colaboram para 

diminuição da temperatura local. 

É válido ressaltar que grande parte das árvores plantadas atualmente não são a 

melhor opção para o conforto térmico e qualidade de vida da população. Os resultados 

apontaram que grande parte da população Russana afirma não ter tanto conhecimento, 

mas demonstram interesse em se aprofundar em tal assunto, assim como serem agentes 

cooperantes no processo de formação. 

Portanto, esse estudo contribui na ampliação do conhecimento em relação a 

arborização do município de Russas, podendo atuar como referência em estudos futuros 

sobre a consumação da atividade participativa dos habitantes no meio urbano local, uma 

vez que este aspecto não foi contemplado na análise empreendida.  
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Resumo: 

O abastecimento hídrico é considerado uma atividade essencial, por favorecer a qualidade 

de vida da população através da manutenção das atividades cotidianas, bem como o 

desenvolvimento dos segmentos econômicos. No entanto, devido à escassez hídrica, a 

mesorregião do Alto Oeste, estado do Rio Grande do Norte, apresenta nos últimos anos condições 

críticas quanto ao atendimento deste serviço. Assim, este trabalho teve por objetivo analisar a 

importância da adutora para a segurança hídrica do Alto Oeste, bem como elucidar as principais 

fragilidades e desafios. Para tanto, foram utilizados dados dos meses de janeiro a julho de 2018, 

disponibilizados pela CAERN, que apresentavam o volume hídrico conduzido pela adutora às 

cidades do Alto Oeste, bem como o quantitativo de ligações ativas nas cidades atendidas e as 

perdas do sistema. As localidades atendidas apresentam valores per capita mensais baixos, 

principalmente Pau dos Ferros e Umarizal, por comportarem os maiores quantitativos 

populacionais. Em decorrência deste aspecto, adotam-se os rodízios quanto à distribuição da água 

nos bairro e setores, afim de favorecer condições mínimas quanto à pressão e quantidade no 

sistema de abastecimento, mas em contrapartida, a população passa longos períodos de tempo 

sem acesso a água, de modo que recorrem a meios alternativos, como carros pipas e a exploração 

dos reservatórios subterrâneos. Outra problemática identificada é a ocorrência de perdas de água, 

devido aos vazamentos nas tubulações. Esta questão torna as condições de vulnerabilidade hídrica 

ainda mais severas. 

 
Palavras-chave: Sistema de abastecimento de água; Perdas de água; Escassez hídrica. 

 

1 Introdução  

 

As adutoras são as principais unidades dos sistemas de abastecimento de água, 

compostas por tubulações que interligam e conduzem água a todas outras unidades que 

antecedem a rede de distribuição, e não distribuem água aos consumidores. Tendo em 

vista a sua importância, necessitam de cuidados especiais na elaboração do projeto e na 

implantação de suas obras (TSUTIYA, 2006). 
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Em regiões com escassez hídrica ou que possuam corpos hídricos com padrões de 

qualidade de água fora dos parâmetros recomendados para abastecimento humano 

previstos na Portaria n°2.914 de 2011, é comum a intervenção do estado com o uso da 

gestão sustentável dos recursos hídricos, com base nos princípios de gestão 

descentralizada, integrada e participativa, tomando a bacia hidrográfica como unidade 

principal de planejamento e gestão, e a água como bem de uso comum e econômico 

(GARJULLI, 2003). Com base nestas prerrogativas as adutoras surgem como 

consequências dos investimentos tomados pelo estado no processo de regularização de 

abastecimento hídrico compartilhado entre diversas cidades (SOUTO et al., 2017). 

Tal realidade é comum na região do Alto Oeste Potiguar, situada estado do Rio 

Grande do Norte, sendo característica o clima semiárido. Desta forma, a seca e de toda 

problemática que a envolve, faz surgir a necessidade da tomada medidas emergenciais 

para amenizar o problema de escassez hídrica. Dentre essas medidas adotadas está a 

implantação da adutora que interliga a Barragem de Santa Cruz, situada na cidade de 

Apodi, a outras diversas cidades da região Alto Oeste (SOUTO et al., 2017).  

 Dos 26 municípios que compõem o Alto Oeste Potiguar, 15 são abastecidos 

diretamente pela adutora que faz captação na Barragem de Santa Cruz, são eles: Rodolfo 

Fernandes, Itaú, Riacho da Cruz, Viçosa, Portalegre, Francisco Dantas, Pau dos Ferros, 

Serrinha dos Pintos, Antônio Martins, João Dias, Frutuoso Gomes, Lucrécia, Martins, 

Umarizal e olho d’Água dos Borges (IDIARN, 2016). 

Segundo informações obtidas no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e dos Recursos Hídricos (SEMARH, sd), o início das obras da adutora do Alto Oeste se 

deu desde 2009 e havia sido prevista sua finalização até 2010, possuindo 367 quilômetros 

de extensão, capaz de abastecer 208 mil pessoas, com investimentos na ordem de 136 

milhões após sua finalização, e está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Ainda segundo informações obtidas no sítio da SEMARH (2016), a adutora já 

enfrentou paralizações em sua fase de implantação devido a superfaturamentos de obra, 

e teve redução de abastecimento, com o uso de rodízios por consequência das secas. Além 

disso, a adutora de engate rápido que vai de Itaú a Pau dos Ferros apresenta diversos 

vazamentos, que configuram perdas de água no sistema de abastecimento (DE FATO, 

2018). 

Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em analisar e discutir a importância 

da adutora para a segurança hídrica do Alto Oeste, bem como elucidar as principais 

fragilidades e desafios. 
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2 Materiais e Métodos 

 

Para a realização deste estudo, foram utilizados dados dos meses de janeiro a julho 

de 2018, disponibilizados pela Caern, que apresentavam o volume hídrico conduzido pela 

adutora às cidades do Alto Oeste, estado do Rio Grande do Norte, bem como o 

quantitativo de ligações ativas nas cidades atendidas. Ainda neste contexto, ressalta-se o 

emprego de pesquisas bibliográficas, com a finalidade de apresentar as conceituações 

básicas acerca da temática abordada pelo trabalho. 

Sob esta perspectiva, o método aplicado é o indutivo, definido por Marconi e 

Lakatos (2003) como uma abordagem que parte de informações particulares 

suficientemente constatadas, de modo a favorecer a descoberta de conclusões mais 

amplas. Nesse sentido, cita-se a realização das análises dos dados referentes ao 

abastecimento de água das cidades potiguares.  

Quanto à natureza da pesquisa, classifica-se como uma abordagem quantitativa, 

uma vez que as informações coletadas são integralmente apresentadas de forma numérica. 

Gray (2012) afirma que os estudos quantitativos têm como principal característica o uso 

de dados numéricos, que podem se apresentar de formas variadas, sendo as mais comuns: 

tabelas e quadros, gráficos e matrizes. 

Já em relação à finalidade da pesquisa, caracteriza-se enquanto uma abordagem 

descritiva, pelo fato expor as condições do sistema de abastecimento local e buscar 

compreender as relações entre as variáveis. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva 

permite detalhar as características de um determinado fenômeno e estabelecer relações 

que entre os fatores envolvidos. O autor cita ainda que muito comumente é aplicável em 

estudos de caso. 

 

3 Resultados e Discussões  

 

O sistema adutor Alto Oeste, operado pela CAERN, mais precisamente, pela 

Regional Alto Oeste, atualmente abastece 15 cidades (Figura 01), uma vila, chamada Vila 

Santo Antônio localizada no município de Severiano Melo e um povoado, Povoado de 

Malhada Vermelha, também localizado no município de Severiano Melo (CAERN, 

2018). Destas cidades abastecidas, todas estão passando por algum tipo de rodízio, seja 

dentro da própria cidade, como é o caso de Pau dos Ferros, onde a cidade está dividida 
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em 3 (três) setores, seja no próprio sistema, onde o funcionamento o abastecimento tem 

sido interrompido em finais de semana ou durante alguns horários da semana (CAERN, 

2018). 

 

 
Figura 1: Cidades atendidas pela adutora do Alto Oeste. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da CAERN, 2018. 

 

Quanto às características das localidades atendidas, verifica-se que o recurso 

hídrico é direcionado majoritariamente para os centros urbanos. Desse modo, faz-se 

necessário quantificar a população abastecida, bem como as ligações à rede de 

distribuição (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Dados demográficos dos municípios atendidos pela Adutora do Alto Oeste. 

Município 
População da zona 

urbana 

Número de ligações 

ativas 

Severiano Melo (Pov. 

Malhada Vermelha) 
- 130 

Severiano Melo (Vila de 

Santo Antônio) 
- 270 

Rodolfo Fernandes 3.734 1.422 

Itaú 4.789 1.713 

São Francisco do Oeste 2.948 1.272 

Pau dos Ferros  25.551 9.230 

Riacho da Cruz 2.674 611 
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Viçosa 1.541 574 

Portalegre 3.843 1.621 

Olho D’água do Borges 3.240 1.074 

Umarizal 9.069 3.152 

Lucrécia 2.280 736 

Martins 5.036 2.131 

Serrinha dos Pintos 2.404 1.165 

Frutuoso Gomes  2.812 988 

Antonio Martins 3.784 868 

Joao Dias 1.166 313 

Totais 74.871 habitantes 27.270 ligações 
Fonte: IBGE (2010) e CAERN (2018). Adaptado pelos autores. 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 1, observa-se que a adutora do Alto 

Oeste atende um montante populacional correspondente a 74.871 habitantes, distribuído 

nos centros urbanos dos munícipios atendidos. Além do valor apresentado, as 

comunidades rurais de Severiano Melo também são atendidas, no entanto, devido à 

indisponibilidade de informações nas bases de dados, não foi possível quantificar. Sob a 

perspectiva demográfica, Pau dos Ferros apresenta a maior população beneficiada, e 

possui uma representatividade populacional estimada em 34,13%. Já em relação às 

ligações ativas, representa 33,85% do total. 

No tocante aos volumes hídricos direcionados às cidades (Tabela 02), verifica-se 

que valores sofrem oscilações, o que pode ser explicado em decorrência das perdas e dos 

volumes de saída do reservatório. 

 

Tabela 02: Volumes hídricos direcionados às cidades atendidas 

CIDADES 
Volumes (m³) 

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 

Saída da 

Barragem de 

Santa Cruz 

329.689 277.493 354.855 289.509 276.065 274.572 293.112 

Severiano Melo 

(Pov. Malhada 

Vermelha) 

3.120 2.270 2.990 2.720 2.530 3.720 2.780 

Severiano Melo 

(Vila de Santo 

Antônio) 

10.818 9.114 9.552 7.755 7.482 15.214 13.016 

Rodolfo 

Fernandes 
20.370 14.615 19.374 15.863 15.019 17.556 24.803 

Itaú 30.158 23.343 25.256 23.365 30.943 31.784 33.745 

São Francisco do 

Oeste 
13.343 10.567 11.553 8.795 12.586 17.800 20.225 

Pau dos Ferros 89.108 75.751 84.698 67.093 17.655 0 0 



 

____________________________________ 
144 

 

Riacho da Cruz 8.719 6.824 8.105 8.832 8.625 8.608 7.831 

Viçosa 7.313 5.939 6.983 6.146 6.619 7.083 7.882 

Portalegre 21.830 17.734 21.846 18.734 18.640 22.679 21.794 

Olho D'água do 

Borges 
15.409 15.044 15.016 14.353 13.217 17.108 17.150 

Umarizal 0 4.131 43.515 38.448 12.816 0 0 

Lucrécia 14.241 11.572 12.738 6.675 11.000 10.750 12.125 

Martins 25.717 28.168 35.505 9.991 20.670 31.801 45.364 

Serrinha dos 

Pintos 
10.001 10.954 13.807 3.886 8.038 12.367 0 

Frutuoso Gomes 11.307 8.494 9.867 9.709 8.832 11.048 11.769 

Antonio Martins 10.452 7.912 9.905 5.719 10.048 11.293 11.959 

Joao Dias 6.240 5.640 5.060 7.000 9.800 10.200 10.720 
Fonte: CAERN, 2018. Adaptado pelos autores. 

 

Com base nas informações dispostas, os valores mínimos e máximos de saída do 

reservatório correspondem a 274.572m³, em junho e 329.689m³, em janeiro, 

respectivamente. Dentre os aspectos que podem auxiliar na compreensão desta variação, 

aponta-se que as cidades de Pau dos Ferros e Umarizal passaram a apresentar volume 

nulo nos meses de junho e julho, justificado pelo fato de os reservatórios locais terem 

acumulado água ao longo do período chuvoso, o que possibilitou o retorno do 

abastecimento a partir dos recursos hídricos locais. 

Com relação aos municípios atendidos pela CAERN na Regional Alto Oeste, em 

um total de 34, os municípios que recebem contribuição da autora representam um índice 

de 44,12% de cidades atendidas, ou seja, quase 50% das cidades do Alto Oeste, atendidas 

pela companhia, são abastecidas pela adutora Alto Oeste (CAERN, 2018). Isso demonstra 

um alto grau de dependência do sistema adutor, como também da capacidade hídrica do 

reservatório de Santa Cruz, localizado no município de Apodi. 

É importante analisar a representatividade per capita dos volumes direcionados 

ao abastecimento (Tabela 03). Diante disto, é possível verificar qual os valores 

consumidos, bem como definir as condições de abastecimento populacional. 

 

Tabela 03: Consumo per capita mensal médio 

Cidades 
Volume 

médio (m³) 
População urbana 

Consumo per capita 

médio (m³/hab mês) 

Rodolfo Fernandes 18.229 3.734 4,88 

Itaú 28.371 4.789 5,92 

São Francisco do 

Oeste 
13.553 2.948 4,60 
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Pau dos Ferros 47.758 25.551 1,87 

Riacho da Cruz 8.221 2.674 3,07 

Viçosa 6.852 1.541 4,45 

Portalegre 20.465 3.843 5,33 

Olho D'água do 

Borges 
15.328 3.240 4,73 

Umarizal 14.130 9.069 1,56 

Lucrécia 11.300 2.280 4,97 

Martins 28.174 5.036 5,59 

Serrinha dos Pintos 8.436 2.404 3,51 

Frutuoso Gomes 10.147 2.812 3,61 

Antônio Martins 9.613 3.784 2,54 

Joao Dias 7.809 1.166 6,70 

Fonte: CAERN (2018). Adaptado pelos autores. 

 

Dentre as cidades atendidas, verifica-se que Pau dos Ferros e Umarizal apresentam 

as piores condições de abastecimentos, visto que os consumos per capita médios 

correspondem a 1,87m³/hab mês e 1,56m³/hab mês, respectivamente. No entanto, é válido 

ressaltar que as condições de escassez hídrica induziram a população a buscar outros 

meios alternativos de acesso à água. Logo, estes valores podem não ser condizentes com 

a realidade local, tendo em vista a aquisição de água advindas de outras fontes e a 

exploração da água subterrânea. 

As perdas de água ao longo da adutora (Figura 02) é uma problemática muito 

recorrente no contexto analisado. Este fator, apresenta estreitas relações com às questões 

ambientais, sociais e econômicas, visto que o recurso hídrico desperdiçado também 

demanda por recursos financeiros para a adução, e, poderia ser empregado em usos 

múltiplos pela população de modo a favorecer o conforto hídrico e o desenvolvimento de 

atividades nas localidades abastecidas. 

 



 

____________________________________ 
146 

 

 
Figura 2: Porcentagem das perdas de água na adutora. 

Fonte: CAERN (2018). Adaptado pelos autores. 

 

Dentre os valores apresentados, em maio se observa a maior perda de água, 

correspondente a 22,29% equivalente a aproximadamente 61.534m³. Dentre os principais 

fatores que permitem compreender esta disparidade, cita-se a ocorrência de vazamentos 

ao longo das tubulações (Figuras 03 e 04). 

 

  
Figuras 3 e 4: Registros dos vazamentos ao longo da adutora do Alto Oeste 

Fonte: CAERN (2018). 

 

As perdas físicas das adutoras oneram os custos de transporte para as empresas de 

abastecimento, uma vez que a mais gastos com manutenção e reparos, como também o 

tempo de funcionamento e o volume de água captada devem ser maiores para atender a 

demanda de cada cidade componente do sistema adutor. Tsutiya (2006) relata que as 

perdas físicas podem acarretar impactos ambientais devido à necessidade de se aumentar 

o volume captado dos mananciais, como também das obras para atender as demandas 

crescentes de água. Outro fator descrito são os custos de produção e transporte da água 
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tratada, onde estão inclusos os gatos com energia elétrica, produtos químicos e mão de 

obra. 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS 

(2016) o índice de perdas de distribuição de água no Brasil é de 38,1%, na região nordeste 

esse índice sobe para 46,3% e a CAERN apresenta um índice de 49,9%. Embora estudos 

afirmem que quase a totalidade das perdas ocorram prioritariamente na distribuição, como 

revelado no relatório do SNIS (2016), observa-se que uma porcentagem das perdas ocorre 

nas tubulações de adução, como demonstra esse estudo.  

Em termos percentuais as perdas no processo de adução podem parecer pequenas. 

Para o mês de março/2018, de acordo com os dados informados pela companhia, a perda 

na adução foi de apenas 5,38%, mas esse percentual representa um volume de 19.085 m³. 

Dados do SNIS (2016) demonstram que o consumo per capita médio, medido do ano de 

2013 a 2015, é de 160,8 L/hab.dia, para o nordeste 120,3 L/hab.dia e no Rio Grande do 

Norte 114,9 L/hab.dia. Esse volume perdido na distribuição seria o equivalente para 

abastecer uma população de aproximadamente 5.536 habitantes durante 30 dias, no RN. 

 

4 Considerações Finais 

 

A adutora do Alto Oeste apresenta grande relevância para as cidades atendidas, 

tendo em vista que estas apresentam total vulnerabilidade quanto ao abastecimento 

hídrico, devido à escassez e consequente esvaziamento dos reservatórios. No entanto as 

cidades atendidas apresentam valores per capita baixos, principalmente Pau dos Ferros e 

Umarizal, por apresentarem os maiores quantitativos populacionais. 

Observa-se que em decorrência deste aspecto as cidades adotam os rodízios 

quanto à distribuição da água nos bairro e setores. Esta é uma alternativa que visa 

favorecer condições mínimas quanto à pressão e quantidade no sistema de abastecimento, 

mas em contrapartida, a população finda vivenciar “desabastecimentos”, marcados por 

longos períodos de tempo sem acesso a água, de modo que recorrem a meios alternativos 

como a aquisição de água por carros pipas e a exploração dos reservatórios subterrâneos. 

Dentre as problemáticas identificadas ao longo do sistema em questão, cita-se a 

ocorrência de perdas de água, decorrentes principalmente de vazamentos nas tubulações. 

Esta questão torna as condições de vulnerabilidade hídrica ainda mais severas. Ressalta-

se ainda os rebatimentos ambientais, decorrentes do desperdício de água. 
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Resumo: 

Os serviços de saneamento estão diretamente relacionados com a cidadania e qualidade 

de vida da população. No entanto, o Brasil e muitos países subdesenvolvidos ainda não possuem 

alcance satisfatórios, visto que as maiores frações populacionais não são atendidas, 

principalmente, quando diz respeito ao esgotamento sanitário. Assim, este trabalho teve por 

objetivo analisar a relação das ocorrências de doenças de veiculação hídrica com o esgotamento 

sanitário da cidade de Encanto/RN. Para tanto, efetuou-se a caracterização do esgotamento 

sanitário da zona urbana do município de Encanto, mediante as informações dispostas no 

Diagnóstico Técnico-participativo, que compõe o plano municipal de saneamento. Quanto às 

informações que permitem a caracterização das epidemiologias locais, foram obtidas a partir dos 

bancos de dados da VI Unidade Regional de Saúde Pública. Neste sentido, analisou-se os registros 

de ocorrências de diarreia, nos anos de 2016 e 2017; dengue e hepatites virais, no período de 2012 

a 2017. O esgotamento sanitário da cidade de Encanto/RN se mostra deficitário visto que somente 

um bairro apresenta a coleta de efluentes, enquanto que a população situada nas demais 

localidades realizam o descarte nas vias públicas à céu aberto. Quanto ao tratamento, observa-se 

o uso de tanques sépticos, uma tecnologia que não atende às condições exigidas pelas normativas 

ambientais. Em relação às epidemiologias identificadas, se associam a diversos fatores 

sociodemográficos e ambientais, dentre eles: as condições climáticas, a densidade populacional, 

a expansão urbana, excesso e escassez hídrica, hábitos de higiene, acesso à agua tratada e ao 

esgotamento sanitário. 

 
Palavras-chave: Doenças de veiculação hídrica; Esgotamento sanitário; Saúde pública. 

 

1 Introdução  

 

O pleno acesso ao esgotamento sanitário trata-se de um fator capaz de 

revolucionar a qualidade de vida da população devido aos rebatimentos na saúde pública 

e bem-estar social. Diante destes fatos, Cairncross (2018) afirma que aproximadamente 

70% das doenças diarreicas são transmitidas por veiculação hídrica. Assim, os principais 

benefícios da coleta e tratamento dos efluentes apontados pelo autor dizem respeito à 

eliminação de patógenos e consequente melhoria das condições de saúde. 

Berttuzo e Mari (2017) afirmam que o termo “Doenças de Veiculação Hídrica” 

compreende todas as infecções nas quais o agente causador apresente pelo menos um 

ciclo de vida em água. Ainda conforme os autores, as principais doenças desta classe 
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conhecidas mundialmente são a diarreia e cólera, presentes de forma mais expressiva em 

países subdesenvolvidos, com cenários que caracterizam excesso ou escassez hídrica. 

A dengue, não citada na pesquisa anterior, é abordada por Delmelle et al (2016) 

que enfatiza que é uma doença muito comum na América do Sul e está relacionada aos 

fatores sociodemográficos e ambientais. Dentre deste contexto, cita-se a densidade 

populacional e a vulnerabilidade social, bem como à ausência de esgotamento sanitário e 

à sensibilização ambiental da população. Ainda em relação à presença da dengue, 

verifica-se que se trata de um problema recorrente principalmente em países pobres, tendo 

em vista que os estudos encontrados descrevem os cenários do Brasil [Vilani, Machado e 

Rocha (2014); Rodrigues et al (2016)], Colômbia [Delmelle et al (2016)], Vietnam [Toan 

et al (2014)] e Índia [Banerjee, Adytia e Saha (2013)]. 

Ao analisar o caso do Brasil, constata-se que há grandes desafios a serem 

superados frente a esta temática. O Instituto Trata Brasil (2018) aponta que somente 

51,92% da população tem acesso à coleta de esgoto, enquanto que a taxa de esgoto tratado 

no país corresponde a 44,92%. Diante desta realidade, a universalização dos serviços 

correspondentes ao saneamento básico passou a compor a agenda nacional, no entanto, a 

limitação econômica ainda se apresenta como um fator decisivo, visto que o montante a 

ser investido para alcançar os níveis de entendimento ideais entre 2014 e 2033 

corresponde a 508 bilhões de reais, dos quais, 303 bilhões são destinados ao 

abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto, equivalente a 59,6% dos 

investimentos.  

Quanto ao estado do Rio Grande do Norte, verifica-se que os valores percentuais 

estão significativamente abaixo das médias nacionais, visto que somente 23,48% da 

população é atendida pela coleta de esgoto, enquanto que apenas 24,02% coletado recebe 

tratamento (Instituto Trata Brasil, 2018). Assim, pode-se afirmar que o estado apresenta 

um elevado déficit quanto aos serviços de saneamento, o que impacta diretamente da 

qualidade de vida e saúde da população. 

Já Encanto/RN, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), possuía um percentual de esgotamento sanitário adequado correspondente 

a 16,3%, enquanto que a taxa de internações por diarreia corresponde a 9,4 casos por mil 

habitantes. Ainda neste contexto, o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil mostra 

que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nesta localidade em 2010 correspondia 

a 0,629, enquanto que as médias nacional e estadual correspondem a 0,727 e 0,684, 

respectivamente. Desse modo, infere-se que pode haver correlação entre o 
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desenvolvimento humano local com a ausência de esgotamento sanitário, posto os 

múltiplos rebatimentos desse serviço. 

Mediante as discussões traçadas, este trabalho teve por objetivo analisar a relação 

das ocorrências de doenças de veiculação hídrica com o esgotamento sanitário da cidade 

de Encanto/RN. Quanto aos objetivos específicos: caracterizar o atual sistema de 

esgotamento sanitário quanto à coleta e tratamento, identificar as principais doenças de 

veiculação hídrica registradas; discutir a realidade local com a literatura. 

 

2 Materiais e Métodos 

 

A pesquisa foi conduzida na cidade de Encanto, situada na mesorregião Oeste 

Potiguar, interior do estado do Rio Grande do Norte (Figura 01). Conforme dados do 

IBGE, a população estimada para o ano de 2017 correspondia a 5666 habitantes. 

 

 
Figura 1: Localização da cidade de Encanto/RN. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 

 

Entre os principais fatores que marcam este município cita-se a presença no 

semiárido, um território caracterizado por baixos índices demográficos, pluviométricos e 

sociais, conforme Medeiros et al (2012). Outro aspecto a ser observado é a distribuição 

populacional, visto que somente 40,72% da população está concentrada na área urbana, 
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enquanto que a porcentagem correspondente à zona rural é de 59,28% (IBGE, 2010). 

Ressalta-se que tais configurações econômicas e espaciais se relacionam diretamente com 

as condições de saneamento local. 

Para a elaboração da pesquisa, empregou-se a revisão de literatura acerca da 

relação existente entre o déficit de esgotamento sanitário e às doenças de veiculação 

hídrica. Desse modo, foram analisados estudos nacionais e internacionais publicados nos 

últimos cinco anos, que associam a ausência de saneamento às doenças feco-orais, dengue 

e hepatites virais. 

Posteriormente, efetuou-se a caracterização do esgotamento sanitário da zona 

urbana do município de Encanto/RN, mediante as informações dispostas no Diagnóstico 

Técnico-Participativo, que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

Nesta etapa, foram observados os seguintes itens: acesso a rede de coleta e tratamento do 

esgoto. 

Quanto às informações que permitem a caracterização das epidemiologias locais, 

foram obtidas a partir dos bancos de dados da VI Unidade Regional de Saúde Pública (VI 

Ursap). Neste sentido, analisou-se os registros de ocorrências das seguintes doenças: 

diarreia, nos anos de 2016 e 2017; dengue e hepatites virais, no período de 2012 a 2017. 

As demais informações acerca do saneamento e condições sociais foram obtidas das bases 

do IBGE e Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. 

Observa-se que a abordagem do estudo e alcance dos objetivos, o configuram 

como uma pesquisa mista de caráter descritivo, uma vez que foram realizadas análises 

qualitativas e quantitativas acerca das doenças de veiculação hídrica registradas, bem 

como, a descrição do cenário local quanto ao esgotamento sanitário. Creswell (2010) 

define a pesquisa mista como sendo um conjunto de procedimentos que permite reunir 

dados qualitativos e quantitativos em um único estudo. Conforme Gil (2008) atualizar 

referência, a pesquisa descritiva é um dos grupos definidos através dos objetivos gerais, 

que tem como finalidade descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

 

3 Resultados e Discussões  

 

O esgotamento sanitário da cidade de Encanto/RN pode ser compreendido como 

um serviço muito restrito, posto que, nos bairros do município apenas o do Centro possui 

coleta dos esgotos, enquanto que as demais localidades não são atendidas com o serviço. 
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Ressalta-se que mesmo nesta área ocorrem lançamentos de efluentes nas vias públicas, 

fato que evidencia a não-integralização da coleta. 

Quanto aos demais bairros de Encanto, verificou-se que é comum a disposição de 

esgotos a céu aberto, devido à ausência de redes coletoras. Outra discrepância recorrente 

é o uso de fossas rudimentares como ponto de disposição final das águas negras 

produzidas nas residências. Conforme o diagnóstico que compõe o PMSB, os lodos fecais 

das fossas são coletados pelo serviço municipal e dispostos no lixão da cidade. 

Semiyaga et al (2015) relata condições próximas quanto ao manejo de lodos fecais 

em favelas da África Subsaariana, visto que nestes locais as fossas são esvaziadas 

manualmente ou com emprego de caminhões a vácuo e o lodo é direcionado às margens 

de rios, trincheiras, áreas distantes do ambiente urbano ou dispostos sem tratamento 

prévio em zonas agricultáveis. Ao comparar o descarte final apresentado com o que está 

disposto na Lei 12.305/2010, torna-se evidente a ocorrência de irregularidades ambientais 

e a infração da legislação, pois este resíduo deve ser direcionado ao aterro sanitário. 

Em relação ao tratamento, o esgoto coletado é destinado a tanques sépticos. No 

entanto, na etapa de diagnóstico para a elaboração do PMSB, não foi encontrada qualquer 

documentação que forneça informações acerca deste instrumento, o que impossibilita a 

determinação do tempo de funcionamento. Aponta-se o fato de que os tanques estão com 

as estruturas danificadas (Figura 02). Assim, o efluente não é tratado, devido à ocorrência 

de grandes vazamentos. 

 

 
Figura 2: Tanques sépticos utilizados para tratar os efluentes da cidade de Encanto/RN 

Fonte: Diagnóstico técnico-participativo do PMSB, 2017. 
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Em uma pesquisa realizada no município de Arroio Grande/RS, Schumann et al 

(2016) apontam que a coleta do esgoto atende aproximadamente 70% da população 

urbana. As diferenças entre as duas situações estão diretamente atreladas aos fatores 

sociodemográficos, posto que o Instituto Trata Brasil (2018), mostra que o Rio Grande 

do Sul apresenta um percentual de coleta correspondente a 30,22%, enquanto que o 

percentual do Rio Grande do Norte é de 23,48%; há diferenças quanto às populações e às 

taxas de urbanização dos municípios, posto que a projeção populacional de Encanto para 

2017 era de 5.666 habitantes dos quais 42,72% residem na zona urbana, enquanto que o 

quantitativo indicado para Arroio Grande é de 18.996 pessoas, sendo 85,86% residentes 

na cidade. Quanto ao tratamento, é inexistente em ambos os casos e vai de encontro à 

Maia, Batista e Lima (2016), que apresentam este aspecto como uma limitação de grande 

visibilidade no contexto nacional. 

Entre as principais problemáticas ambientais a serem elencadas no sistema de 

tratamento em questão ressalta-se a proximidade das edificações (Figura 03); liberação 

de gases malcheirosos, que geram incômodos à população circunvizinha; a poluição dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, decorrentes do fato de os tanques estão 

situados nas proximidades de um riacho, e os vazamentos favorecem a ocorrência de 

infiltrações no solo. 

 

 
Figura 3: Localização dos tanques sépticos em Encanto/RN 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 

 

Ao discutir as condições de tratamento do esgoto em Belo Horizonte/MG, Oliveira 

et al (2018) encontraram condições similares ao que é registrado nesta pesquisa, visto que 

se constatou a ocorrência total e parcial de despejos de esgoto in natura nos corpos 
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receptores, bem como a ausência de monitoramento dos padrões de tratamento e o 

emprego de profissionais não qualificados frente à operação das estações de tratamento 

de esgoto. 

Ressalta-se ainda que os tanques sépticos mesmo em condições adequadas de 

operação não são suficientes para efetuar o tratamento do esgoto. A média de remoção da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) registrada por Colares e Sandri (2013) foi de 

42,34%, inferior à remoção mínima de 60%, estabelecida pela Resolução Conama 

430/2011.  Os autores afirmam ainda que a remoção de coliformes totais se configura 

como outro parâmetro não atendido. 

Ao analisar as informações acerca das principais epidemiologias associadas à 

veiculação hídrica e a ausência de esgotamento sanitário, conforme as informações 

disponibilizadas pela VI Ursap, entre 2012 e julho de 2018 foi notificado 1 caso de 

hepatite viral e 350 ocorrências associadas à dengue. Quanto aos casos de diarreia, entre 

2016 e julho de 2018 o total de registros corresponde a 555. 

Ao analisar a influência da hepatite viral, Satsangi e Chawla (2016) apontam que 

se trata de uma doença de grande relevância para a saúde pública, e no caso da Índia, é 

equiparada a outras doenças de transmissão viral como o HIV. Os autores mostram que 

dentre os principais aspectos que favorecem a infecção estão a ausência do saneamento 

adequado, a não-universalização da vacinação e práticas inadequadas de higiene pessoal 

e coletiva. 

Os casos de diarreia aguda registrados em Encanto/RN acometem principalmente 

crianças entre as faixas etárias de 1 a mais de 10 anos (Tabela 01). Diante disto, verifica-

se que do total de ocorrências notificadas em 2016 e 2017 apenas 3 estavam fora da faixa 

citada. 

 

Tabela 01: Registros de diarreia aguda em Encanto/RN, entre 2016 e 2017 

Ano 

Casos registrados por faixa etária 
Total por 

ano Menor de 1 

ano 

Entre 1 e 4 

anos 

Entre 5 e 9 

anos 
Maior de 10 anos ING 

2016 7 32 19 260 2 320 

2017 6 18 10 194 1 229 

2018 0 0 1 5 0 6 

Fonte: VI Ursap, 2018. Adaptado. 

 

Os resultados apresentados são similares ao que foi observado por Pipiková et al 

(2017) ao analisar a ocorrência de infecções por helmintos na República Eslovaca 
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Ocidental. O autor afirma que a diarreia é um dos principais problemas associados à 

presença destes organismos no sistema digestório e a infecção de crianças internadas 

correspondeu a 16,9%, em uma amostra constituída por 426 indivíduos. 

Oliveira, Leite e Valente (2015) ao investigarem a carga global de doenças 

diarreicas no estado de Minas Gerais observa que 83% dos casos registrados se associam 

a crianças com menos de 5 anos de idade. Os autores enfatizam que a ausência de 

abastecimento de água e o esgotamento sanitário de qualidade possuem significativas 

contribuições para o agravamento do cenário em questão, uma vez que na região norte do 

estado, onde os déficits destes serviços estão acima da média estadual, o percentual de 

crianças acometidas corresponde a 87%.  

Estas informações mostram a carência e a vulnerabilidade decorrentes da ausência 

de sistemas de esgotamento eficazes nos países em desenvolvimento. Assim, constata-se 

que a ampliação da qualidade de vida, bem como a proteção das parcelas sociais mais 

vulneráveis estão intimamente vinculadas à universalização dos serviços de saneamento. 

Os registros dos casos de dengue (Figura 04) mostram que no ano de 2016 a 

ocorrência se apresentou com maior intensidade quando comparado com os demais anos. 

Dentre os fatores que explicam este comportamento aponta-se a ocorrência de escassez 

hídrica. Outros aspectos que possivelmente se associam é o armazenamento inadequado 

da água e a disposição irregular dos efluentes domésticos. 

 

 
Figura 4: Registros de dengue em Encanto/RN, entre 2012 e 2018 

Fonte: VI Ursap, 2018. Adaptado. 
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Toan (2015) ao investigar as causas de surtos de dengue hemorrágica no Vietnã 

constatou que a permanência em ambientes com águas estagnadas e esgotos a céu aberto 

se configura como elemento de grande contribuição para a elevação das ocorrências. 

Ressalta-se que este é basicamente o cenário descrito para os bairros de Encanto/RN, 

inclusive o Centro. 

Já Rodrigues et al (2016) ao realizar a espacialização das ocorrências dos casos 

de dengue no Brasil afirmam que as maiores taxas coincidem com o Sudeste e o Nordeste, 

em especial com a região semiárida. Outras considerações realizadas mostram que o a 

densidade populacional é diretamente proporcional ao aumento do risco de dengue, 

principalmente nos centros urbanos, e, os aspectos econômicos também apresentam 

correlação, pois quanto menor o Produto Interno Bruto (PIB) maior o risco de ocorrência. 

Vilani, Machado e Rocha (2014) apresentam que a precariedade dos serviços de 

abastecimento e esgoto, em conjunto com elevada taxa de ocupação são elementos que 

contribuem para o agravamento das ocorrências de dengue nas favelas do estado do Rio 

de Janeiro. 

 

4 Considerações Finais 

 

O esgotamento sanitário da cidade de Encanto/RN se mostra deficitário visto que 

somente um bairro apresenta a coleta de efluentes, enquanto que a população situada nas 

demais localidades realizam o descarte nas vias públicas à céu aberto. Outro aspecto a ser 

observado é o uso de fossas rudimentares, que associado às condições anteriores 

propiciam a formação de um ambiente insalubre propicio à propagação de doenças de 

veiculação hídrica. 

Quanto ao tratamento, observa-se o uso de tanques sépticos, uma tecnologia que 

não atende às condições exigidas pelas normativas ambientais. De encontro a esta 

disparidade, ressalta-se que o efluente finda por ser lançado in natura nos corpos 

receptores devido à falta de manutenções e consequentes vazamentos das estruturas 

adotadas. 

Em relação às epidemiologias relacionadas a ausência de esgotamento sanitário, 

constata-se que os registros mais comuns dizem respeito à ocorrência de diarreia e 

dengue, e, há registros de hepatite viral. Estas doenças são muito comuns em países 

pobres e se associam a diversos fatores sociodemográficos e ambientais, dentre eles: as 
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condições climáticas, a densidade populacional, a expansão urbana, excesso e escassez 

hídrica, hábitos de higiene, acesso à agua tratada e ao esgotamento sanitário. 

Face às discussões traçadas, constata-se que a necessidade de melhorar as 

condições de saneamento em Encanto não se restringe à questão ambiental e pode ser 

compreendido como um fator de grande relevância para a saúde pública. Assim, os 

principais pontos a serem ajustados são a ampliação da coleta dos efluentes e a adoção de 

tecnologias capazes de atender a legislação vigente. 

 

Referências Bibliográficas 

 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Encanto, RN. 2010. Disponível em: 

<http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/encanto_rn>. Acesso em: 02 ago 2018. 

 

BERTUZZO, Enrico; MARI, Lorenzo. Hydrology, water resources and the epidemiology 

of water-related diseases. Advances In Water Resources, [s.l.], v. 108, p.329-331, out. 

2017. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2017.09.011. 

 

BRASIL. Resolução 430 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 357, de 17 de março de 

2005. Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. Acesso em: 03 ago 

2018. 

 

BRASIL. Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 03 ago 2018. 

 

CAIRNCROSS, Sandy. The public health benefits of urban sanitation in low and middle 

income countries. Utilities Policy, v. 51, p. 82-88, 2018. 

 

COLARES, Carla Jovania Gomes; SANDRI, Delvio. Eficiência do tratamento de esgoto 

com tanques sépticos seguidos de leitos cultivados com diferentes meios de suporte. 

Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science, v. 8, n. 1, 2013. 

 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto. 

In: Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto. Artmed, 2010. 

 

DELMELLE, Eric et al. A spatial model of socioeconomic and environmental 

determinants of dengue fever in Cali, Colombia. Acta tropica, v. 164, p. 169-176, 2016. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Editora Atlas SA, 

2008. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Encanto. 2017. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/encanto/panorama>. Acesso em: 02 ago 2018. 



 

____________________________________ 
160 

 

 

Instituto Trata Brasil. Esgoto. 2018. Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/esgoto>. 

Acesso em: 02 ago 2018. 

 

MAIA, Carlos Vangerre de Almeida; BATISTA, Leandro José Ribeiro; LIMA, José 

Garcia Alves. Análise da prestação municipal de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário em municípios do nordeste brasileiro. Revista Spacios, v. 38, n. 

08, 2017. 

 

MEDEIROS, Salomão de Sousa et al. Sinopse do censo demográfico para o semiárido 

brasileiro. Instituto Nacional de Seminário (INSA), 2012. 

 

OLIVEIRA, Shirley Soares et al. Diagnóstico dos problemas operacionais das estações 

de tratamento de esgoto das unidades prisionais da região metropolitana de Belo 

Horizonte, MG. Sustentare, v. 1, n. 1, p. 93-107, 2018. 

 

OLIVEIRA, Andreia Ferreira de; LEITE, Iuri da Costa; VALENTE, Joaquin Gonçalves. 

Global burden of diarrheal disease attributable to the water supply and sanitation system 

in the State of Minas Gerais, Brazil: 2005. Ciencia & saude coletiva, v. 20, p. 1027-

1036, 2015. 

 

PIPIKOVÁ, Jana et al. Occurrence of the most common helminth infections among 

children in the Eastern Slovak Republic. Public health, v. 150, p. 71-76, 2017. 

 

RODRIGUES, Nádia Cristina Pinheiro et al. Temporal and Spatial Evolution of Dengue 

Incidence in Brazil, 2001-2012. PloS one, v. 11, n. 11, p. e0165945, 2016. 

 

SATSANGI, Sandeep; CHAWLA, Yogesh K. Viral hepatitis: Indian scenario. Medical 

journal armed forces india, v. 72, n. 3, p. 204-210, 2016. 

 

SCHUMANN, Cauana et al. Avaliação do sistema de esgotamento sanitário do município 

de Arroio Grande/RS. Blucher Engineering Proceedings, v. 3, n. 2, p. 492-500, 2016. 

 

SEMIYAGA, Swaib et al. Decentralized options for faecal sludge management in urban 

slum areas of Sub-Saharan Africa: A review of technologies, practices and end-uses. 

Resources, Conservation and Recycling, v. 104, p. 109-119, 2015. 

 

TOAN, Do Thi Thanh et al. Risk factors associated with an outbreak of dengue 

fever/dengue haemorrhagic fever in Hanoi, Vietnam. Epidemiology & Infection, v. 143, 

n. 8, p. 1594-1598, 2015. 

 

VILANI, Rodrigo Machado; MACHADO, Carlos José Saldanha; DA SILVA ROCHA, 

Érica Tavares. Saneamento, dengue e demandas sociais na maior favela do Estado do Rio 

de Janeiro: a Rocinha. Vigilância Sanitária em Debate, v. 2, n. 3, p. 18-29, 2014. 

 

  



 

____________________________________ 
161 

 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI 

  

Francisco Caramurú de Oliveira Monte Paiva e Azevedo 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

caramurupaiva3@gmail.com 

 

Larissa da Silva Ferreira Alves 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

larissaferreira@uern.br 

 

Francisco do O’ de Lima Júnior 
Universidade Regional do Cariri - URCA 

lima.junior@urca.br  

 

 

Resumo: 
O processo de transição agroecológica no Território Sertão do Apodi apresenta duas 

vertentes aqui estudadas. A primeira delas corresponde a melhoria da qualidade de vida, o 

aumento da importância da sustentabilidade ambiental no campo e a dinamização econômica da 

agricultura familiar do território. Noutro ponto, o artigo analisa a dimensão da construção de uma 

alternativa de produção agrícola, que está se constituindo com a transição agroecológica em 

contraposição ao modelo dominante, que foi originário da revolução verde. Neste sentido, a 

estruturação de políticas públicas para a agricultura familiar e a segurança alimentar são 

elementos presentes no contexto. Os resultados encontrados na pesquisa apontam para outra 

forma viável de produção agrícola na linha denominada de agroecologia aonde a sustentabilidade 

ambiental e a qualidade de vida de quem produz é mais importante do às elevações da produção 

e da produtividade o que reverbera em importante contribuição na redução das desigualdades 

regional e na preservação ambiental. Finalmente, a articulação da promoção da transição 

agroecológica, com a política de desenvolvimento territorial, sobretudo, as ações do Projeto Dom 

Heldér Câmara - PDHC como ação promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU e o 

Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Território Sertão do 

Apodi é a linha transversal que perpassa toda a análise presente nesta pesquisa qualitivativa.  

 

Palavras-chave: Território Sertão do Apodi; Agroecologia; Transição agroecológica; 

Territorialidade. 

 

1 Introdução  

 

O modelo de desenvolvimento da agricultura brasileira, a partir da “revolução 

verde”, se enveredou por uma perspectiva aonde a centralidade na elevação da produção 

e da produtividade se tornou a prioridade que domina os investimentos públicos e 

privados, relativas a crédito e pesquisa tecnológica para o setor rural. A opção por este 

caminho é defendida pelos representantes do agronegócio com seus sucessivos recordes 

anuais nas safras de grãos e o peso destes na composição do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. 

Entretanto, as limitações e resultados negativos deste modelo produtivo 

dominante no campo brasileiro são cada vez mais questionados. Nunes et alii (2018) 
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afirmam que ao visar os avanços científicos e tecnológicos voltados para o aumento da 

produção agrícola,  “negligenciaram por muito tempo, dando pouca atenção as 

indesejadas consequências socioambientais” (p. 07). A carga de insumos, equipamentos 

e agrotóxicos fazem este modelo produtivo excludente do ponto de vista social, uma vez 

considerado o elevado capital inicial para estruturação e manutenção dos custos da 

unidade produtiva.  

Sob o ponto de vista ambiental as críticas ao modelo dominante apontam aspectos 

como à redução de espécies vegetais e animais por conta do monocultivo, a destruição 

dos solos com compactação e lixiviação de nutrientes, a contaminação de nascentes pelo 

uso intensivo de agrotóxicos e a inviabilidade ambiental de implantação dos pacotes 

tecnológicos nos diferentes biomas brasileiros. Os autores Assis e Romero (2002) são 

categóricos ao observarem a íntima relação do meio ambiente com a produção agrícola, 

sendo condicionante de restrições ecológicas. Moreira e Carmo (2004) são mais 

contundentes ao afirmarem que os modelos exógenos e especializados da agricultura 

moderna não se sustentam e seus efeitos no meio ambiente são de grandes magnitudes. 

Alternativamente vem se fortalecendo pesquisas e experiências em todo mundo e 

nas cinco regiões do Brasil, voltadas para processos que resgatam as técnicas milenares 

em articulação com a agronomia e a ecologia. Tais métodos colaboram para o 

desenvolvimento de formas de produção agrícola que reduzam os prejuízos ambientais, 

resultem na produção de alimentos saudáveis e promovam a inclusão dos agricultores que 

ficaram excluídos no modelo de produção dominante. A esta mudança de paradigma, os 

autores tem denominado de transição agroecológica.   

De acordo com Nunes et alii (2018), os primeiros registros de uma busca de 

agricultura “não industrial” se remonta aos anos de 1920, mas somente nos idos de 1960 

ganha força o movimento ambientalista nos EUA. Os anos de 1980 marcam a chegada 

destes movimentos na América Latina e especialmente no Brasil (MONTIBELLER-

FILHO, 1999).  Alguns estudos têm identificado resultados inovadores da transição 

agroecológica dentro da região semiárida do Nordeste Brasileiro. O trabalho de Nunes et 

alii (2018, p. 222) menciona que é perceptível no Território Sertão do Apodi, no semiárido 

do Estado do Rio Grande do Norte, “uma relação muito usual entre agricultura familiar e 

agroecologia, onde muitos começaram muitas vezes essas práticas por falta de recursos 

e, assim, buscou-se aproveitar resíduos da produção”.  

O estudo de Silderski e Jalfim (2009) também destaca o aumento de experiências 

com transição agroecológica nos municípios do Território Sertão do Apodi, fazendo uma 
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relação deste crescimento com a estratégica abordagem territorial das políticas públicas 

para o campo. Elas foram desenvolvidas no território a partir de 2003, com o início do 

Projeto Dom Heldér Câmara – PDHC por meio do financiamento compartilhado entre as 

Organizações das Nações Unidas e o Governo Federal, que, posteriormente, foi 

incorporada a Política Nacional de Desenvolvimento Territorial e ao Programa Territórios 

da Cidadania, outras ações mais amplas coordenadas também pelo Governo Federal. 

É na perspectiva de identificar, caracterizar e sistematizar as experiências de 

transição agroecológica no Território do Sertão do Apodi que foi desenvolvido este 

artigo, a partir de uma pesquisa bibliográfica. A hipótese é de que a abordagem territorial 

possibilitou o desencadeamento de processos de aprendizagem, troca de experiências, 

otimização de recursos e fortalecimento político das estratégias de produção e 

comercialização, alicerçado na inter-relação da agricultura familiar-agroecologia, dentro 

de uma região de clima semiárido que corroboraram para o desenvolvimento de uma 

prática agrícola capaz de responder a demanda pela produção agrícola com 

sustentabilidade ambiental, inclusão social e respeito às culturas locais. Esta hipótese 

comprovada pode apresentar um caminho para o desenvolvimento sustentável do campo 

brasileiro. 

 

2 A abordagem territorial e a transição agroecológica no Sertão do Apodi 

 

O território Sertão do Apodi foi constituído junto com a ação do Governo Federal 

de promover o desenvolvimento do semiárido brasileiro, a partir da abordagem territorial, 

ocorrida na década de 2000, junto com a implantação do Projeto Dom Heldér Câmara. 

Ressalta-se que a transição agroecológica em condições de semiárido era um dos 

principais objetivos. A mudança de paradigma da convivência com o semiárido, em 

sobreposição ao combate à seca, se materializou como mais um avanço daquele sobre 

este, que vem em disputa a pelo menos 50 anos e se reflete na definição das políticas 

públicas (SILVA, 2006). 

A constituição do Território Sertão do Apodi posteriormente se inseriu numa 

medida mais ampla do Governo Federal que, no ano de 2003, territorializou todo o país. 

Na prática, a lei passou a considerar o território como plataforma para integração das 

políticas públicas, passando a ser a unidade basilar para a gestão do desenvolvimento dos 

territórios rurais brasileiros com menores dinamismos econômicos. De acordo com Silva 

e Bezerra (2016), essa foi a principal novidade do II Plano Nacional de Reforma Agrária 
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– PNRA, que foi apresentado pelo então Governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva 

com a denominação de Paz, Produção e Qualidade de Vida no Meio Rural.  

O desenho do Território Sertão do Apodi se inseriu dentro da nova 

territorialização do Brasil, mas a antecede, uma vez que se iniciou na ação piloto chamada 

Projeto Dom Heldér Câmara – PDHC, que foi implantada em 2001. As metas do PDHC 

propunha uma execução através da instalação ou validação de1 território piloto por 

estado, distribuída em 6 Estados do Nordeste, a partir do apoio de um acordo de 

empréstimo firmado entre a República Federativa do Brasil, o Fundo Internacional para 

Desenvolvimento Agrícola – FIDA e de uma doação do Fundo Mundial para o Meio 

Ambiente – GEF7. 

A perspectiva da territorialidade entrava no objetivo do PDHC, como forma de 

empoderamento dos agricultores e agricultoras familiares, bem como suas organizações 

produtivas e representativas para acessarem as políticas públicas e promoverem 

referências de desenvolvimento humano em condições de semiárido. De acordo com 

Sidersky e Jalfim (2009, p. 9) o PDHC, entre as suas diretrizes orientadoras, tinha o 

conceito de que 

 

 
[...] Desenvolvimento exige investimentos, não só nas questões 

técnicas, mas também nas organizativas. Para tanto é necessário 

fortalecer espaços democráticos – novas institucionalidades, como 

comitês territoriais e regionais – para concepção, implementação, 

gestão e controle social de políticas públicas.  

 

 

O Território Sertão do Apodi foi escolhido para a atuação do PDHC no Estado do 

Rio Grande do Norte devido ao baixo IDH, a forte presença da agricultura familiar, 

assentamento da reforma agrária e a crescente organização social do campo com 

associações, sindicatos e cooperativas, conforme critérios indicados no estudo de Correa 

(2009), sobre as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para 

escolha dos territórios prioritários. Depois da definição do espaço de atuação, o passo 

seguinte do PDHC, para definição dos municípios componentes do território, foi a 

contratação de uma equipe de consultoria. O intuito tratou-se de mediar um processo 

participativo, com o envolvimento da sociedade civil e do governo, para uma ampla 

escuta e definição coletiva do desenho final do território Sertão do Apodi.  

                                                 
7Informações extraídas do site www.projetodomhelder.gov.br. 
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O PDHC se apresentou como um projeto na perspectiva apresentada na obra de 

Abramovay (1998), que encontra na abordagem territorial elementos significativos para 

promover a redefinição das políticas públicas voltadas para a superação das desigualdades 

regionais e a pobreza rural, a partir do estímulo ao desenvolvimento das potencialidades 

locais. De acordo com ele, “A exploração desta nova dinâmica territorial supõe políticas 

públicas que estimulem a formulação descentralizada de projetos capazes de valorizar os 

atributos locais e regionais no processo de desenvolvimento” (ABRAMOVAY, 1998, p. 

2). O mesmo autor observa ainda que  

 

 
[...] Esperar que os benefícios do crescimento econômico atinjam as 

populações mais pobres pela simples expansão da demanda por trabalho 

é um caminho bem mais incerto do que dotá-las dos meios que vão 

convertê-las nas protagonistas do processo de crescimento econômico 

nas regiões em que habitam. A análise de 100 projetos de 

desenvolvimento financiados pelo IFAD desde 1985 mostra uma taxa 

de retorno bem acima do esperado em projetos convencionais de 

investimento e também do custo de oportunidade do capital nos países 

em desenvolvimento (ABRAMOVAY, 1988, p. 11). 

 

 

Desde então, a funcionalidade das ações coordenadas e/ou deliberadas pelo 

movimento impulsionado no Território Sertão do Apodi passaram a contar 

fundamentalmente com dois eixos metodológicos. O primeiro era o Projeto Dom Helder 

Câmara, que tinha os investimentos definidos e assistência técnica multidisciplinarcom 

“[...] o objetivo primordial, o fortalecimento de processos locais, participativos e 

solidários, de construção social do desenvolvimento humano sustentável” (SILDERSKY; 

JALFIM, 2009, p. 19). O segundo eixo metodológico, surgiu com o PRONAT e, 

posteriormente, com o Programa Territórios da Cidadania – PTC, aonde “definem-se as 

estratégias para (construção) e qualificação do Plano de Desenvolvimento Territorial 

Rural Sustentável – PTDRS e ainda efetua-se a discussão sobre o papel dos colegiados 

no papel do desenvolvimento territorial” (CORREA, 2009, p. 31). 

Em relação à efetividade das ações, com abordagem territorial na promoção da 

dinamização econômica e na redução das desigualdades sociais propostas para os 

territórios rurais (CORREA, 2009), os seus resultados estão presentes nas atividades 

coordenadas pelo PDHC e também naquelas outras do PRONAT. No âmbito das ações 

articuladas pelos investimentos do PDHC, os resultados são perceptíveis diretamente nas 

próprias comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária, como nos casos das 



 

____________________________________ 
166 

 

articulações das políticas públicas em torno de experiências voltadas para ações de 

promoção do desenvolvimento humano em condições de semiárido. Também consta-se 

aquelas voltadas para a segurança hídrica (tecnologias sociais, gestão de águas e outras), 

segurança alimentar (produção agroecológica de alimentos e manejo sustentável da 

caatinga, dentre outros), comercialização solidária (feiras agroecológicas e inserção no 

mercado justo e solidário, dentre outras) e iniciativas com ações afirmativas voltadas para 

a equidade de gênero e geração (assessoria técnica e investimentos específicos em 

projetos de grupos de mulheres e jovens)8. 

 

3 Transição agroecológica apoiada pelo PDHC no território Sertão do Apodi 

 

A intervenção sistemática e continuada do PDHC, com apoio e experimentações 

as iniciativas de transição agroecológica, oferecem elementos subsidiários para a 

compreensão deste caminho alternativo ao modelo dominante de produção agrícola, que 

é liderado no país pelo agronegócio. A sistematização realizada por Azevedo e Santiago 

(2009) retrata um dos projetos conduzidos pelo PDHC nos Estados da Paraíba e Rio 

Grande do Norte.  No experimento potiguar, as localidades pesquisadas foram o 

assentamento Lagoa Vermelha, no município de Upanema; e a comunidade rural de 

Sombras Grandes, no município de Caraúbas.  

Os mesmos autores observam que o  

 

 
objetivo desta iniciativa, além da conversão agroecológica em áreas de 

produção de hortaliças e frutas, é estabelecer sistemas referenciais 

baseados em práticas mais sustentáveis ambientalmente. A manutenção 

de uma produção diversificada e de qualidade para atender ao mercado 

consumidor das feiras agroecológicas está também entre as 

preocupações deste processo de formação (AZEVEDO;SANTIAGO, 

2009, p. 3395). 

 

 

É importante compreender o passo a passo da aprendizagem pedagógica contida 

na execução do projeto de conversão agroecológica (APARECIDA; SANTIAGO, 2009): 

a) o aprendizado é realizado em uma área produtiva de horticultura orgânica, onde o 

                                                 
8O detalhamento destas referências de políticas públicas, para a promoção do desenvolvimento humano em 

condições de semiárido, que foram promovidas pelo PDHC, podem ser encontradas nas matérias arquivadas 

no link http://www.projetodomhelder.gov.br/site/clipping.html. Ou, ainda, dentro dos relatórios 

de avaliação do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura – FIDA, por meio do link 

http://www.projetodomhelder.gov.br/site/avaliacao-do-fida.html. 

http://www.projetodomhelder.gov.br/site/clipping.html
http://www.projetodomhelder.gov.br/site/avaliacao-do-fida.html
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campo fornece a maior parte do material para o aprendizado (plantas, solo, pragas, 

problemas). Estas áreas produtivas são os agroecossistemas de referência, ou campos de 

aprendizagem; b) utilizar linguagem e instrumentos visuais simples, para trazer os 

elementos da teoria que sejam necessários para ampliar o conhecimento e resolver 

problemas concretos; c) iniciar com as práticas pontuais e específicas, e agregar de forma 

gradativa os outros aspectos do agroecossistema; d) o processo de formação deve ajudar 

a potencializar as atividades produtivas das famílias, se adequando ao manejo diário da 

produção das hortaliças e frutas; e) o itinerário pedagógico metodológico deve seguir o 

ciclo natural do cultivo das hortaliças (preparo de solo, planejamento e plantio de 

consórcios, rotação de cultivos, pousio e adubação verde, preparação de mudas, plantio, 

transplante, desbaste, manejo da água, colheita). A ordem dos temas deve ser estabelecida 

com os participantes, especialmente com agricultores/as cuja propriedade é a sede do 

processo de formação. Formulação de identificação de problemas; f) o aprendizado é 

estruturado em ciclos: análise de montagem de experimentos simples, integrados à prática 

produtiva e hipóteses, participativa e reflexão sobre os resultados; g) para cada tema 

trabalhado são implantados pequenos experimentos para fortalecer o aprendizado das 

famílias participantes e fazendo com que os agricultores tirem suas próprias conclusões 

do experimento; h) entre os dias encontros de aprendizagem, os/as agricultores/as 

participantes são estimulados/as a replicar os experimentos em suas áreas de produção. A 

formação se divide em módulos subdivididos em dias de aprendizagem que acompanham 

os ciclos produtivos ao longo de 10 meses.  

O artigo de Nunes et alii (2018) observou que o segmento hortifrutigranjeiros foi 

o preferido no processo de transição agroecológica no Território Sertão do Apodi, abrindo 

novo nicho de mercado para o fortalecimento da renda para as famílias rurais. Os autores 

consideraram a mudança no padrão produtivo como o que ele define por novidade 

(novelty) na agricultura na agricultura familiar e a credencia para constituir-se num 

contraponto ao padrão técnico moderno da revolução verde. O processo educativo e os 

bons resultados alcançados apresentam elementos favoráveis à agricultura familiar, em 

ganhar na disputa pela condição de produzir alimentos com a redução dos impactos 

ambientais negativos. E o desafio é possibilitar um processo de transição gradual do 

padrão técnico moderno e especializado para uma dinâmica agroecológica e mais 

diversificada, reduzindo do padrão moderno métodos indisciplinares que prejudiquem o 

meio ambiente, a qualidade dos alimentos e, também, as formas de organização coletiva 

dos agricultores familiares. 
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 Outro aspecto comum identificado nos processos de transição agroecológica no 

Território Sertão do Apodi é a integração entre produção e comercialização, que pode ser 

observado com mais detalhes no estudo de Aparecida et alli (2013), sobre o 

desenvolvimento das feiras agroecológicas dos municípios de Sumé e Monteiro, no 

Estado da Paraíba; e do município de Upanema, no Estado do Rio Grande do Norte. Esta 

estratégia de criação de um espaço de comercialização nas sedes dos municípios constitui 

um fortalecimento da relação de quem produz com quem consome, criando um 

rebatimento que vai além do incremento de renda.  Os autores observam que as 

constituições das feiras agroecológicas se dão por meio de planejamentos participativos, 

que envolvem outros segmentos da sociedade e contribuem para o fortalecimento social 

e político da agricultura familiar. A organização da comercialização também contribui 

para a integração das produções municipais e territoriais, estimulando a diversificação 

das culturas produzidas e a incorporação de novas técnicas que evoluem com a transição 

agroecológica. Finalmente, a temática da segurança alimentar e do consumo de alimentos 

saudáveis são outras características percebidas nos trabalhos pesquisados.  

 

4 Materiais e Métodos 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi àquela caracterizada como qualitativa, 

na qual, segundo Bogdan e Biklen (1994) os métodos têm a finalidade de explicar o 

porquê das coisas, ressaltando o que convêm ser feito, mas não quantificam os valores 

nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados se valem de diferentes 

abordagens. Os mesmos autores afirmam ainda que a abordagem da investigação 

qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo 

tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. Nesta perspectiva, “[...]nada é considerado 

como um dado adquirido e nada escapa à avaliação. A descrição funciona bem como 

método de recolha de dados, quando se pretende que nenhum detalhe escape ao 

escrutínio” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

A opção pela pesquisa bibliográfica tem embasamento teórico em estudos como 

o de Metring (2009, p. 63) ao afirmar que ela “[...] tem a finalidade de conhecer as 

diferentes formas de contribuição científica já realizada sobre determinado assunto, 

visando encontrar dados atuais e relevantes sobre o assunto”. Corroborando com esta 
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pespectiva, Marconi e Lakatos (2011) enfocam que a pesquisa bibliográfica coloca o 

pesquisador em contato com os conhecimentos construídos anteriormente. 

Diante dos referenciais acima, a pesquisa descritiva se apresentou como a mais 

adequada ao objetivo pretendido neste trabalho. A partir desta definição, o trabalho foi 

conduzido com as devidas leituras e releituras bibliográficas para levantamento de 

informações e composição do arcabouço teórico, que deram sustentação as hipóteses e 

permitiram as inferências presentes no corpo do trabalho e, principalmente, nas 

conclusões. O momento seguinte foi à redação final do artigo. 

Originalmente o projeto deste trabalho pretendia a realização de pesquisa de 

campo, sobretudo, com entrevistas aos atores que se envolveram na construção e 

definição do recorte territorialdo Sertão do Apodi, sendo estes: sindicalistas rurais, 

gestores municipais, agricultores familiares, representantes do terceiro setor e 

representantes de entidades públicas do Estado e da União. Entretanto, o pouco período 

de realização e o alcance da bibliografia encontrada permitiram o seu desenvolvimento 

sem prejuízo para o alcance do objetivo geral, na qual havia sido concebido. 

Em relação aos materiais, a pesquisa bibliográfica se vale dos livros, leis e outros 

trabalhos de pesquisa, para que sejam suas naturezas as mais diversas como artigos 

científicos, monografias, dissertações e teses. Conforme Veloso (2011), junto com os 

materiais, tem a escolha de todas as etapas da pesquisa, sendo elas a definição do tema, 

organização do plano de trabalho; a localização, compilação e fichamento das 

informações em estudo; e, finalmente, análise e interpretação para a redação final do 

trabalho.  

 

5 Resultados e discussões 

 

Percebe-se uma vinculação entre a estratégia de desenvolvimento territorial e o 

fortalecimento das iniciativas de transição agroecológica, no Território Sertão do Apodi, 

que foi formalmente constituído e cujo processo iniciou-se em 2001 com o PDHC. Sua 

homologação efetivou-se no ano de 2004 pelo PRONAT.  

A escolha de investir numa linha da agricultura que tem como princípio a 

preservação ambiental e a inclusão social foi politicamente realizada no âmbito do comitê 

territorial. Nessa perspectiva, primou-se por um espaço de debate e deliberação, utilizado 

e reconhecido por todos como local das mediações e definições sobre as políticas públicas 

de âmbito territorial. Nestes termos, cabe aqui repetir a pergunta de Silva e Bezerra (2016, 
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p. 115): “o território pode ser reduzido a um mero recorte no espaço para aplicação de 

políticas públicas?”. Os próprios autores respondem que  

 

 
o território é espaço de vida; de produção de contradições; constituído 

de maneira substancial a partir das relações de poder; traduzidas no 

conflito. Necessita, portanto, de um olhar investigativo acerca dos 

processos sociais que engendram a produção das práticas espaciais, 

traduzidas na forma de ações estratégicas para o desenvolvimento rural 

(SILVA; BEZERRA, 2016, p. 115). 

 

 

Em seu trabalho sobre a transição agroecológica no Território Sertão do Apodi, 

os apontamentos de Nunes et alii (2018) deixam evidentes esta dimensão política da 

agroecologia no próprio momento em que se refere a  transição agroecológica como um 

contraponto ao padrão técnico moderno da ‘revolução verde’. A pesquisa menciona o 

caráter educativo e transformador de princípios, em que, na prática, a ação de valorizar o 

meio ambiente e promover a qualidade de vida de quem trabalha passa a ter uma 

relevância superior aos aumentos de produção e produtividade do outro modelo.  

Quando investigou a origem do processo de transição agroecológica, o trabalho 

de Nunes et alii (2018) percebeu que parte das iniciativas surgiram por agricultores 

familiares descapitalizados para adquirirem os caros insumos da agricultura dominante, 

e alternativamente procuraram soluções na própria propriedade. O trabalho de Aparecida 

et alli (2013) foi adiante e identificou que a expansão destas iniciativas no território Sertão 

do Apodi fizeram parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura, capacitação 

e assessoria técnica aportados pelo Projeto Dom Heldér Câmara, neste e em outros 

territórios do Nordeste semiárido do Brasil.  

Outros estudos evidenciam que a estratégia transição agroecológica da agricultura 

familiar obtive dotações orçamentárias das políticas de desenvolvimento territorial, tanto 

através do PDHC e do PRONAT. É o caso dos trabalhos de Gurgel (2016), Sidersky e 

Jalfim (2009) e Correa (2009), que explicitam como políticas públicas oriundas ou 

mediadas por este programas foram colocadas a serviço do comitê territorial, resultando 

em inovações para a política de planejamento regional e contribuindo para as construções 

de referências concretas de redução da pobreza e dinamização econômica como no caso 

da agroecologia. Neste caso, as pesquisas apresentam relevantes contribuições no campo 

da produção agroecológica, da comercialização solidária, da convivência com o 

semiárido e de práticas educativas para a emancipação dos sujeitos, no que se refere a 
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gestão territorial das políticas públicas. Isto, em alguma medida, dialoga positivamente 

com os apontamentos de Abramovay (1998) e Araújo (1999) sobre a atualidade e o poder 

de contribuição da política territorial, para a promoção do desenvolvimento sustentável, 

de territórios economicamente atrasados e redução das disparidades sociais entre as 

regiões do país.   

A articulação territorial do processo de fomento a transição agroecológica está 

presente tanto no planejamento das atividades produtivas e de comercialização quanto 

nas capacitações. Segundo Aparecida et allii (2013) ao todo foram implantadas 21 feiras 

agroecológicas através do Projeto Dom Helder Câmara, sendo elas no Território Sertão 

do Apodi e em outros territórios de atuação do PDHC no Nordeste. Este canal de 

comercialização solidária é fundamental ao processo de transição agroecológica porque 

permite a integração de quem produz com quem consome, ao mesmo tempo em que 

amplia a renda familiar com a venda direta.   

O estudo de Nunes et alli (2018) traz dois aspectos estruturantes em que se insere 

a experiência da transição agroecológica em curso no Território Sertão do Apodi. O 

primeiro deles se refere ao conceito de segurança alimentar vinculada ao aumento da 

valorização de alimentos saudáveis pela sociedade.  O segundo diz respeito ao 

fortalecimento da agricultura familiar com normatizações e políticas públicas que 

favoreceram o reconhecimento e a ampliação deste segmento na economia nacional. O 

Brasil tem condições de se tornar líder mundial em produção agroecológica.  

Em contramão a este caminho, é preocupante a extinção do MDA, através da 

medida provisória 726, de 12/05/16 o que significa um cenário extremamente negativo 

aos investimentos na transição agroecológica e até a própria existência do Território 

Sertão do Apodi. Foram as ações simultâneas e integradas do PRONAT com o PDHC, 

que potencializaram os resultados concretos da renovada política de articulação 

territorial, com foco no desenvolvimento humano sustentável em condições de semiárido. 

Os dois projetos integrados permitiram que o exercício de agir local e pensar global fosse 

feito desde a escala comunitária até ações de dimensão regional. O planejamento vertical, 

a partir do poder central, encontrou na territorialidade o planejamento ascendente das 

localidades e municípios e se permitiu o ajuste entre oferta e demanda das políticas 

públicas.  

Finalmente, se faz possível prever o desafio posto para a afirmação do recém-

criado Território Sertão do Apodi e o processo de transição agroecológica, diante da 

extinção da política territorial. Qual o sentido que os sujeitos dos municípios darão a esta 
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unidade sem os elementos dos investimentos públicos que o tornava atrativo, na medida 

em que discutia e concretizava melhorias efetivas para a população do território? 

 

6 Conclusão 

 

A transição agroecológica em curso no Território Sertão do Apodi mostrou vigor 

nos resultados relativos a sustentabilidade ambiental e a inclusão com aumento da 

produção de alimentos saudáveis para o autoconsumo e a segurança alimentar das 

famílias envolvidas, bem como a geração de um excesso de produção e a organização da 

comercialização sobretudo, através das feiras agroecológicas. É uma experiência com 

uma estratégia de mobilização, capacitação e planejamento territorial, que sinaliza para a 

viabilidade de outro modelo de produção agrícola, divergente ao padrão oriundo da 

“revolução verde”. 
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Resumo: 

A grande quantidade de resíduos sólidos existentes está atrelada ao consumo exacerbado 

e ao crescimento populacional que acarretou a extração desenfreada dos recursos naturais, 

necessitando-se de matéria-prima para fabricação de produtos, sendo assim, a quantidade e o 

volume gerado desses resíduos é algo imponente, sendo que a destinação final tornou-se uma das 

maiores preocupações ambientais, onde os vazadouros a céu aberto, prejudicam tanto a saúde 

pública, como a qualidade ambiental. Com isso, objetivou-se diagnosticar o gerenciamento dos 

resíduos sólidos municipais de Bom Sucesso/PB, tal como classificar a situação ambiental da área 

do lixão (vazadouro a céu aberto), mediante aplicação do Índice de Qualidade de Aterros de 

Resíduos (IQR) e do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas (IQR–Valas). Sendo 

identificadas as atividades de gerenciamento voltadas a promoção do saneamento básico 

do município de Bom Sucesso/PB, através do acompanhamento dos serviços de varrição 

pública, coleta, transporte e destinação final dos resíduos. Inserir uma frase sobre o 

gerenciamento. Ao avaliar as condições e estruturas do lixão constatou-se valores de 1,8 para o 

IQR e 4,0 para IQR-Valas, tais condições do equipamento de descarte final de RSU classificam-

se como inadequadas. Portanto, propõem-se adequações conforme a lei 12.305/2010, visando à 

utilização de um modelo de acomodação de resíduos sólidos que reduza ao máximo os impactos 

ambientais. 

 
Palavras-chave: Gestão municipal; Gestão ambiental; Degradação ambiental.  

 

1 Introdução 

 

A lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007) estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, definindo saneamento como serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduo sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. 

A região Nordeste do Brasil gerou, em 2016, 55.056 toneladas/dia de resíduos 

sólidos urbanos, destes, 27.906 toneladas foram destinadas a lixões e aterros controlados, 
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o que corresponde a 64,4% (ABRELPE, 2016). O município de Bom Sucesso/PB, sertão 

Paraibano, a exemplo de outros municípios do Nordeste Brasileiro, é deficitário em 

saneamento básico, o que traz prejuízos à saúde dos habitantes e a saúde ambiental. De 

acordo com o observatório de lixões da Confederação Nacional de Municípios – CNM, o 

supracitado município destina seus resíduos urbanos a um lixão localizado nas 

imediações da cidade (CNM, 2017).  

Os lixões ou vazadouros a céu aberto, são locais onde o lixo coletado é lançado 

diretamente sobre o solo, sem nenhuma preparação do mesmo, causando tríplice 

poluição: solo, água (subterrânea e superficial) e na atmosfera (SANTOS; HARAGUCHI, 

LEITÃO, 2012). De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNBS), 99,96% dos municípios brasileiros são atendidos por serviço de manejo de RS, 

entretendo 50,75% destes municípios dispõe seus resíduos em vazadouros (MMA, 2016).  

A disposição de lixo diretamente sobre o solo resulta na deposição de metais 

pesados o que acarreta contaminação (PEREIRA, PINTO, PEREIRA, 2013). Quando as 

águas provenientes das chuvas entram em contato com os resíduos ocorre à produção de 

lixiviado, liquido com alto porte potencial poluidor, que gera impactos adversos aos 

corpos hídricos superficiais e subterrâneos (BAZIENE e VAZAREVICIUS, 2012). Outro 

problema é o acumulo dos resíduos, que geralmente, é reduzido através da queima, esta 

por sua vez, produz substâncias tóxicas na emissão atmosférica e nas cinzas 

(WALDMAN, 2013). 

Por se tratar de uma disposição desordenada faz-se necessário uma adequação da 

acomodação dos resíduos, visando preservar o meio ambiente e os recursos naturais. 

Sendo que o manejo de forma adequada envolve coleta, transporte, tratamento e 

disposição final, de forma apropriada, do lixo doméstico, e quando esse modelo não é 

seguido de forma correta acarreta problemas a saúde humana e impactos ambientais aos 

ecossistemas (BRASIL, 2010).  

Diante desse cenário vê-se a necessidade de o gerenciamento municipal de tais 

resíduos, tal como avaliar a área de descarte final dos mesmos, classificando-a, para 

posterior adoção da tomada de decisões que venham a sanar os danos e mitigar os 

impactos existentes nesta localidade. Visando aferir as condições ambientais de 

destinação final dos resíduos sólidos de Bom Sucesso/PB, o objetivo deste trabalho é 

diagnosticar o gerenciamento de resíduos sólidos municipais e classificar a situação 

ambiental da área do lixão (vazadouro a céu aberto), mediante aplicação do Índice de 
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Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR) e do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos 

em Valas (IQR–Valas). 

 

2 Material e métodos  

 

2.1 Área de estudo 

 

O município de Bom Sucesso situa-se na região Oeste do Sertão Paraibano, na 

microrregião de Catolé do Rocha (Figura 1). Faz fronteiras ao Norte com as cidades de 

Alexandria/RN e Brejo dos Santos/PB, ao Leste com Brejo dos Santos/PB e Jericó/PB, 

ao Sul com Lagoa/PB e ao Oeste com Alexandria/RN e Santa Cruz/PB.  

Criado pela lei nº 3.049 de 17 de Junho de 1963 e instalado em 02 de agosto de 

1963. Bom Sucesso/PB possui uma área de 184,102 km2 e uma população de 5.035 

habitantes, de acordo com o último censo de 2010, possuindo uma densidade demográfica 

de 27,35 hab/km2 de acordo com IBGE (2017). 

O lixão do município de Bom Sucesso/PB está em funcionamento desde o ano de 

2001, conforme lei nº 199/2001 que dispõem sobre a compra do terreno para implantação 

do lixão. O terreno adquirido pelo município para funcionamento do vazadouro possui as 

seguintes dimensões: 136 m ao Norte, 89 m ao Sul, 92,5 m ao Leste e 51 m ao Oeste. 

 

 
Figura 1: Localização do município de Bom Sucesso/PB 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2017). 
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2.2 Procedimentos metodológicos 

 

Para fins do diagnostico de atividades voltadas a promoção do gerenciamento de 

resíduos sólidos a nível de gestão municipal, foi necessário a realização de visitas in loco, 

tal com consultas públicas a entidades e órgãos responsáveis. 

 

2.3 IQR e IQR-Valas 

 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, desde 1997 organiza 

e disponibiliza anualmente informações sobre as condições ambientais e sanitárias dos 

locais de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, através do Inventário estadual de 

Resíduos Sólidos Urbanos. As informações contidas no inventário são obtidas através da 

metodologia de avaliação do índice de Qualidade de Aterro de Resíduos – IQR, esta 

metodologia incorpora critérios de pontuação e classificação dos locais de destinação, 

avaliando as características locacionais, estruturais e operacionais. Com os dados 

apurados pode-se aferir as condições ambientais por meio do IQR e do IQR-Valas, 

classificando em inadequado ou adequado (CETESB, 2016). 

As informações coletadas nas visitas in loco dos locais de disposição dos resíduos 

são processadas a partir da aplicação de questionário padronizado proposto pela 

CETESB, com pontuações que variam de 0 a 10. O índice leva em consideração a situação 

atual do local tendo em vista que o dinamismo operacional e as variações climáticas 

podem provocar mudanças nos resultados (CETESB, 2016). Os índices IQR, IQR-Valas 

e IQC são enquadrados conforme a Tabela 1: 

 

Tabela 1: Enquadramento das condições das instalações de tratamento e/ou disposição final de resíduos 

sólidos domiciliares em função dos índices IQR, IQR-Valas e IQC. 

IQR, IQR – VALAS E IQC ENQUADRAMENTO 

0,0 a 7,0 Condições inadequadas (I) 

7,1 a 10,0  Condições Adequadas (A) 
Fonte: CETESB, 2016 

 

Cada fator avaliado possui uma pontuação diferente. Para o IQR-Valas a soma 

dessa pontuação, dividida por 10, determina o valor do índice, nos quais os dados 

apurados expressarão as condições ambientais desses locais por meio dos Índices de 

Qualidade de Aterro de Resíduos em Valas (IQR-Valas). Além disso, para complementar 
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o diagnóstico foram realizados registros fotográficos para enfatizar a análise do IQR, tal 

como averiguar sobre as características avaliadas.  

Além disso, os dados referentes ao histórico da área foram coletados por meio de 

formulários e observações. Sendo obtidos dados como o tempo de funcionamento do 

lixão, o tipo de material que ali foi depositado e a forma como as atividades na área foram 

desenvolvidas. 

O diagnóstico teve por finalidade caracterizar a atual situação da área no lixão de 

Bom Sucesso e seu entorno. Para sua elaboração foram coletados dados relativos ao solo, 

água e ar, além de meios bióticos como a fauna e flora da região. Sendo necessário estimar 

dados sobre o lixão como o total de resíduos dispostos na área uma vez que este tipo de 

área degradada não dispõe de controle de entrada e saída de materiais. A visita foi 

realizada no dia 06 de novembro de 2017, período seco (sem chuvas), através de visita in 

loco. Utilizou-se um modelo do IQR e do IQR – Valas preenchido manualmente. Adotou-

se registro fotográfico, utilização de programas como: google Earth, GPS, com os quais 

pode-se obter imagens, pontos georeferenciados, espacialização do local e possibilitou 

identificar áreas com potencial de contaminação. 

 

3 Resultados e discussão 

 

3.1 Varrição pública 

 

A varrição publica é realizada por profissionais concursados do próprio 

município, portanto não há contrato com empresas terceirizadas como acontece em 

municípios próximos. A varredura acontece de segunda a sexta-feira, somente uma vez 

ao dia, geralmente no período das 04:00 as 08:00 h da manhã, por se tratar de um horário 

mais frio. É realizada por 13 colaboradores (gari), que percorrem todas as ruas da cidade. 

A secretaria possui um responsável pelos colaboradores, que fica na incumbência de 

prestar assistências aos funcionários, repondo materiais (vassouras, cabos, pás, sacos 

plásticos) além de pegar os pontos dos funcionários para posteriores modificações na 

folha de pagamento.  

Os colaboradores recebem da Prefeitura Equipamentos de Proteção Individual 

como: botas, fardamento contendo calça, jaqueta, luvas, chapéu e mascarás, além de 

equipamento de trabalho como: lixeiras móveis (com rodinhas), vassouras, pás e sacos 

plásticos (Figura 2). Os EPI’s são fornecidos novos e quando alcançam sua vida útil são 
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substituídos por novos materiais, já os equipamentos de trabalho são renovados quando 

necessários, variando o período de reposição destes, conforme a sua vida útil, por 

exemplo, as vassouras por possuírem uma vida útil menor são repostas mais rapidamente.  

 

  

Figura 2: a) EPI utilizado pelos Garis; b) Carrinho de coleta dos resíduos da varrição pública. 

Fonte: Própria do autor (2018). 

 

3.2 Coleta dos resíduos sólidos urbanos e destinação final 

 

A coleta acontece todos os dias, iniciando as 07:00 h e finalizando de 10:00 h da 

manhã, sendo que nesse intervalo de tempo os garis já realizaram a varredura e 

prepararam os sacos plásticos para coleta. Esse trabalho é realizado por três colaboradores 

concursados, dois na coleta braçal e um motorista do caminhão compactador (Figura 3). 

O setor de infraestrutura preparou um percurso para o caminhão coletor, onde todas as 

ruas são percorridas, o que permite a coleta de 100% da área urbana. Os envolvidos na 

coleta recebem os mesmo EPI’s dos Garis, porém o que se percebe é que eles não utilizam, 

principalmente, mascaras e a roupa apropriada para o trabalho em exposição ao sol.  

 

b) a) 
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Figura 3: Coleta dos resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: Própria do autor (2018). 

 

A coleta urbana encerra por volta das 10:00 h da manhã e em seguida o caminhão 

compactador segue para o descarte dos resíduos, que ocorre em um vazadouro a céu 

aberto, com distância de 1,5 km do cento da cidade (Figura 4). O Lixão encontra-se a 

jusante da cidade no sentido dos ventos, logo os gases e cinzas gerados não são carreados 

a área urbana. A presença de corpos hídricos superficiais próximos à área do lixão. A área 

possui afloramento rochoso o que indica que o lixiviado é carreado quando ocorre 

precipitação e pode atingir os reservatórios hídricos próximos. 

 

 
Figura 4: Localização do lixão em relação à cidade de Bom Sucesso/PB. Área urbana em marrom. 

Corpos hídricos superficiais em azul. Lixão em vermelho 

Fonte: Google Earth (2017). 
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O vazadouro recebe, de segunda a sexta-feira, os resíduos sólidos urbanos (RSU) 

do município, recolhidos por caminhão compactador, no período da manhã (Figura 5). 

Além dos RSU, outros rejeitos são destinados ao lixão, como pode ser observado nos 

registros fotográficos obtidos mediante visita in loco (Figura 6), como: resíduos de 

abatedouros, construção civil, comércios, agrícolas, varrição publica, lixo eletrônico e 

lodo provenientes de limpeza de fossa.  

É notório a presença de animais, insetos, odor e fumaça advinda da queima do 

lixo, tornado uma condição insalubre. Próximo a área do lixão encontra-se a presença de 

corpos hídricos superficiais (pequenos açudes).  

A área não possui isolamento físico, aterramento dos resíduos, manta de drenagem 

subterrânea, captação e tratamento de chorume e biogás. Os resíduos coletados são 

queimados e a fumaça tóxica fica disposta aos transeuntes, provocando poluição 

atmosférica.  

 

 

Figura 5: a) Descarga do caminhão do lixo 

Fonte: Própria do autor (2018) 
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Figura 6: a) Queima. b) corpos hídricos próximos. c) restos de animais. d) Catador. 

Fonte: Própria do autor (2018) 

 

A cidade não possui coleta seletiva, porém existe um catador autônomo que faz a 

segregação entre recicláveis e rejeitos, sendo que todo material reciclado é vendido a 

atravessadores. Segundo informações fornecidas pelo catador, o mesmo recolhe 

mensalmente uma média de 1000 kg de plástico, 5 kg de cobre, 50 kg de alumínio e 100 

kg de melissa.  

IQR e IQR-Valas 

 

3.3 Resultados: IQR e IQR Valas 

 

Ao avaliar as condições e estruturas do lixão constatou-se valores de 1,8 para o 

IQR e 4,0 para IQR-Valas, tais condições do equipamento de descarte final de RSU 

classificam-se como inadequadas de acordo com a Tabela 1. O que evidencia a precária 

a) b) 

c) d) 
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situação desta área onde os rejeitos são dispostos a céu aberto, ocorrendo a inexistência 

de tratamento.  

Lunes et al. (2016) realizaram pesquisa semelhante aplicando o método de IQR e 

IQR-valas na cidade de Pau dos Ferros/RN encontrando resultados similares, com 

disposição inadequada de resíduos, tríplice poluição, com o agravante de ocorrer 

afloramento de chorume face a permeabilidade do solo e percolação destes a corpos 

hídricos próximos. Enquanto no município de Puxinanã/PB, Agreste Paraibano, Pereira 

e Curi (2017), ao avaliarem o aterro sanitário encontraram condições inadequadas 

conforme a aplicação do IQR, devido a ausência da cobertura dos resíduos, a não 

separação de recicláveis e resíduos para compostagem, acumulo de chorume e o não 

aproveitamento de gases, mostrando que não adianta apenas implementar o aterro, tem 

que ter gerenciamento com vistas a sustentabilidade. 

É possível mudar este cenário, Guerra, Vidal e Souza (2010) encontraram um 

resultado para o IQR de 4,46 no município de Taquarituba (SP), o que prefigura condições 

inadequadas, entretanto com adequações buscando enquadrar a área como: abertura e 

impermeabilização de trincheiras, recobrimento dos resíduos com o solo retirado nas 

escavações, drenagem de lixiviado, águas pluviais, gases e o isolamento físico com cercas 

e guaritas; proporcionaram melhorias ambientais e o aumento do IQR para 9,6 e da vida 

útil de 4 para 8,8 anos. 

 

4 Considerações Finais 

 

O presente trabalho possibilitou observar as atividades de gerenciamento do 

saneamento básico do município de Bom Sucesso/PB, através do acompanhamento dos 

serviços de varrição pública, coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

A avaliação da destinação final dos resíduos sólidos do município apresentou IQR 

e IQR-Valas muito baixos, o que decorre da disposição inadequada dos resíduos. A 

acomodação de resíduos sólidos sem nenhuma preparação gera poluição no meio abiótico 

(atmosférico, edáfico e aquático) e, consequentemente, danos à saúde da biota. 

Não há segregação entre os tipos de resíduos, podendo ser encontrado no lixão 

resíduos provenientes do abate de animais, da construção civil, comercio, agrícola, 

varrição publica lixo eletrônico, e lodo provenientes de limpeza de fossas, acarretando 

periculosidade para os catadores, além de proliferação de vetores.  

Para a área estudada propõem-se adequações conforme a lei 12.305/2010, visando 
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à utilização de um modelo de acomodação de resíduos sólidos que reduza ao máximo os 

impactos resultantes da disposição inadequada. 
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Resumo: 

A indústria têxtil no Brasil participa de maneira significativa na geração de resíduos 

sólidos no cenário nacional, tendo em vista a representatividade do Nordeste nessa geração com 

sua taxa de 14% de industrias do ramo, e com maior colaboração numérica de 7 % no estado do 

Ceará, foi optado por trabalhar em uma cidade no estado, devido a sua grande representatividade 

dentre a taxa de contribuição para a região nordestina. Justificando a escolha da temática para o 

referido trabalho, pela proximidade física a cidade adotada foi Jaguaruana, localizada no interior 

do estado do Ceará, a cidade foi escolhida devido a sua forte cultura de produção no setor da 

tecelagem e alojamento de empresas do setor da fiação, conhecida como Terra da rede de dormir, 

tradição essa de cunho familiar, que nas maiorias das vezes são as predominantes na cidade 

referida. Trazendo por objetivo apresentar um estudo comparativo entre a visão e contribuição de 

duas empresas do ramo de Tecelagem e Fiação, empresas essas de pequeno e grande porte 

respectivamente, localizadas na cidade de Jaguaruana, no interior do Ceará. Através do trabalho 

é possível perceber a relação dos empreendimentos com as questões ambientais e seu 

engajamento, a exploração de sugestões de melhorias na realização dos descartes, e a percepção 

dos mesmos sobre sua contribuição.  

 

Palavras-chave: Indústrias têxteis; Resíduos têxteis; Gestão ambiental. 

 

1 Introdução  

 

O elevado crescimento populacional e industrial em meados do século XX não 

trouxe consigo somente evoluções sociais e econômicas, mas também a geração de 

resíduos sólidos, causados pelo intenso consumo e apropriação de recursos.   

Diante disso viu-se a necessidade de desenvolver uma consciência ambiental, 

surgindo assim o conceito de sustentabilidade, tendo por finalidade a possibilidade de 
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permitir a sociedade um desenvolvimento de práticas e administração do uso dos recursos 

ofertados pela natureza de modo a reduzir as ações que acarretam reações prejudiciais ao 

meio ambiente.  

O Brasil descarta cerca de 80 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, 

diariamente, representado aproximadamente 40% do lixo coletado, segundo dados 

apresentados pela Organização das Nações Unidas-ONU Brasil (2016). A indústria 

contribui significativamente com essa geração, tendo grande atribuição, a má qualificação 

dos colaboradores, assim utilizando recursos além do necessário e a não destinação de 

seus resíduos de maneira adequada.  

Diariamente a indústria têxtil no Brasil é responsável pela  produção de toneladas 

de resíduos sendo esses descartados nos grandes polos têxteis do país, esses descartes 

causam impactos desastrosos a natureza e são providos muitas vezes pela falta de 

conhecimento ou por negligência, devido a isso muitas empresas descartam esses resíduos 

sem o tratamento adequado, além disso de acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305/2010) do Ministério do Meio Ambiente, a gestão de resíduos das 

indústrias têxteis deve garantir o máximo de reaproveitamento e reciclagem e a 

minimização dos rejeitos.  

Fibras celulósicas, proteicas e poliamidas, sendo as duas últimas em menor escala, 

estão entre os principais resíduos sólidos gerados na indústria têxtil, encontradas em 

diferentes formas, como, “tops”, fios, tecidos ou malhas, dentre outros (LANGE et al., 

2006). Causando mudanças climáticas associadas à incineração dos restos produtivos, os 

efeitos desfavoráveis a água e seus ciclos e poluição química, ambos causados pelas fases 

de realização de tingimento e outras etapas químicas.  

Diante dos impactos que as indústrias têxtis impõem ao meio ambiente, se faz de 

extrema importância a realização de estudos para que os mesmos venham a ser diminuir 

de maneira gradativa e constante, possibilitando assim uma maior responsabilidade social 

e ambiental para com o meio e as gerações futuras.   

O trabalho terá por finalidade a realização de um comparativo acerca do 

engajamento e conscientização com causas ambientais por parte dos proprietários e 

administração de empresas de pequeno e grande porte respectivamente na cidade de 

Jaguaruana, localizada no interior do estado de Ceará, assim tornando possível a 

realização de um estudo acerca da geração de resíduos sólidos em indústrias têxteis, a 

exploração de sugestões de melhoramento do descarte, e a empregabilidade de novos fins 

para o reaproveitamento dos mesmos.   

http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/conheca-os-metodos-mais-utilizados-no-reaproveitamento-de-residuos/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/conheca-os-metodos-mais-utilizados-no-reaproveitamento-de-residuos/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/conheca-os-metodos-mais-utilizados-no-reaproveitamento-de-residuos/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/empresas-x-reciclagem/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/empresas-x-reciclagem/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/empresas-x-reciclagem/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/a-diferenca-entre-lixo-residuo-e-rejeito/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/a-diferenca-entre-lixo-residuo-e-rejeito/
https://www.vgresiduos.com.br/blog/a-diferenca-entre-lixo-residuo-e-rejeito/
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2 Resíduos sólidos têxteis  

 

2.1 Indústrias Têxteis  

  

 A indústria têxtil está presente em toda a parte, pois trata-se de um elemento 

importante na sociedade, onde pode influenciar tendências e costumes, apresentando 

consequências em várias épocas. Com tamanha importância ao desenvolvimento social e 

econômico, houve a necessidade da implementação de indústrias para atender a demanda 

desse produto.  Para o atendimento dessas demandas, a sociedade desenvolveu uma 

infraestrutura produtiva que rapidamente transfigurou-se em parques industriais para 

atender as procuras dos mercados internos e externos. Nesse sentido, essa infraestrutura 

compõe-se de processos produtivos independentes, como o proveito das fibras naturais, a 

fiação de fibras naturais, sintéticas e artificiais, malharia e tecelagem.  

 O Brasil é responsável por uma grande produção têxtil no mundo, gerando 

empregos e alavancando a economia no país, pois grandes são os volumes exportados. 

Segundo a ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção (2016), o 

setor têxtil é o 2º maior empregador da indústria de transformação que pode ser física, 

química ou biológica de materiais para obtenção de novos produtos. Além disso, o Brasil 

ocupa o 4° lugar no ranking de produtores de confecção do mundo e o 5° lugar na 

produção têxtil, demonstrando assim o quanto ele é importante para a economia do país e 

para o mundo.   

A seguir uma tabela especifica a participação de indústrias no Brasil, subdividida 

assim pelas principais regiões no rumo têxtil:  
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Figura 01: Distribuição das Indústrias Têxteis nas Principais Regiões. 

Fonte: Adaptado Autores (2018) < http://gotexshow.com.br/mercado/> 

 

Tabela 01: Distribuição das Indústrias nas Principais Regiões 

SUL  SULDESTE  NORDESTE  

Rio Grande do Sul – 3,2%  São Paulo – 29,0%  Ceará- 7,0%  

Santa Catarina – 17,1%  Minas Gerais – 11,5%  Rio Grande do Norte – 2,9%  

Paraná – 8.8%  Rio de Janeiro – 6,4%  Pernambuco – 2,6%  

Fonte: Adaptado Autores (2018) < http://gotexshow.com.br/mercado/>  

  

De acordo com a (Tabela 01), percebe-se que na Região Nordeste, o principal 

estado produtor é o Ceará com 7% nos diferentes elos de cadeia de produção têxtil, onde 

o estado é composto basicamente por empresas de médio e grande porte, ocupando o 

quinto lugar no País. Segundo Vianna, et al. (2008), são 15 empresas que geram 18 mil 

empregos, além disso, existem lugares com ramificações do setor artesanal com enfoque 

no segmento de produção de redes, localizados principalmente nos municípios de 

Jaguaruana e Irauçuba.  

  

2. 2 Preocupações Ambientais  

 

Estudos realizados afirmam que o setor têxtil é um grande produtor de resíduos 

sólidos que se não forem descartados de maneira correta, podem acarretar grandes 

impactos ambientais. O fato de não atentar para esses dados pode levar a empresa a uma 

situação desfavorável frente aos seus clientes, afinal, atualmente muitas pessoas se voltam 

a conhecer melhor as empresas de onde provem os produtos que elas utilizam.    

  

53 %   
33 %   

14 %   

  

Sudeste 
Sul 
Nordeste 
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A maneira pelo qual os resíduos devem ser descartados tem que ser estudado para 

evitar danos ao meio ambiente, onde pode afetar a fauna e flora, além da saúde humana 

quanto a contaminação em ambientes urbanos, rios, ar e outros, devido a queima de restos 

de materiais. Esses resíduos são gerados diariamente nas indústrias de fiação, malharia e 

confecção podendo variar de acordo com a escala produtiva e em categorias de tecidos e 

aviamentos (VIANA, et. al, 2008). 

Ao longo dos anos, as indústrias têxteis foram ganhando espaço e esse 

crescimento fez com que as mesmas causassem impactos frequentes ao meio ambiente. 

Esses impactos não eram tão nítidos há anos passados, pois os processos de produção não 

eram tão expressivos assim, porém com o seu crescimento os impactos que elas estavam 

trazendo ao meio ambiente se tornaram mais evidentes.   

Diante desse contexto, as indústrias estão procurando adequar seus processos de 

produção se utilizando menos recursos, como energia, água e produtos químicos, visando 

assim a diminuição no uso dos mesmos, e assim a partir do momento em que a indústria 

se preocupa com os impactos que seus resíduos podem gerar no meio, ela pode 

diversificar seus produtos e redistribuir seus custos de produção com o reaproveitamento 

e reciclagem de seus resíduos, preservando assim o meio ambiente.  

Segundo Hartman e Stafford, (1997), as empresas visam agregar valor aos seus 

produtos e alcançar um lugar de destaque em relação aos seus concorrentes. Para isso, 

deve adquirir a certificação ambiental de sistemas e produtos, que demonstram a 

preocupação que a organização apresenta para o meio ambiente, trabalhando em conjunto 

com o desenvolvimento econômico, tornando-a uma situação privilegiada, no que diz 

respeito aos requisitos ambientais e sociais.  

Diante disso, ao revisar as etapas produtivas, os administradores poderão 

implementar princípios de gestão que norteará todas as suas atividades para a melhoria 

contínua além de aumentar consideravelmente a qualidade ambiental, proporcionando 

assim aspectos positivos as indústrias e diminuindo os impactos ambientais causados 

pelas mesmas.  

  

2. 3 Resíduos Sólidos  

 

Resíduos sólidos são compreendidos como o descarte de tudo aquilo que não é 

mais utilizado, no entanto sabemos que o que é lixo para alguns pode ser reaproveitado 

por outros, pedações de madeira que vão para o lixo, na mão de um artesão podem virar 
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belas esculturas. Muito se tem discutido em vários âmbitos das autoridades, sobre o 

descarte desses resíduos, no entanto atitudes concretas podem começar dentro da nossa 

casa, quando procuramos diminuir nosso lixo ou mesmo separá-lo e mandá-lo para a 

reciclagem.  

 Segundo Jardim, et al., (2000),  

 

A geração de resíduos é um fenômeno inevitável que ocorre nas 

indústrias diariamente em volumes e composições que variam 

conforme seu segmento de atuação e nível produtivo. Denomina-se 

resíduo os restos ou as sobras provenientes de um processo produtivo, 

e que são considerados como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. 

Podem se apresentar sob estado sólido, semi-sólido ou semi-líquido.  
 

 Levando em consideração o enfoque do nosso trabalho, na indústria têxtil muitos 

são os insumos descartados, como água, papelão, ferros e algodão. É observado que as 

empresas atualmente procuram de maneira consciente remanejar seus recursos, para obter 

como consequência menores quantidades de resíduos e até mesmo substâncias tóxicas, 

preservando dessa forma a saúde humana, bem como a imagem que a empresa transmite 

a seus clientes. Pois com a elevada concorrência no setor, a empresa que não se preocupar 

com a consequência das ações para o planeta, estará cometendo suicídio (SANTOS, S. 

1997).  

  

2.3.1 Impactos dos Resíduos   

  

É notório a grande importância que os assuntos ambientais vêm tomando frente a 

sociedade, eles vêm sendo falados diariamente no que diz respeito a influência de 

industrias para tais acontecimentos. As indústrias têxteis devem trabalhar de forma 

correta, ou seja, começar sua produção após realizar estudos sobre qual a melhor forma 

de descartar seus insumos.   

De acordo com Santos (1997), algumas inovações simples no processo podem 

permitir o uso mais adequado de uma série de recursos, que não serviria para um processo 

produtivo, mas seria adequado para outros processos. Essa atitude reduziria 

consideravelmente os custos ambientais, além de agir ecologicamente correta e introduz 

no mercado novos produtos decorrentes da reutilização desses resíduos.   

No entanto, são perceptíveis muitas consequências que um mal descarte de 

resíduos sólidos gerados pelas indústrias têxteis podem gerar ao meio ambiente, logo 
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quando o mesmo é descartado ou reaproveitado de maneira correta a empresa além de 

ganhar nome ela está agindo ecologicamente correto.  

 

3 Metodologia  

 

De início realizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória sobre as indústrias 

têxteis em geral. Em seguida, realizou-se uma pesquisa exploratória in loco, a fim de obter 

as informações desejadas.  

O objeto de estudo são as indústrias têxteis localizadas no município de 

Jaguaruana, Ceará, Brasil. Devido destacarem-se como uma das principais rendas do 

município, sentiu-se a necessidade de realizar uma pesquisa entorno do engajamento com 

as questões ambientais, resultando uma entrada para analisar quais resíduos sólidos são 

gerados, e assim, identificar os impactos causados pelos mesmos.   

Contatou-se com os devidos responsáveis, para que assim pudéssemos realizar a 

coleta de dados e analisa-los. Foi elaborada uma folha de verificação que segundo 

Werkema (2006) é um formulário no qual os itens a serem examinados já estão impressos, 

com o objetivo de facilitar a coleta e o registro dos dados, diante disso foi usada essa 

ferramenta de acordo com a etapa produtiva das indústrias em questão, tendo por 

finalidade ser possível a visualização de quais resíduos estão presente nas  etapas de 

processos dos seguintes ramos produtivos , fiação e tecelagem, primeiramente listou-se 

nove resíduos sólidos, sendo eles as cascas, as fibras, os fios, os cones, as borras de fibra, 

os resíduos de varrição, os restos do banho de goma, o óleo usado e as embalagens 

diversas, onde os mesmos foram escolhidos devido à grande representatividade quando 

se fala de resíduos sólidos na área têxtil.   

A segunda fase da pesquisa foi dada a partir da elaboração de um questionário, 

com o intuito de nos aproximar da realidade e ficarmos a pá da relação das empresas 

escolhidas com as questões ambientais, pesquisa essa com um fim qualitativo, o mesmo 

teve como base as perguntas contidas nos questionários apresentados no desenvolvimento 

do trabalho.  

Para a realização do trabalho e alcance de seus objetivos, decidiu-se trabalhar com 

uma empresa de grande porte devido a sua capacidade e acessibilidade a informações, 

pela busca constante por estratégias que a tornem mais competitivas frente a seus 

concorrentes e as mudanças que o senário impõe continuamente para se enquadrarem nos 

quesitos de mercado. A escolha da segunda indústria, essa de pequeno porte, de tradição 
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familiar, teve sua escolha atribuída a questões culturais, onde no mercado local da cidade 

referida são bastante enraizadas, tornando a introdução de novas técnicas, e o 

aculturamento de novas metodologias uma tarefa bastante árdua.   

 

4 Resultados 

 

Através da aplicação da ferramenta de qualidade, folha de verificação, tornou-se 

possível observar quais são os resíduos gerados pelas empresas adotadas para a 

elaboração do trabalho, como segue a seguir:   

 

4.1 Indústria de Pequeno Porte   

  
Tabela 2: Principais resíduos sólidos na indústria de pequeno porte. 

Resíduos gerados Fiação Tecelagem 

Cascas   

Fibras   

Fios  X 

Cones  X 

Borras de fibra  X 

Resíduos de varrição   

Embalagens diversas  X 
Fonte: Autores 2018 

 

Os resíduos encontrados nessa empresa, são gerados diariamente, onde os cones 

(suporte de rolos de fio) apresentam uma maior quantidade de volume total de acordo 

com a produção. Os demais tipos de resíduos, tem suas frequências regulares como, os 

plásticos das embalagens, trancelim (caracterizados como matéria prima do punho da 

rede) dentre outros resíduos, ambos classificados por embalagens diversas.  

 

4.2 Indústria de Grande Porte   

  
Tabela 3: Principais resíduos sólidos na indústria de grande porte. 

Resíduos gerados  Fiação  Tecelagem   

Cascas      

Fibras  X    

Fios  X    

Cones      

Borras de fibra      

Resíduos de varrição  X    

Embalagens diversas  X    
 Fonte: Autores 2018 
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Já os resíduos presentes nessa empresa diferem em alguns quesitos da anterior, 

onde os resíduos mais gerados são provenientes das estopas (gerados através dos fios) e 

das varreduras (processamento de limpeza das impurezas das fibras), é importante 

mencionar que o resíduo proveniente das varreduras vem sendo comercializado como 

resíduos de alto valor agregado das empresas têxteis. Outro tipo de resíduo gerado em 

quantidades razoáveis são as embalagens diversas (provenientes das matérias-primas) 

como, papelão, arames e mantas.  

 

4.3 Indústria de Pequeno Porte   

 
Tabela 4: Questionário aplicado a indústria de pequeno porte. 

Perguntas  Respostas  

Você sabe o que é plano de resíduos 

sólidos? 

Sim, acredito que seja um documento que me 

diz o que eu tenho que fazer com os meus 

resíduos produzidos na minha fábrica.    

Quais fins você dá a seus resíduos 

sólidos? 

Colocamos em saco de lixo e tambores, 

deixamos de lado na fábrica, esperando pelo dia 

da coleta de lixo realizado pela prefeitura 

municipal, onde eles são descartados em lixões, 

apesar de sabermos que deveriam ser 

devidamente descartados e reciclados.  

Porque não aplica o plano de resíduos 

sólidos na sua indústria? 

Jaguaruana é uma cidade pequena e com 

poucos recursos, assim não teria para onde 

enviar os resíduos, e além disso teria que gastar 

muito dinheiro.  

Você conhece os impactos causados pelos 

seus resíduos sólidos?  

Sim, sabemos que o meio sofre com nossas 

ações erradas.  

Fonte: Autores 2018 

 

4.4 Indústria de Grande Porte  

  
Tabela 5: Questionário aplicado a indústria de grande porte. 

Perguntas  Respostas  

Você sabe o que é plano de resíduos 

sólidos?  

Sim, tanto conhecemos como aplicamos 

na nossa indústria, e caminhamos 

relatórios todos os anos para o órgão 

responsável.  
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Quais fins você dá a seus resíduos 

sólidos?  

Como temos nosso plano de resíduos 
sólidos, cada tipo de resíduo é destinado 

ao seu local apropriado, ou 
comercializado, um grande exemplo é a 

realização da venda do resultado das 
varreduras e o próprio encaminhamento 

de embalagens diversas como pilhas e 
baterias de maneira adequada, quando 

alcançamos a marca de 35 quilos desses 

materiais, entramos em contato com a  

Associação Brasileira da Industria 

Elétrica e Eletrônica -ABINEE, 

solicitando a coleta.  

Por que não aplica o plano de resíduos 

sólidos na sua indústria?  

Pergunta não realizada, pois adotam um 

plano de resíduos sólidos.  

Você conhece os impactos causados pelos  

seus resíduos sólidos?  

Sim, conhecemos os impactos que nossas  

operações podem causar ao meio 

ambiente e a sociedade como um todo, e 

esse é um dos motivos para aplicarmos 

um plano de resíduos em nossa indústria. 

É importante falar que de início se tem 

uma resistência, mas quando adotamos 

percebemos que a aplicação do mesmo só 

vem a acrescentar e engrandecer nosso 

negócio.  

Fonte: Autores (2018)  

 

Percebe-se que as indústrias de grande porte além de emitirem mais resíduos, as 

mesmas também se preocupam e agem com frequência para o melhor destino deles. Por 

outro lado, as indústrias de pequeno porte, têm consciência do que os resíduos podem 

causar, porém não fazem ações cabíveis para o descarte correto deles.  

No entanto, é notório que as indústrias têxteis precisam se preparar para incentivar 

ainda mais seus colaboradores a agir sempre de maneira correta frente ao meio ambiente 

e assim terem uma visão de transformação visando sempre a melhoria organizacional 

juntamente com a melhoria ambiental.  

Apesar das indústrias têxteis abordadas na cidade de Jaguaruana-Ce estarem 

trilhando um caminho próximo ao âmbito de preocupação ambiental, se faz necessário 

um investimento maior em programas e políticas que venham a incentivar e tornar 

conhecido os impactos gerados pelas indústrias do ramo ao meio ambiente e a sociedade 

,é possível afirmarmos que muitas empresas diferentemente as selecionadas para o estudo 

, não conhecem se quer seus impactos gerados ao meio ambiente, tornando ainda mais 
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árdua o aculturamento de métodos para a melhoria no descarte e na própria geração dos 

resíduos.  

Outro aspecto bastante relevante é a falta de investimento e engajamento por parte 

da administração pública com os empreendedores locais, onde por falta de apoio teve 

muitas vezes as atividades realizadas pela Afara (Associação Dos Fabricantes de Redes 

Jaguaruana), desconhecidas e escassas. 

 A elaboração de programas encabeçados pela própria associação com o apoio de 

ambientalistas mostrando o leque de  possibilidades para a destinação dos resíduos , é 

notório que a conscientização e a diminuição de impactos podem ser geradas através do 

acesso a informação,  desenvolvimentos de políticas públicas visando a gestão ambiental 

e a disponibilidade dos empreendedores no engajamento a causa, acarretando em um 

descarte correto e o  reaproveitamento  ao máximo , refletindo muitas vezes até na 

minimização dos custos operacionais.  

 

5 Considerações Finais 

 

Diante do que foi exposto, foi possível concluir que ambas as indústrias sabem 

dos impactos que os resíduos sólidos gerados pelas mesmas podem causar no meio, porém 

só a indústria de grande porte tem um plano de resíduos, onde os resíduos gerados são até 

comercializados, algo que as pequenas indústrias devem se espelhar, melhorando assim 

sua imagem, além de proporcionar muitos outros pontos. No entanto, foi possível a 

realização de um estudo acerca da geração de resíduos sólidos em indústrias têxteis de 

pequeno e grande porte, além da exploração de sugestões de melhoramento do descarte, 

e a empregabilidade de novos fins para o seu reaproveitamento.  

Pode-se observar também que as pequenas indústrias relatam que não tem o plano 

de resíduos, pois segundo eles o mesmo trará aumento nos seus custos, porém através do 

estudo bibliográfico e de relatos da empresa que se utiliza desse plano, foi perceptível que 

os planos de resíduos fazem é minimizar os custos, e assim aumentar as suas receitas, pois 

existem muitas indústrias atualmente que comercializam os seus resíduos, como é caso 

da indústria de grande porte visto nesse estudo.  

Portanto, é possível observar como um todo, que atualmente há mudança do 

modelo mental das organizações, onde as mesmas estão cada vez mais, trabalhando em 

cima dos seus resíduos, descartando corretamente e reaproveitando, mas mesmo assim, o 
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incentivo para um melhor descarte dos resíduos sólidos tem que ser muito presente nas 

indústrias, mostrando assim a importância da continuação desse estudo.  
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Resumo:  

A Educação Ambiental tem se apresentado como uma forma de disseminação de ideias 

voltadas a preservação dos recursos naturais, disponíveis na terra, bem como preocupa-se em 

desenvolver medidas de mitigar problemas ambientais ocorrentes. Nessa perspectiva, com relação 

ao semiárido brasileiro, por este estar altamente propenso à desertificação, que se configura como 

um problema ambiental, de origem climática fortalecido pela degradação decorrente das ações 

humanas, consideramos essencial uma maior preocupação no meio acadêmico, sobretudo no 

estudo do problema. Dessa forma, o presente trabalho se pauta em uma discussão teórica da 

desertificação e da educação ambiental, elencando os objetivos deste segundo, bem como suas 

preocupações pelo mundo. Configura-se como uma pesquisa bibliográfica, pela revisão de 

literatura dos temas discutidos; e de natureza qualitativa, por visar o entendimento dos conceitos 

estudados (PRODANOV; FREITAS, 2013). Para tanto, o trabalho utiliza-se das reflexões teóricas 

de Ab’Saber (2003 e 1993), Morin (2005), Nascimento (2013), o Programa de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação (PAN-BRASIL, 2004), Mendonça (2014), Reigota (2006), Souza 

(2016), Souza e Oliveira (2011), Torres (2009) e outros. Destaca-se a importância do 

conhecimento integrado para se alcançar a disseminação dos problemas ambientais, ressaltando 

a relevância de difundir o estudo acerca da desertificação como alternativa de mitigação do 

fenômeno.  

 
Palavras-chave: Desertificação; Educação ambiental; Semiárido; Problemas ambientais; 

Conhecimento.  

 

1 Introdução  

 

 O mundo moderno surge com a disseminação do meio técnico científico, bem 

como do desenvolvimento humano e econômico em várias partes do globo. Como 

consequência direta disso, eclodiram também problemas de ordem social, mas sobretudo 

de ordem ambiental, em virtude das pressões humanas sob o uso da terra e de outros 

recursos naturais. Assim, consideramos importante disseminar a educação ambiental 

dentro da Geografia vis-à-vis seu objeto como relata Mendonça (2014, p. 17): 

 

Enquanto ciência que tem por objeto de estudo as relações entre o 
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homem e o meio, numa troca simultânea  de influências, a geografia se 

encontra preocupada com a compreensão dos aspectos naturais do 

planeta tanto em suas especificidades quanto no seu inter-

relacionamento e configuração geral; também a sociedade, parte 

integrante deste inter-relacionamento, assume importantíssimo papel 

no contexto geográfico, dividindo igualmente como o quadro físico do 

planeta o rol de preocupações desta ciência.  

 

 Assim, a temática ambiental deve ser objeto de preocupação não só da Geografia 

como ciência humana, mas de toda a ciência, pensando a produção e a disseminação do 

conhecimento científico para a sociedade, pois é também um problema que afeta a todos. 

Não obstante, é mister trabalhar a Educação Ambiental na perspectiva interdisciplinar, 

superando a fragmentação e o isolamento com que tem marcado a construção do saber 

científico.  

 Dessa forma, o presente trabalho surge da necessidade de compreender a 

Educação Ambiental como meio de entendimento da desertificação, visto que o 

conhecimento acerca desse fenômeno é pautado de mistificação e pouco difundido, pois, 

considerando sua abrangência, é preciso correlacionar e integrar as discussões em 

sociedade, principalmente no meio acadêmico e científico.   

Considerando a relevância de se discutir os problemas ambientais e as tentativas 

de mitigá-los, neste trabalho temos por objetivo discutir como a Educação Ambiental, na 

propagação do conhecimento em diversas esferas, pode servir como mecanismo de 

difusão de ideias relacionadas à desertificação, problema presente em várias partes do 

mundo, inclusive no semiárido brasileiro. 

 Assim sendo, este artigo configura-se como uma pesquisa bibliográfica, uma vez 

que reúne uma revisão de literatura sobre os conceitos ora abordados, bem como uma 

reflexão acerca destes. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema é de 

natureza qualitativa, pois trabalha com a interpretação dos fenômenos e com a atribuição 

de significados a estes (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

 Outrossim, o trabalho é fruto de inquietações no âmbito do projeto de pesquisa em 

andamento: “Indicadores Biofísicos de Desertificação no Alto Curso da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró”, do Programa Institucional de Iniciação Científica 

(PIBIC), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), referente ao curso 

de licenciatura em Geografia, do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia (CAMEAM), bem como de temas discutidos no Grupo de estudo “Análise 

Geoambiental e estudos integrados da Paisagem” (GEAGEIP).  
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 O paper encontra-se dividido em três seções: na primeira, intitulada “Educação 

Ambiental e desertificação: considerações teóricas”, tecemos algumas considerações 

conceituais conforme visão de alguns teóricos acerca de ambos temas; na segunda, 

“Educação Ambiental: do discenso ao conhecimento integrado”, contextualizaremos a 

Educação Ambiental no meio acadêmico e científico elencando esta como ferramenta de 

conhecimento da preservação ambiental; e na terceira seção, “a desertificação como um 

problema ambiental do semiárido brasileiro”, discorreremos sobre a incidência da 

desertificação no nosso semiárido, ressaltando a importância do seu conhecimento, pela 

gravidade do problema – que afeta as comunidades vegetais, a biodiversidade, os solos e 

as condições de vida da população dessa área, à qual é a nossa área de convivência; Além 

disso, por fim, apresentamos a seção “apontamentos: por uma percepção educacional da 

desertificação”.  

 Para tanto, temos como embasamento teórico as reflexões de Ab’Saber (2003 e 

1993), Araújo; Almeida e Guerra (2010), Mendonça (2014), Morin (2005), Nascimento 

(2013), o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PAN-BRASIL, 

2004), o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 

da Seca no Rio Grande do Norte (PAE-RN, 2010), Reigota (2006), Souza (2016), Souza 

e Oliveira (2011), Torres (2009), entre outros.  

 

2 Educação Ambiental e Desertificação: considerações teóricas 

 

 O entendimento acerca da Educação Ambiental é condicionado por diversos 

conceitos que mostram a complexidade do tema, sobretudo no meio científico. A lei nº 

9.795/1999, Art 1º da Política Nacional de Educação Ambiental ressalta que:  

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade. 

 

 De modo a tratar da concepção de construir meios para se trabalhar com o 

desenvolvimento sustentável, ainda assim o conceito de educação ambiental é múltiplo, 

o Art. 2 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental enfatiza:  

 

Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 
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Intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 

outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 

com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. 

  

 É evidente a complexidade em definir Educação Ambiental, principalmente nos 

embates “conservadores versus economistas”, porém precisamos centrarmo-nos no 

tocante “as relações humanas econômicas e culturais entre a humanidade e a natureza e 

entre os homens”, e também compreendermos sob o seu viés político, no sentido de 

reinvindicação e preparo para os cidadãos exigirem justiça e ética nas relações sociais, 

para com a natureza (REIGOTA, 2006, grifo nosso). 

 Nesse sentido, a Educação Ambiental deve ser assinalada a partir da sua 

complexidade de definição, fruto da conflituosa relação sociedade e natureza, em termos 

de apropriação do espaço geográfico, sem o devido planejamento sustentável dos recursos 

naturais do planeta. Destarte, enquadrando-se às problemáticas ambientais a necessidade 

de um conhecimento capaz de gerir discussões e estratégias de um novo saber, frente aos 

problemas globais e complexos, advindos da crise da racionalidade econômica 

(TORRES, 2009), fez surgir a concepção educacional do meio ambiente.  

 Indiferentemente, o conceito de desertificação é complexo, alvo de embates no 

meio científico de produção do conhecimento, conforme coloca Nascimento (2013, p. 

17):  

 

Na literatura investigada, foram constatadas 59 conceituações sobre 

desertificação. Algumas ambíguas, outras generalistas, sem esquecer, é 

claro, aquelas que consideram a definição oficial da organização das 

Nações Unidas (ONU); em todas, é consenso que os aspectos de 

degradação dos recursos naturais, notadamente o ressecamento dos 

solos e a destruição da cobertura vegetal, variam de ecozonas climáticas 

áridas a subúmidas secas.  

 

 Desse modo, por desertificação entende-se a problemática ambiental de 

degradação das terras e dos recursos naturais em ecozonas específicas, áridas, semiáridas 

e subúmidas do planeta, resultante da variabilidade climática e da ação humana sobre 

estes ambientes. Ainda assim, “seja por influência natural ou socioeconômica, a 

degradação/desertificação tem como tônica a degradação e o ressecamento do solo, 

podendo culminar com a exaustão ambiental” (NASCIMENTO, 2013, p. 49).  

 Dessa forma, o fenômeno da desertificação tem total respaldo na qualidade de 

vida da população, a qual incide na área, uma vez que a exaustão dos recursos naturais 
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vitais, como água, solo, vegetação, biótica e etc, ocasiona problemas sociais como, a 

fome, migração forçada, perda da produtividade do solo, entre outros. 

 A exemplo, na compreensão histórica desse fenômeno, o que aconteceu na região 

de Sahel na África, o ressecamento dos solos após a ocorrência da seca ocasionou a morte 

de 200 mil pessoas e a perda da biodiversidade, marcando o início das discussões sobre 

desertificação a partir da década de 1940, onde várias conferências nacionais e 

internacionais passaram a ratificar a discussão do problema. Como a ECO-92 que 

aconteceu no Rio de Janeiro, com a oficialização do conceito que foi publicado na Agenda 

21. Assim os países afetados pelo problema assumiram o compromisso de elaborar um 

plano nacional de combate à desertificação e por meio deles os Estados acometidos pelo 

problema também, como foi o caso do PAN-BRASIL, do PAE/RN (2010), e do PAE/CE 

(2010) (SOUZA, 2016).  

É válido, ainda, diferenciar do ponto de vista semântico, desertificação e deserto. 

A desertificação refere-se degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas 

secas, como resultado da ação de fatores diversos, com destaque para as variações 

climáticas e as atividades humanas” (BRASIL, 2004 p.23). Assim, refere-se à degradação 

do meio físico, pelas influencias climáticas e pela ação humana, podendo causar severos 

custos à sociedade. Por deserto entende-se um bioma determinado por um macroclima 

regional, de dinâmica natural própria, portanto, com ecossistema típico, específico, capaz 

de se formar sem a intervenção humana. 

 

2.1 Educação ambiental: do discenso ao conhecimento integrado  

 

 Ao tratarmos de Educação Ambiental como ferramenta de ensino, bem como das 

práticas educadoras preocupadas com a sustentabilidade do nosso planeta, devemos ter 

em mente que a produção desse conhecimento deve perpassar as mais diversas áreas da 

ciência, deve se voltar para um conhecimento integrado, pois a tamanha complexidade 

do mundo moderno, sob o meio técnico científico informacional, que condiciona o espaço 

geográfico (SANTOS, 1993), necessita desse conhecimento em correspondência as suas 

confluências globais, transversais, multidimensionais e  planetárias.  

 Nessa perspectiva, cabe um grau de responsabilidade maior, ao meio acadêmico 

e científico na produção do saber, uma vez que a universidade é formada pelo tripé: 

pesquisa, ensino e extensão. E que, portanto, as práticas desse universo devem se valer 

não da fragmentação e isolamento do conhecimento, mas de contextos integrados e 
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participativos, com destaque as temáticas ambientais, sob enfoque interdisciplinar, 

confronto com paradigmas e a transformação dos métodos de pesquisa e formação 

(TORRES, 2009).  

 No que concerne à pesquisa, especialmente de análise ambiental como 

instrumento técnico de manejo dos recursos naturais, visando à proteção dos sistemas 

ambientais, Souza e Oliveira (2011) ressaltam a importância do estudo setorial conduzido 

no sentido da integração através da interdisciplinaridade, destacando entre outros a teoria 

geossitêmica, de Bertrand (1972) e a ecodinâmica do ambiente, de Tricart (1977) no 

estudo espacial integrado dos sistemas ambientais, de modo a averiguar o diagnóstico de 

potencialidades e fragilidades dos mesmos.  

 Ao discorrer sobre os saberes da educação do futuro, Morin (2005) enfatiza a 

pertinência do conhecimento na era planetária, a partir do contexto, do global, do 

multifuncional e do complexo, de modo que é preciso conjugar e pensar as relações entre 

o todo e as partes. Por conseguinte, destacamos a inserção da Educação Ambiental como 

conhecimento global e contextualizado na formação curricular da cultura escolar, no 

alcance de uma consciência e posição crítica frente aos problemas socioambientais, de 

modo que alcancemos a espacialização do conhecimento organizado e sistematizado da 

natureza, pensando ainda a extensão deste para com a comunidade e formação cidadã 

atuante.  

 Ainda assim, os procedimentos metodológicos entre pesquisa, ensino e extensão 

diferem-se quanto à natureza, mas devem estar correlacionados no entendimento daquilo 

que se propõe, o conhecimento para a sociedade, em particular à Educação Ambiental, e 

as suas mais diversas temáticas englobadas, como a que a colocamos em discussão - a 

desertificação -, visto que o discernimento desse fenômeno perpassa a dimensão 

socioambiental, ética e o comprometimento com a cidadania na relação de apoderamento 

civilizatório dos bens da natureza.   

 

2.2 A desertificação como um problema ambiental do semiárido brasileiro e potiguar 

 

 Podemos considerar a desertificação como um problema de proporções e 

dimensões globais, em que sua consequência abrange principalmente regiões de clima 

sub-úmido, semiárido e árido. À isso, ainda soma-se as variações climáticas às atividades 

antrópicas, enquanto fatores preponderantes e resultantes do processo de desertificação. 

Assim, citamos o Nordeste brasileiro como uma das regiões do Brasil que possui índices 
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e características que tendem a culminar no processo de desertificação. Segundo o PAN-

BRASIL (2004, p. 34), as  

 

Áreas Susceptíveis à Desertificação – ASD no Brasil cobrem uma área 

superior à compreendida pela Região Semi-Árida do FNE ou ao espaço 

do antigo Polígono das Secas. Em seu interior estão incluídos os 

municípios caracterizados como Semi-Áridos e Subúmidos Secos – 

segundo os critérios da CCD –, aos quais foram agregados, em caráter 

preliminar, os situados no Entorno das Áreas Semi-Áridas e Subúmidas 

Secas[...]. 

 

 A região Nordeste é compreendida por nove estados da federação brasileira 

(Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe 

e Bahia), porém nem toda a região é acometida pelos longos períodos de estiagem. Além 

de alguns estados da região Nordeste, parte Norte do estado de Minas Gerais (localizado 

na região Sudeste), se enquadra no polígono das secas, um dos grandes problemas que 

prevalece e prejudica o semiárido nordestino, inclusive no que se refere ao seu 

desenvolvimento econômico.  

Dentre as várias características de susceptibilidade à desertificação no semiárido 

nordestino, pode-se identificar alguns fatores decorrentes como o alto grau de depredação 

do meio ambiente, com reflexos na degradação do solo e na perda da biodiversidade, a 

azonalidade do semiárido, amplitude térmica expressiva e pressão demográfica, ainda 

assim esta região é altamente complexa do ponto de vista fisiográfico, socioespacial, 

cultural e histórico (NASCIMENTO, 2013). 

No Nordeste prevalece três tipos de climas: o tropical, semiárido e tropical úmido. 

Essa região além de apresentar baixos índices pluviométricos, conforme mencionado 

anteriormente, possui uma alta taxa de evapotranspiração potencial. A temperatura dessa 

região oscila entre 24ºC e 26ºC. Quanto à sua litologia, esta encontra-se sobre e 

prepondera o embasamento cristalino. Referente aos aspectos hidrográficos, Ab’Saber 

(1993, p. 87), ao tratar do domínio morfoclimático da caatinga presente no semiárido 

nordestino, revela que: 

 

Todos os rios do Nordeste, em algum tempo do ano, chegam ao mar. 

Essa é uma das maiores originalidades dos sistemas hidrográfico e 

hidrológicos regionais. Ao contrário de outras regiões semiáridas do 

mundo, em que rios e bacias hidrográficas convergem para depressões 

fechadas, os cursos d’água nordestinos, apesar de ser intermitentes 

periódicos, chegam ao Atlântico pelas mais diversas trajetórias. Daí 

resulta a inexistência de salinização excessiva ou prejudicial no 
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domínio dos sertões [...].  A hidrologia regional do Nordeste seco é 

intima e totalmente do ritmo climático sazonal, dominante no espaço 

fisiográfico dos sertões. Ao contrário do que acontece em todas as áreas 

úmidas do Brasil – onde os rios sobrevivem aos períodos de estiagem, 

devido à grande carga de agua economizadas nos lençóis superficiais – 

no Nordeste seco o lençol se afunda e se resseca e os rios passam a 

alimentar os lençóis [...].  

 

 Conforme informações do PAN-BRASIL (2004), as Áreas Susceptíveis a 

Desertificação – ASD do Nordeste do Brasil estende-se em uma área de 1.338.076,00 

km², agredindo cerca de 1.482 municípios e uma população no total de 31.663.671 

habitantes. No que concerne aos seus graus de comprometimento e sua extensão territorial 

em km², o semiárido nordestino contempla o grau moderado atingindo 40,80%, o grave 

atingindo 27,68% e o muito grave atingindo cerca de 5,86%.  

 Segundo o Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação 

dos Efeitos da Seca no Rio Grande do Norte (PAE-RN), os efeitos da desertificação e da 

seca atingem cerca de 97% de todo território potiguar, correspondente a 51.500 km². As 

ASD no Rio Grande do Norte abrangem 159 dos 167 municípios do estado, sendo 143 da 

área semiárida, 13 da área subúmida seca e 3 da área do entorno.  

 A região do Seridó potiguar configura-se como núcleo de desertificação, sendo a 

atividade ceramista principal causa do problema, os primeiros estudos nessa área foram 

elaborados pelo pernambucano Vasconcelos Sobrinho (2002). Hoje, dada a perpetuação 

e gravidade do problema, trabalhos como a tese de Pereira Neto (2016) que trata da 

vulnerabilidade à desertificação no Seridó norteriograndese no Brasil, e de Lucena, 

Façanha e Berto (2017) que abordam a natureza desse fenômeno a partir da avaliação do 

conhecimento da desertificação em uma escola de educação básica do Seridó Potiguar, 

tem ganhado destaque.  

 

3 Apontamentos: por uma percepção educacional da desertificação  

 

 O PAN-BRASIL (2004) é um documento técnico científico, norteador da temática 

em escala nacional. Além de tratar da contextualização do problema, trazendo a 

diferenciação de conceitos e dados da realidade no semiárido nordestino brasileiro, o 

PAN- BRASIL traz uma série de ações propostas. Em relação aos recursos hídricos e 

saneamento ambiental, sublinha a promoção da educação ambiental, dentre outros com 

alternativa no combate à desertificação, democratização do acesso à água e melhoramento 
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nas condições de vida da população nordestina. Desse modo, evidencia-se a compreensão 

da Educação Ambiental como contingência frente ao entendimento da desertificação no 

semiárido nordestino, e questões inerentes.  

 Não obstante, é preciso discernir esta compreensão por meio do que nos coloca 

Ab’Saber (1993, p. 114) ao considerar que “A educação ambiental, bem conduzida, 

colabora efetivamente para aperfeiçoar um processo educacional maior, sinalizando para 

a conquista ou reconquista da cidadania. É a nova “ponte” entre a sabedoria popular e a 

consciência técnico-científica”.  

 Assim sendo, cabe a disseminação educacional – envolvendo as dimensões éticas, 

cidadã e científica – da desertificação, como mecanismo mitigador do problema, ao tratar 

da racionalização e conhecimento da abrangência que este vem refletindo na qualidade 

de vida das populações. Posto que a mesma deve ser entendida como problema ambiental 

complexo, inserido nos princípios da sustentabilidade, e principalmente na pertinência da 

convivência com a seca, incumbindo a necessidade de se trabalhar com esta temática na 

comunidade escolar, no planejamento territorial, na gestão ambiental e entre outras 

esferas sociais.  

 No tocante à produção científica do conhecimento acadêmico, é preciso deixar de 

lado os embates e dicotomias, para avançarmos na produção do saber comunitário de 

combate ao problema preocupante quanto ao esgotamento de recursos vitais da natureza, 

como o solo, onde “a degradação das condições do solo é muito mais séria, no sentido de 

que não é facilmente reversível, uma vez que processos de formação e regeneração do 

solo são muito lentos” (ARAÚJO; ALMEIDA; GUERRA, 2010, p. 20).  

 Dessa forma, com a difusão do conhecimento integrado acerca da desertificação, 

em consonância com a perspectiva educativa da preservação ambiental dos geossistemas 

frágeis, teremos a capacidade de ascender para o potencial de equilíbrio ao melhor tratar 

integralmente o problema, no entendimento de que a paisagem é uma herança fisiográfica 

e ecológica, de responsabilidade de todos cidadãos para com a utilização não predatória 

dessa herança única paisagística (AB’SABER, 2003).  

 

4 Considerações finais  

 

Constata-se a importância de se trabalhar a problemática do processo de 

desertificação e a Educação Ambiental em meios as instituições tanto acadêmicas, quanto 

escolares. Além disso, evidencia-se a essencialidade dessa temática ser pauta de discussão 
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entre todas as ciências, sejam elas humanas, exatas ou sociais. Somamos a esses 

argumentos a indispensabilidade desses assuntos serem trabalhados, também, com a 

sociedade, que é afetada com os problemas de ordem socioambiental e processos de 

desertificação, singularmente o semiárido do Nordeste brasileiro. 

Diante de todos esses aspectos anteriormente já relacionados, afirmamos que o 

processo de desertificação influencia significativamente na vida das pessoas que habitam 

em tais regiões. A escassez de recursos naturais para a subsistência das pessoas, junto à 

falta de água e a miséria, existente em alguns pontos, resultam em casos considerados 

como emergenciais. Por isso, vemos a educação e inclusive a Educação Ambiental, como 

uma das estratégias de combate e convivência com a desertificação e seca, 

respectivamente. 

Ademais, destacamos que as contribuições desse trabalho permite novas 

abordagens de análise e é relevante para estudantes, pesquisadores e profissionais de 

estudos ambientais, para com também a comunidade em geral, uma vez que visa a 

propagação do conhecimento acerca da desertificação. Sobre isso, ainda evidenciamos 

sua relevância em propor a discussão para o meio acadêmico e científico, ao se enfatizar 

a pertinência desta, em meio as fragilidades e potencialidades do semiárido do Nordeste 

brasileiro.  
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Resumo: 

A feira livre é um espaço que acarreta benefícios para os feirantes, muitos encontram nela 

sua principal ou única fonte de renda, como também para consumidores que tem acesso a produtos 

mais acessíveis economicamente. Porém, as feiras livres, comumente são locais que não recebem 

o devido suporte sanitário para funcionamento por parte do poder público, submetendo os 

comerciantes, consumidores e moradores do entorno a um ambiente carente de condições 

salubres. Outro fator relevante, refere-se ao manejo dos resíduos produzidos, que nem sempre são 

geridos de forma adequada. Tal conjuntura, é o retrato da realidade encontrada no mercado 

público do município de Pereiro/CE. Através de estudo de campo, entrevistas semiestruturadas e 

aplicação de questionários, esta pesquisa fez um diagnóstico do espaço físico da feira, perfil 

socioeconômico dos comerciantes, como também avaliou a produção, armazenamento e 

destinação final dos resíduos sólidos gerados. Entre os resultados obtidos, verificou-se que não 

há um local apropriado para armazenamento dos resíduos sólidos, ou seja, os resíduos são 

descartados na rua de maneira aleatória. O lugar também não possui banheiros, nem pias e os 

resíduos gerados no local recebem destinos diversos, tais como lixo doméstico, reinserção no 

processo produtivo, ração animal e produção de sabão. A visita pós-feira demostrou que o 

quantitativo de resíduos se mostrou razoavelmente baixo quando é levado em conta o número de 

barracas e a falta de local apropriado para seu armazenamento. 

 

Palavras-chave: Feirantes; Economia; Comércio informal; Salubridade ambiental; Resíduos 

sólidos. 

 

1 Introdução 

 

A feira livre não é apenas um espaço de interações econômicas, mas também 

sociais e culturais, pois nele integram-se encontros, conversas, trocas de experiências, 

tradições, vendas e compras (MORAIS; ARAÚJO, 2006). Porém, esses mercados abertos 

do setor informal, em geral, são carentes de políticas públicas. E isso representa uma 

barreira para a competitividade com o mercado formal que normalmente apresenta 

estrutura, organização e limpeza mais adequada às exigências dos consumidores (SILVA 

et al., 2014a).  

Liakou et al. (2018) mencionam que os mercados abertos geram significativas 

quantidades de resíduos orgânicos provenientes de frutas e vegetais. Jia et al. (2018) 

relatam que os resíduos quando administrados de maneira inadequada podem causar 

prejuízos para o meio ambiente e desenvolvimento econômico. King e Henderson (2014) 

mailto:yara.aquino26@gmail.com
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complementam que os efeitos nocivos ao ambiente podem decorrer da contaminação do 

solo, água e ar. Além disso, os métodos de descarte inadequado de resíduos alimentícios 

criam condições propícias a proliferação de vetores de doenças, concebendo condição de 

perigo para a saúde da população. 

Existem duas visões distintas para os resíduos: a primeira é que o desperdício é 

uma saída indesejada do consumo e produção, ou seja, isso representa uma externalidade 

negativa; a segunda tem um viés voltado para a sustentabilidade, isto é, o resíduo é visto 

como matéria prima passível de reinserção no processo produtivo ou consumo, por 

intermédio da reciclagem e reutilização (LUPTON, 2017). 

Na atualidade existe uma forte competição por alimentos, rações e 

biocombustíveis que apresenta propensão de aumentar. Nesta perspectiva, o aumento na 

demanda carece de fontes alternativas economicamente viáveis, socialmente aceitáveis e 

ambientalmente corretas que supram tais solicitações (SURENDRA et al., 2016). 

A Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) surge como um método que deve ser 

utilizado pelas indústrias e também pela coletividade com fins de atender a lei 

12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 

2010). Essa lei prevê a não geração ou redução, tal como a reutilização e reciclagem de 

resíduos. 

O êxito na aplicação da GRS exige uma abordagem integrada, uma vez que, inclui 

o poder público, privado e a coletividade. De acordo com Melaré et al. (2017) existem 

vários componentes interessados, tais como proprietários de empresas e agências 

reguladoras, gestores públicos (prefeitos, vereadores, membros do congresso e outros) e 

gestores ambientais. E essa diversidade de envolvidos pode gerar conflitos de interesses, 

de modo que os gestores devem analisar, classificar e selecionar soluções alternativas 

para atender as vertentes ambientais, econômicas, políticas e sociais. 

A feira livre do município de Pereiro/CE apresenta carências, sobretudo no 

aspecto sanitário. Infelizmente, a GRS não acontece de maneira adequada por parte do 

poder público. Assim, através da necessidade de averiguar o ponto de vista dos principais 

envolvidos, foi feito um levantamento com os feirantes a respeito das condições do espaço 

físico da feira, perfil socioeconômico dos comerciantes e da geração e armazenamento de 

resíduos sólidos, com a finalidade de promover um diagnóstico do local com a proposição 

de possíveis soluções e adequação às orientações legais vigentes. 
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2 Metodologia 

 

2.1 Área de estudo 

 

A cidade de Pereiro/CE com base no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, conta com uma população de 15.757 habitantes e possui uma área de 433,514 

km2 (IBGE, 2010). Neste município acontece em todas as segundas-feiras do mês a 

comercialização de produtos em feira livre (figura 01) que abrange uma área de cerca 

2.500 m2. 

 

 
Figura 1: Localização da feira livre do município de Pereiro/CE 

Fonte: Google Earth Pro, 2018. 

 

2.2 Delineamento da pesquisa 

 

De acordo com Gil (2008), o estudo foi de caráter exploratório, com visitas in 

loco, de modo que a pesquisa configurou-se como estudo de campo. Foram realizados 

registros fotográficos da feira livre no início da manhã e à tarde. Além disso, a coleta de 

dados deu-se também por meio de entrevista semiestruturada com funcionário público da 

prefeitura municipal e com a aplicação de 28 questionários contendo treze perguntas, 

além dos dados gerais (nome, idade, sexo, estado civil, quantitativo de filhos, cidade, 

estado, espaço geográfico onde reside (urbano ou rural), nível de escolaridade e emprego), 

com todos os feirantes presentes na feira do dia 23 de julho de 2018 que produzem e/ou 

comercializam alimentos e especiarias, ou seja, os questionários comtemplaram todo o 

universo do segmento comercial. 
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3 Resultados e discussão 

 

De acordo com a entrevista realizada com o funcionário da prefeitura municipal 

de Pereiro, foi possível fazer um levantamento da quantidade de pessoas cadastradas, bem 

como de barracas, que no total são, respectivamente, 83 e 74, sendo que em média, as 

barracas são ocupadas por duas pessoas. 

A origem dos feirantes contempla desde os residentes em Pereiro/CE, como os 

que vem de locais diversos, tais como Jaguaribe/CE, Icó/CE, Ereré/CE, São Miguel/RN 

e Pau dos Ferros/RN (figura 02). 

 

 
Figura 2: Cidades onde residem os feirantes de Pereiro/CE 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

Entre os dados obtidos, verificou-se que não há um local apropriado para 

armazenamento dos resíduos sólidos para a posterior coleta pública, ou seja, os resíduos 

são descartados na rua de maneira aleatória. O lugar também não possui banheiros nem 

pias. 

A primeira visita in loco aconteceu por volta das 06:30 h e todas as barracas já 

estavam montadas e em atividade. O espaço é relativamente organizado, visto que, a 

seção alimentícia é isolada das demais. Conforme prévio relato, não haviam banheiros, 

pias ou contêineres para o armazenamento temporário dos resíduos sólidos, salvo por um 

que ficava bastante afastado das barracas (figura 03). 
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Figura 3: Contêiner encontrado em um dos limites da feira livre de Pereiro/CE 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

Com respeito aos questionários, foram respondidos 28, sendo que um dos feirantes 

contou com 2 barracas, isto é, no dia que em que eles foram aplicados, estavam presentes 

na feira 29 barracas. 

Com a visita em campo foi visualizado que haviam muitos espaços vazios no setor 

reservado para alimentos (figura 04). Isto aconteceu, possivelmente, por se tratar de uma 

data que se aproxima do fim do mês, configurando-se como um período não lucrativo, de 

modo que, não seria vantajoso o deslocamento e montagem de barracas nesse período. 

Essa situação de ausência não é incomum, Silva e Beiró (2009) realizaram um estudo na 

feira livre do Distrito Federal com universo próximo ao desse estudo tendo um 

quantitativo de 28 barracas para alimentos, entretanto durante a coleta de dados 5 delas 

se encontravam fechadas pelas mesmas motivações. 

 

 
Figura 4: Espaços vazios na feira livre do município de Pereiro/CE 

Fonte: Autoras, 2018. 
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Diante do que foi extraído dos questionários, quanto ao sexo, foi possível verificar 

que 53,57% dos feirantes são do sexo feminino, enquanto que 46,43% são do sexo 

masculino. São valores que se aproximam, porém podem haver variações. Silva et al. 

(2014b) estudaram feiras de duas localidades do Rio Grande do Sul, em São Pedro do Sul 

houve uma predominância de homens (72,7%), já em Santo Augusto ocorreu o contrário 

tendo um percentual de 85,7% de mulheres. Rocha et al. (2010) encontraram no estudo 

realizado na feira de Passo Fundo/RS um percentual de cerca de 69% de homens. Diante 

disso, é possível verificar que não segue um padrão quanto a predominação referente ao 

sexo. 

Com respeito ao estado civil, 64% responderam que são casados, 18% são 

solteiros, 14% são divorciados e 4% são viúvos. E o quantitativo de filhos pode ser 

verificado na figura 05. 

 

 
Figura 5: Quantitativo de filhos dos feirantes 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

Quanto ao espaço geográfico onde residem, 60,71% são na zona rural e 39,29% 

são na zona urbana. 

Houve variações quanto ao nível de escolaridade (figura 06). E nenhum dos 

feirantes frequentou ou frequenta faculdade. 
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Figura 6: Nível de escolaridade dos feirantes 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

Rocha et al. (2010) relataram ter encontrado em Passo Fundo/RS um percentual 

de 9% de feirantes que possuíam nível superior, muito embora o grau de escolaridade 

com maior proporção foi o ensino fundamental, tal como o deste estudo. 

Konstantinovskiy (2016) expõe que quanto maior for o status familiar, maior será 

o número de filhos que entram em universidades. Muitos feirantes também são 

agricultores ou filhos de agricultores. Embora o acesso à educação superior tenha se 

expandido nos últimos anos, esse percentual mostrado acima comprova que as 

oportunidade ainda não são equitativas. 

Quando perguntado a respeito do valor pago pelo uso do espaço público, todos 

responderam que não pagavam atualmente. 

Com respeito aos produtos comercializados, houve uma diversidade (figura 07) 

entre as 29 barracas. 
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Figura 7: Produtos comercializados 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

Todos relataram que um dos maiores problemas encontrados no local da feira livre 

é a inexistência de banheiros. Alguns expuseram o incômodo causado pela falta de 

lavatórios e de água para consumo. Foi falado também da falta de iluminação pública, 

visto que muitos dos trabalhadores montam suas barracas para a feira livre na madrugada, 

a distância do centro também afetou a lucratividade, pois tornou-se uma barreira para as 

vendas. A forte incidência de ventos que desmonta as barracas e danifica as lonas e o 

excesso de claridade proveniente do sol também foram descritos como sendo 

inconvenientes no local. O acesso de São Miguel/RN a Pereiro/CE foi caracterizado como 

uma condição de insegurança e desconforto diante da precariedade da estrada. 

Com vista em todos esses relatos de adversidade, faz-se necessário que os gestores 

públicos tenham em mente e ponham em prática a visão de desenvolvimento de Silva, 

Manlovaneli Junior e Sampaio (2012), os quais expõem que no processo de 

desenvolvimento deve haver a valoração das pessoas, respeito ao ambiente e a cultura 

intrínseca do local, pois isso impulsiona as atividades econômicas e potencializa o 

aumento na qualidade de vida e inclusão. 

Todos relataram também que costuma sobrar mercadoria, alguns vendem em 

feiras das regiões limítrofes, outros vendem nos sítios ao longo da semana, alguns vendem 

em casa e utilizam para consumo da família, muitos utilizam como ração para porcos e 

galinhas e outros colocam no lixo. 

Das 28 feirantes entrevistados, 39,29% já tiveram perdas de mercadoria no 

transporte do local em que foi produzido/ adquirido até o momento da comercialização, 
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enquanto 60,71% não passaram por isso. Tofanelli et al. (2009) apontam que para evitar 

essas perdas algumas ações podem ser empregadas, tais como evitar compras excessivas, 

melhorar as condições de armazenamento, tomar medidas preventivas quanto aos efeitos 

das condições ambientais impróprias e outras. 

Quando foi perguntado a respeito do destino final dos resíduos, 25% responderam 

que não faziam nenhum tipo de aproveitamento, ou seja, o resíduo era jogado no lixo. O 

dono da barraca de rapaduras, alfenins e mel respondeu que devolve para o fornecedor e 

os resíduos são reinseridos no processo produtivo. 67,86% responderam que servia de 

ração animal. Este meio de destinação final de resíduos se assemelha com o valor 

encontrado por Costa et al. (2014) no estudo realizado na feira livre do Crato/CE, que foi 

de 60%. No caso do óleo que é resíduo da barraca de salgados, é utilizado como matéria-

prima para a produção de sabões. No estudo realizado por Dourado et al. (2013) em feira 

na cidade de Palmas/TO, 73% dos entrevistados também promovem este tipo de 

reciclagem para uso doméstico ou comercialização. 

É possível constatar que muitos já executam algumas propostas da PNRS, tais 

como a reutilização e a reciclagem. Porém uma parcela considerável ainda não promove 

nenhum aproveitamento de resíduos. Uma proposta que pode ser viável para os feirantes 

é o uso de composteiras. De acordo com Jouhara et al. (2017) a compostagem doméstica 

é uma alternativa simples, barata e de fácil operação que através da digestão anaeróbia de 

bactérias promove a geração de fertilizantes naturais. Considerando que muitos feirantes 

também cultivam o solo, esse adubo orgânico gerado na composteira pode ser aproveitado 

em culturas diversas. 

No momento em que foi perguntado a respeito de onde eram descartados os 

resíduos que não eram aproveitados, 57,14% responderam que levavam para casa e 

42,86% responderam que deixavam na feira para a varrição pública se encarregar do 

destino final. Com a finalidade de comprovar a veracidade das afirmações, ao fim da feira 

foi realizada uma nova visita e de fato foram poucos os resíduos presentes no local (figura 

08). 
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Figura 8: Resíduos descartados a céu aberto no espaço da feira livre 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

A visita pós-feira demostrou que o quantitativo de resíduos se mostrou 

razoavelmente baixo quando é levado em conta o número de barracas e a falta de local 

apropriado para seu armazenamento. Porém, a presença de matéria residual gera a 

poluição visual e comprometimento das condições sanitárias. Araújo e Caram (2006) 

debatem que a qualidade de vida está diretamente ligada a qualidade ambiental, logo a 

higiene e salubridade pública são imprescindíveis para a manutenção do conforto 

ambiental. 

A varrição pública (figura 09) passa no local por volta das 14:30 h, de modo que 

os resíduos não ficam muito tempo da rua susceptíveis a causar a proliferação de vetores 

de doenças. 

 

 
Figura 9: Varrição pública executada na pós-feira de Pereiro/CE 

Fonte: Autoras, 2018. 
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Quando foi perguntado se eles produziam/pescavam os produtos que traziam para 

vender, 42,86% responderam que não, 46,43% responderam que produziam uma parte 

(que na sua maioria cheiro verde) e apenas 10,71% responderam que sim e que produziam 

em propriedade própria no município de Pereiro/CE. Dos que produzem a própria 

mercadoria ou parte dela (57,14%), 87,5% responderam que fazem adubação e que é com 

esterco e 12,5% alegaram que não fazem nenhum tipo de adubação, 81,25% afirmaram 

que não utilizam defensivos agrícolas, enquanto que 18,75% relataram que  às vezes é 

necessário utilizar. Dos que apresentavam fornecedores (89,29%), relataram que a 

mercadoria vem de lugares diversos estados, tais como Ceará, Rio Grande do Norte, 

Bahia e Pernambuco. Quando foi perguntado se eles sabiam informar se seus 

fornecedores utilizavam algum tipo de fertilizante ou defensivos agrícolas nas culturas, 

80% não souberam informar e 20% responderam que utilizam sim, mas que não sabiam 

o tipo. 

Averiguar a respeito do uso de defensivos agrícolas e adubos químicos é 

necessário. Popkin (2010) defende que o que compõe o alimento que consumimos 

repercute na nossa saúde. Ajah, Ademiluyi e Nnaji (2015) complementam que a 

bioacumulação de compostos tóxicos no solo pode ser absorvido por plantas e 

biomagnificados na cadeia alimentar, além disso, o consumo alimentos contaminados 

pode gerar uma série de doenças com potencial de levar a óbito. 

Nesta perspectiva, tecnologias inovadoras com menor probabilidade de causar 

impactos negativos devem ser empregadas com fins de minimizar o uso de produtos 

químicos nocivos que acarretam efeitos adversos as variadas formas de vida (KUMAR et 

al., 2017). Uma estratégia utilizada na agricultura de diversos países é o uso de 

microrganismos para o controle de pragas (HALFELD-VIEIRA et al., 2016). 

 

4 Considerações Finais 

  

Tendo em vista os aspectos observados, faz-se necessário que haja a gestão 

integrada dos resíduo s sólidos e que o poder público se sensibilize acerca do atendimento 

as necessidades básicas dos feirantes. Para tanto, é indispensável que a população, em 

especial os feirantes, tenham o conhecimento a respeito da legislação e isso pode 

acontecer através da aplicação da educação ambiental e que os gestores municipais 

passem a pôr em prática o que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos, atendendo a 

todos os objetivos nela presente. 
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Resumo: 

O crescimento populacional aliado ao desenvolvimento econômico e industrial 

desencadeou uma maior produção de resíduos sólidos urbanos, dificultando, a promoção da 

gestão integrada e do gerenciamento dos mesmos. Sabendo que a destinação inadequada destes 

resíduos traz consigo prejuízos ao meio ambiente, tais como a poluição dos distintos 

compartimentos ambientais. diante desse contexto, objetivou-se, neste trabalho, realizar a 

estimativa da produção de metano e lixiviado dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Bom 

Sucesso-PB. Sendo utilizado da metodologia de composição gravimétrica dos resíduos sólidos de 

Bom Sucesso, obtida através do método de quarteamento e sua relação com o carbono orgânico 

degradável, baseado no modelo do IPCC para determinação do metano, tal como o emprego do 

método Suiço para estimativa do lixiviado. Verificou-se que a produção de metano resultou 

entorno de 16.731,87 m3 CH4 / ano, enquanto a produção de lixiviado foi da ordem de 0,1161 

litros por segundo. Além disso, apesar dos valores encontrados sejam considerados abaixo da 

média das grandes cidades, sabe-se que devem ser monitorados devido os impactos ambientais 

negativos advindos do mesmo. Portanto, devem ser realizados estudos mais aprofundados a fim 

de se conhecer a verdadeira extensão dos impactos ambientais gerados pelo lixão, além de adotar 

alguma medida quanto a sua captura e seu tratamento, devendo-se ainda promover a interceptação 

das águas pluviais mediante sistema de drenagem, promovendo a diminuição do volume de 

lixiviado produzido. 

 

Palavras-chave: Destinação de resíduos; Poluição; Degradação ambiental. 

 

1 Introdução  

 

Devido ao constante aumento populacional, há uma dificuldade maior em se 

realizar uma gestão eficiente dos resíduos sólidos urbanos. Diante destes cenários, os 

problemas oriundos da geração desses resíduos vão desde degradação ambiental até o 

esgotamento de recursos naturais, ocasionando impactos ambientais, sociais e 

econômicos (REGATTIERI, 2009). 

mailto:jessicarafaellyalmeida@hotmail.com
mailto:efdesousa94@gmail.com
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Com o objetivo de controlar a poluição causada pelos resíduos, a Lei nº 

12.305/2010, estabelece que os mesmos sejam destinados para aterros sanitários, o qual 

pode ser definido como uma obra de engenharia que objetiva a acomodação dos resíduos 

no solo de forma que estes ocupem o menor espaço possível (MOREIRA, BRAGA e 

HANSEN, 2011). Sua estrutura é composta por células escavadas no solo e sua base 

impermeabilizada, nas quais são despejados os resíduos e posteriormente cobertos com 

camadas de argila.  

Entretanto, a maioria das cidades brasileiras não conta com este tipo de 

dispositivo. No ano de 2016, o estado do Rio Grande do Norte foi atendido com 79% de 

coleta de resíduos. Sendo que 64,4% dos resíduos coletados foram destinados para lixões 

ou aterros controlados (ABRELPE, 2016). Logo, o cenário predominante nos municípios, 

principalmente de pequeno porte é a disposição dos resíduos sólidos em vazadouros a céu 

aberto. Neste caso, os resíduos são destinados aleatoriamente no solo e não existe nenhum 

tipo de proteção dos compartimentos ambientais: litosfera, hidrosfera e atmosfera, tal 

como dos ecossistemas presentes no seu entorno.  

Os lixões ou vazadouros são decorrentes da descarga ou depósito de resíduos a 

céu aberto, de modo que não há nenhum tratamento ou controle quanto aos tipos de 

resíduos que são descartados na área. Além disso, existe a percolação dos líquidos 

derivados da decomposição da matéria orgânica, o desprendimento de gases para a 

atmosfera, bem como a presença de animais e de catadores, os quais estão vulneráveis, 

uma vez que, corre risco de incêndio em virtude dos gases que são liberados, de modo, 

constitui-se em um método inadequado e ilegal de descarte e deposição de resíduos 

sólidos (LIRA, 2009). 

Após o descarte, os processos de decomposição dos resíduos sólidos geram gases 

entre eles o CH4, H2S, CO2 e NH3 (REGATTIERI, 2009). Tal conversão ocorre devido 

as interações físico-químicas e biológicas. Os gases resultantes do processo de 

decomposição possuem alto poder de contaminação da atmosfera, contribuindo para 

fenômenos com a poluição atmosférica e o aquecimento global. Outro agravante da 

decomposição dos resíduos é a geração do chorume ou lixiviado que possui alta carga 

poluidora e que pode contaminar o solo, águas subterrâneas e águas superficiais.  

O lixão de Bom Sucesso/PB recebe resíduos urbanos, da construção civil, restos 

de abates de animais, bem como a presença de uma vala para infiltração de efluentes 

advindos de fossa. Além disso, como na maioria dos municípios brasileiros, os resíduos 
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são queimados com o objetivo de redução do volume dos mesmos. Entretanto, essa 

combustão emite fumaça tóxica e provoca problemas a saúde da população. 

Portanto, devido os impactos ambientais negativos gerados pelo chorume e biogás 

produzidos pela decomposição dos resíduos sólidos orgânicos no vazadouro a céu aberto, 

buscou-se quantificar tais emissões, mediante modelagem de estimativas de produção. 

Objetivou-se no contexto do presente trabalho, realizar a estimativa de gás metano 

(CH4) e lixiviado produzido pela área do vazadouro a céu aberto do município de Bom 

Sucesso-PB, para avaliar o potencial de poluição que este oferece aos compartimentos 

ambientais solo, água e ar. 

 

2 Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

O município de Bom Sucesso situa-se na região Oeste do Sertão Paraibano, na 

microrregião de Catolé do Rocha (Figura 1). Faz fronteiras ao Norte com as cidades de 

Alexandria/RN e Brejo dos Santos/PB, ao Leste com Brejo dos Santos/PB e Jericó/PB, 

ao Sul com Lagoa/PB e ao Oeste com Alexandria/RN e Santa Cruz/PB.  

Criado pela lei nº 3.049 de 17 de Junho de 1963 e instalado em 02 de agosto de 

1963. Bom Sucesso/PB possui uma área de 184,102 km2 e uma população de 5.035 

habitantes, de acordo com o último censo de 2010, possuindo uma densidade demográfica 

de 27,35 hab/km2 de acordo com IBGE (2017). 

O vazadouro do município de Bom Sucesso/PB está em funcionamento desde o 

ano de 2001, conforme lei nº 199/2001 que dispõem sobre a compra do terreno para 

implantação do mesmo. O terreno adquirido pelo município para funcionamento do 

vazadouro possui as seguintes dimensões: 136 m ao Norte, 89 m ao Sul, 92,5 m ao Leste 

e 51 m ao Oeste. 
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Figura 1: Localização do município de Bom Sucesso/PB 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2017) 

 

2.2 Procedimento de campo 

 

Foram realizadas visitas in loco no vazadouro de Bom Sucesso, além disso, os 

dados referentes ao histórico da área foram coletados por meio de formulários e 

observações. Os dados obtidos remetem-se ao tempo de funcionamento do vazadouro, o 

tipo de material que ali foi depositado e a forma como as atividades na área foram 

desenvolvidas. 

Foi necessário estimar dados sobre o vazadouro como o total de resíduos dispostos 

na área e estimar a quantidade de lixiviado e biogás produzidos, uma vez que este tipo de 

área degradada não dispõe de controle de entrada e saída de materiais. 

Para a determinação da composição dos resíduos sólidos e estimativa da produção 

dos gases realizou-se visita in loco para determinação da composição gravimétrica, 

adotando-se procedimentos de quarteamento da amostra representativa (Figura 2). O 

procedimento de campo ocorreu no dia 06 de novembro de 2017. 
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Figura 2: Metodologia de quarteamento para análise da composição gravimétrica: A) e B) 

Disposição das amostras sobre a lona; C) Abertura dos sacos contendo lixo; D) separação dos 

materiais. 

Fonte: Própria do autor (2017) 

 

Para a realização do quarteamento utilizou-se a metodologia empregada por Lunes 

(2017) adaptada de Alkmin e Ribeiro Júnior (2017). Após a descarga do caminhão 

coletor, por volta das 10:00 horas da manhã, foram separadas, através de um balde de 20 

litros, 5 amostras de lixos do montante despejado pelo caminhão compactador, sendo 

dispostas uma no topo e quatro na base da pilha de material, possibilitando promover 

maior representatividade. 

a) b) 

d) c) 
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Para este trabalho utilizou-se os seguintes instrumentos: lona plástica, pá, enxada, 

sacos plásticos, balança e Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s. As amostras 

coletadas foram depositadas sobre a lona plástica (Figura 2 a e b), abertas e reviradas 

(Figura 2, c e d) objetivando a homogeneização do material. Em seguida procedeu-se o 

quarteamento, onde o montante de lixo foi dividido em quatro partes iguais e em seguida 

eliminada duas partes opostas. Posteriormente foi feita a separação e pesagem dos 

resíduos nas seguintes categorias: matéria orgânica (restos de alimentos), papel e papelão, 

plásticos, metal, vidro, rejeitos, tecidos, madeira e resíduos de parques e jardins.      

Para fins de obtenção de informações sobre a estrutura do lixão, tal como os 

materiais descartados, realizou-se entrevista com o catador existente na área. Desta forma, 

possibilitando obter um contexto histórico da importância da área frente a suas 

adversidades. 

 

2.3 Modelo de estimativa de metano 

 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apresenta uma 

metodologia de fácil aplicação para se determinar emissões anuais em países ou regiões 

específicas. O método envolve a estimativa da quantidade de carbono orgânico (CO) 

degradável presente no RSU, calculando assim a quantidade de metano que pode ser 

gerada por determinada quantidade de resíduo depositada, considerando diferentes 

categorias de resíduos sólidos domésticos.  

O potencial de geração de metano (CH4) corresponde ao total de metano 

produzido (m³ de metano por tonelada de RSU). Seu valor é dependente da composição 

do resíduo, principalmente da parte orgânica presente. É estimado com base no conteúdo 

de carbono do resíduo, na fração de carbono biodegradável e em um fator de conversão 

estequiométrico. Seus valores típicos podem variar entre 125 m³ e 310 m³ de CH4 por 

tonelada de resíduo. 

O procedimento proposto para estimar a produção de biogás utilizou um modelo 

teórico de estimativa como ferramenta de previsão do volume de metano a ser gerado 

pelo período de tempo considerado, desenvolvido pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC, 1996). Tal modelo pode utilizar dados específicos do local 

para estimar as emissões, ou se não houver dados específicos do local, pode ser utilizado 

um parâmetro padrão.  
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Tal metodologia é apresentada por Salvador (2012) e Souza (2013) como sendo 

de fácil aplicação para cálculo de emissão de metano a partir de resíduos sólidos para 

países ou regiões específicas. O método para estimar a quantidade de metano que pode 

ser gerado por determinada quantidade de resíduo depositado na área de descarga se 

baseia na Equação 1: 

 

QCH4
=

Pop urb ∗ Taxa RSD ∗ RSDF ∗ L0

ρ CH4
 (1) 

Em que:  

QCH4: metano gerado [m³CH4/ano];  

Pop urb: população urbana [habitantes];  

Taxa RSD: taxa de geração de resíduos sólidos domiciliares por habitante por ano [kg de 

RSD/habitante/ano];  

RSDf: fração de resíduos sólidos domésticos depositada em locais de disposição de 

resíduos sólidos [%];  

L0: potencial de geração de metano do RSU [kg de CH4/kg de RSD];  

ρCH4: massa específica do metano [kg/m3];  

Para estimar o potencial de geração de metano L0 é necessário conhecer a 

composição dos resíduos. O valor do parâmetro L0 foi estimado pela Equação 2, que se 

baseia no conteúdo de carbono do resíduo, na fração de carbono biodegradável e num 

fator de conversão estequiométrico.  

L𝑂  =  FCM ∗  COD ∗  CODf ∗  
16

12
                                               (2) 

Sendo:  

L0: potencial de geração de metano do lixo [kg de CH4 /kg de RSD];  

FCM: fator de correção de metano [%];  

COD: carbono orgânico degradável [kg de C/kg de RSD];  

CODf: fração de COD dissociada [%]; 

(16/12): fator de conversão de carbono em metano [kg de CH4 /kg de C]. 

O parâmetro FCM varia em função do local de disposição. As categorias existentes 

e os respectivos valores de FCM são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Valores para o FCM 

Tipo de local de disposição FCM 

Lixão 0,4 

Aterro controlado 0,8 

Aterro sanitário 1,0 

Locais sem categoria 0,6 

Fonte: IPCC (1996) 

 

O parâmetro COD é estimado pela Equação 3, que se baseia na composição do 

RSU e no potencial de produção de carbono que cada componente apresenta (ver Tabela 

2). 

𝐶𝑂𝐷 = (0,40 ∗ 𝐴) + (0,17 ∗ 𝐵) + (0,15 ∗ 𝐶) + (0,40 ∗ 𝐷) + (0,30 ∗ 𝐸)           (3)  

Sendo:  

COD: carbono orgânico degradável [kg de C/kg de RSD];  

A: fração de papel e papelão no RSU;  

B: fração de resíduos de parques e jardins no RSU;  

C: fração de restos de alimentos no RSU;  

D: fração de tecidos no RSU;  

E: fração de madeira no RSU.  

 

Tabela 2: Teor de carbono orgânico degradável para cada componente do lixo. 

Componente Porcentagem de COD (% em massa) 

A) Papel e Papelão 40 

B) Resíduos de parques e jardins 17 

C) Restos de alimentos 15 

D) Tecidos 40 

E) Madeira 30 

Fonte: IPCC (1996, apud Souza, 2013). 

 

Por fim o parâmetro da fração de carbono orgânico degradável (CODf) foi obtido 

pela Equação 4. O mesmo indica a fração de carbono que é disponível para a 

decomposição bioquímica.  

𝐶𝑂𝐷𝑓 = (0,014 ∗ 𝑇) + 0,28                                          (4) 

Sendo:  
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CODf: fração de COD dissociada [%]; e  

T: temperatura na zona anaeróbia da pilha de resíduo [°C]. 

Portanto, encontrado o valor de L0, o mesmo é substituído na Equação 1 para se 

chegar a quantidade de metano emitida por ano no aterro (CH4 /ano). 

 

2.4 Modelo de estimativa de lixiviado 

A vazão de lixiviado será estimada pelo método suíço conforme realizado por 

Silva e Ferreira (2005), no qual o cálculo da vazão média por este método baseia-se em 

três parâmetros: área do aterro; duração das chuvas e o coeficiente de escoamento que 

depende do grau de compactação do lixo. 

A fórmula para estimativa a vazão do percolado é definida pela Equação 5: 

Q =  
(P x A x K) 

𝑡
                             (5) 

Onde: 

Q: Vazão média do percolado em litros por segundo;  

P: Precipitação média mensal (mm); 

A: Área total do aterro (m2);  

t: Número de segundos em 1 mês que é de 2592000 segundos;  

K: Coeficiente que dependente do grau de compactação dos resíduos sólidos urbanos (ver 

Tabela 3). Foi considerado para o estudo de Lins & Jucá (2003) K = 0,5. 

 

Tabela 3: Valores de K para aplicação no Método Suíço 

Tipo de Aterro Peso Específico do Lixo K 

Aterros Fracamente Compactados 0,4 a 0,7 ton/m³ 0,25 a 0,50 

Aterros Fortemente Compactados Acima de 0,7 ton/m³ 0,15 a 0,25 

Fonte: (Orth, 1981, apud Neto et alii, 1999) 

 

Para a estimativa de vazão de lixiviado, foram utilizados os dados de precipitação 

da estação automática de São Gonçalo/PB (estação mais próxima a Bom Sucesso) do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados de precipitação utilizados 

correspondem apenas aos meses de janeiro até julho de 2017, já que o período entre 

agosto e dezembro apresentou valor 0 (zero) para precipitação. Já a área vazadouro a céu 

aberto foi calculada com o auxílio de um aparelho de GPS Garmim 78s, com o sistema 

de coordenadas UTM, datum WGS 84, com precisão de cerca 3m. A partir dessas 
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coordenadas, realizou-se a alocação e vetorização dos dados obtidos com o auxílio do 

programa Google Earth Pro, onde foi possível calcular a área do lixão. 

 

3 Resultados e discussão  

 

3.1 Estimativa do metano 

 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos de Bom Sucesso, obtida através 

do método de quarteamento, está representada na Tabela 4: 

 

Tabela 4: Composição gravimétrica dos RSU do município de Bom Sucesso/PB 

Componente Total (%) 

Papel/Papelão 7,62 

Resíduos de parques e jardins 7,42 

Restos de alimentos 26,72 

Tecidos 2,53 

Madeira 0,52 

Vidro 0,0 

Plástico 30,96 

Metal 4,42 

Rejeitos 19,81 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Com o auxílio do programa Excel pode-se obter os resultados referentes a 

estimativa de produção de gás metano (CH4) para o lixão de Bom Sucesso/PB. Algumas 

considerações foram feitas para o preenchimento das equações, a saber: 

 Para o cálculo de CODf, utilizou-se a média das temperaturas mínimas e máximas 

dos dados obtidos do INMET para a estação de São Gonçalo/PB (por ser a estação que 

forneceu dados mais próximo a área de estudo) no período de janeiro a dezembro de2017. 

T = 27,9 ºC, portanto: 

CODf  = (0,14 * 27,9) + 0,28 

CODf = 0,6706 

 

Para o cálculo do COD, aplicou-se o resultado da composição gravimétrica na 

Equação 3, resultando em: 
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𝐶𝑂𝐷 = (0,40 ∗ 7,62) + (0,17 ∗ 7,42) + (0,15 ∗ 26,72) + (0,40 ∗ 2,53) + (0,30 ∗ 0,52) 

COD = 0,09484 kg C / kg RSD 

 Para o cálculo de L0, foi considerado o FCM igual a 0,4 por se tratar de um lixão. 

Aplicando os valores de COD e CODf na Equação 2, temos: 

L𝑂  =  0,4 ∗  0,09484 ∗  0,6706 ∗ 0,5 ∗  
16

12
 

L0 = 0,3392 kg CH4 / kg RSD 

 Para o cálculo de Emissão foi necessário saber que a população urbana 

considerada para o ano de 2017 sendo de 2.005 habitantes (IBGE, 2017). A quantidade 

em kg de lixo coletado diariamente de 1000 kg, logo em um ano, utilizando a população 

de 2005 hab, temos uma taxa de RSD de 182,08 kg/hab.dia. A fração de RSD efetivamente 

depositada no lixão igual a 1, e a massa específica do metano igual a 0,740 Kg / m3. 

Aplicado os valores na Equação 1 temos: 

3

4

4

/

/*/

740,0

033922149,0108,1822005

mkg

kgRSDkgCHanohabkgRSDhab

CHQ


  

Que resultou em uma produção de 16.731,87 m3 CH4 / ano. 

O biogás gerado, formado por sua maior parte de metano (CH4), contribui para 

fenômenos como efeito estufa, aquecimento global e causam poluição atmosférica. Para 

o mesmo ano, Lunes (2017) estimou o valor de 1.303.757,114 m³ de metano para a cidade 

de Pau dos Ferros/RN, distante cerca de 60km de Bom Sucesso/PB. Este valor pode ser 

explicado pela população residente estimada em 30.452 habitantes (IBGE,2017). Além 

disso, existe uma alta população flutuante que frequenta diariamente o município por se 

tratar de uma cidade polo que atende as cidades circunvizinhas, o que eleva a sua 

produção per capita que é de cerca de 2,48 kg/dia, implicando em um maior volume de 

resíduos e consequentemente, uma maior de produção de gases. Já para o município de 

Bom Sucesso/PB, a produção per capita de resíduos calculada foi de 0,49 kg/hab.dia, o 

que justifica uma baixa produção em relação a cidade de Pau dos Ferros/RN.  

3.2 Estimativa de lixiviado 

A estimativa de lixiviado gerado pelos resíduos orgânicos no vazadouro a céu 

aberto de Bom Sucesso/PB foi realizada através do método suíço (Equação 5). Para tal 

foi necessário conhecer a precipitação do ano de 2017. Os dados de precipitação 

pluviométrica estão discriminados na Tabela 5: 
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Tabela 5: Dados de precipitação da estação automática de São Gonçalo (Sousa) 

Meses Precipitação (mm) 

Janeiro 101 

Fevereiro 140 

Março 115 

Abril 65 

Maio 55 

Junho 51 

Julho 65 

Total 592 

Fonte: INMET (2017) 

Portanto, para o cálculo de estimativa de lixiviado utilizou-se os seguintes 

parâmetros. 

 

Tabela 6: Parâmetros utilizados para cálculo de lixiviado 

Coeficiente Símbolo Unidade Resultado 

Precipitação média mensal P Mm 592 

Área total do aterro A m2 7.182 

Coeficiente de escoamento K Adimensional 0,5 

Tempo T S 18.316.800 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Portanto, aplicando os dados da Tabela 6 na Equação 5 temos: 

Q =  
(592 x 7182 x 0,5) 

18316800
 

Q = 0,1161 l/s. 

Dessa forma estima-se que o lixão de Bom Sucesso/PB possuí um potencial de 

produção de lixiviado da ordem de 0,1161 litros por segundo. O chorume por sua vez, ao 

entrar em contato com as águas superficiais ou subterrâneas formará um líquido 

denominado lixiviado, que apresentará uma gama de potenciais contaminantes muito 

variável podendo conter metais pesados, bactérias, ácidos entre outros (LUNES, 2017).  

Ao ser carreado, o lixiviado poderá culminar na contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas, além disso, segundo Calijuri e Cunha (2013), por conter 
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elevadas concentrações de amônia o lixiviado é altamente tóxico para os organismos 

aquáticos. 

Na estimativa realizada também por Lunes (2017), em Pau dos Ferros/RN, 

verificou-se que a produção de lixiviado no vazadouro a céu aberto do município é de 

cerca de 0,3194 litros por segundo. Tal fato pode ser explicado pela alta fração da carga 

orgânica presente nos resíduos sólidos de Pau dos Ferros, que para o ano de 2017 foi 

contabilizada em 45,4% de matéria orgânica de acordo com a composição gravimétrica 

realizada por Lunes (2017). 

O mesmo autor ainda menciona que é necessário adotar alguma providência 

quanto a sua captura e seu tratamento, devendo-se ainda promover a interceptação das 

águas pluviais mediante sistema de drenagem, promovendo a diminuição do volume de 

lixiviado produzido. 

 

4 Considerações Finais 

 

 De acordo com a estimativa realizada, foi possível concluir que o 

vazadouro à céu aberto de Bom Sucesso/PB apresentou uma produção de 16.731,87 m3 

de metano por ano e uma vazão de 0,1161 litros de lixiviado por segundo, o que representa 

cerca de 3.661.329,6 litros de lixiviado por ano. Valores estes, considerados abaixo da 

média das grandes cidades, mas que devem ser observados devido os impactos ambientais 

negativos advindos do mesmo. 

Com relação a geração de biogás, sabe-se que o mesmo contribui para o 

agravamento de fenômenos como aquecimento global e causam poluição atmosférica, 

seja em escala pontual, local ou regional. Já o chorume produzido durante a decomposição 

de resíduos sólidos orgânicos pode contaminar o solo e as águas subterrâneas, bem como 

serem carreadas para corpos hídricos superficiais próximos. 

Portanto, devido os impactos ambientais promovidos pelo chorume e biogás 

produzido decorrente da decomposição da fração orgânica dos resíduos verifica-se a 

urgente necessidade de encerramento das atividades no vazadouro a céu aberto de Bom 

Sucesso/PB, assim como sua recuperação, frente as condições insalubres e de ausência 

de controle ambiental. 
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Resumo: 
A produção de resíduos sólidos é uma atividade que está intimamente ligada ao ser 

humano e existe há muitos anos. Porém, com o crescimento dessa população e sua consequente 

concentração em determinadas áreas, essa produção alcançou níveis altíssimos, gerando uma 

quantidade tão grande de resíduos que o meio não é capaz de absorvê-los integralmente. 

Associado a isto, tem-se a disposição incorreta desses resíduos em locais sem tratamento prévio, 

dando origem aos vazadouros a céu aberto, também conhecidos como lixões. O objetivo do 

presente trabalho é realizar os estudos qualitativo e quantitativo sobre a atual situação do lixão de 

Limoeiro do Norte/CE, apresentando suas irregularidades e os impactos por ele gerados. Dessa 

forma, foram expostas as condições insalubres vividas pelos catadores de materiais recicláveis 

que trabalham no local e as consequências das ações incorretas tomadas pela sociedade e pelo 

poder público. Além disso, foram propostas sugestões de atitudes ambientalmente corretas, que 

não prejudicassem a sociedade, a flora ou a fauna locais. Por último, houve o incentivo ao 

desenvolvimento da consciência ambiental, tanto por parte dos moradores da região como do 

poder público, com o intuito de preservar o máximo possível o meio ambiente e reduzir ou, até 

mesmo, mitigar os problemas gerados pela disposição incorreta dos resíduos.  

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos; Lixão; Impactos; Catadores. 

 

1 Introdução  

 

Desde os primórdios da humanidade o homem utiliza a natureza para sua 

sobrevivência. Porém, após as Revoluções Industriais, a sociedade passou a extrair 

desordenadamente seus recursos, além das reais necessidades, e a desperdiçá-los. Por 

conseguinte, a grande produção de resíduos sólidos e a destinação incorreta são alguns 

dos problemas mais graves da sociedade contemporânea. De acordo com a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por intermédio da norma NBR 10004/2004, 
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resíduos sólidos são compostos nos estados sólidos e semissólidos originados de 

atividades antrópicas, sendo classificados em perigosos e não perigosos. 

Segundo Leme (2009) os problemas associados aos resíduos sólidos estão 

relacionados à grande produção destes, à variedade encontrada, devido ao avanço das 

tecnologias, e à dificuldade de encontrar áreas de destino ambientalmente corretas, uma 

vez que a produção e destinação são atividades realizadas cotidianamente. 

Uma grande porção dos resíduos sólidos gerados atualmente não possui 

disposição sanitária adequada. (GOUVEIA, 2012)  

Em face disso, mesmo com uma melhoria nos últimos anos, tais substâncias ainda 

são depositadas em lixões, a céu aberto, na grande maioria dos municípios brasileiros, 

como apresentado na (tabela 01). 

 

Tabela 1: Destino final dos resíduos sólidos, Brasil - 1989/2008. 

Destino Final (%) 

Ano Vazadouro a 

céu aberto 

Aterro 

controlado 

Aterro 

sanitário 

1989 9,6 88,2 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: GOUVEIA, 2012. 

 

A partir da análise da tabela, é perceptível que a utilização de aterros controlados, 

aqueles que encobrem os resíduos com camadas de terra, pelos municípios foi 

praticamente constante entre os anos 2000 e 2008. Por outro lado, houve um crescimento 

no uso de aterros sanitários, ideais para minimizar os danos ao meio ambiente e à saúde 

humana. (GOUVEIA, 2012)  

No município de Limoeiro do Norte/CE, os resíduos sólidos são destinados a um 

lixão localizado na comunidade de Maria Dias, gerando uma série de impactos ao meio 

ambiente, afetando tanto a flora e a fauna quanto o corpo social.  

Segundo Assis (2016), são coletados, no município de Limoeiro do Norte/CE, 

cerca de 500 kg de resíduo por dia que são destinados ao lixão. São despejados 

diariamente nesse local resíduos domiciliares, de limpeza urbana (varrição e capinação), 

comerciais, de serviço de saúde (hospitalar), de pequenas indústrias alimentares, podas e 

entulhos. 
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Apesar dos impactos gerados ao meio ambiente o lixão provê o sustento de 

catadores de materiais recicláveis. Com uma possível desativação do lixão, os catadores 

sofrerão, consequentemente, uma perda de renda, implicando em danos socioeconômicos. 

Além disso, convém enaltecer que tal setor da sociedade é altamente marginalizado e 

discriminado pelo fato de trabalhar em condições insalubres. 

O objetivo do presente artigo consiste em avaliar o destino final dos resíduos 

sólidos urbanos gerados no município de Limoeiro do Norte/CE e seus impactos 

socioambientais. Além disso, é papel do trabalho em questão propor soluções para o 

descarte correto dos resíduos e desenvolver o aperfeiçoamento da consciência ambiental 

da sociedade. 

 

2 Disposição incorreta de resíduos sólidos  

  

De acordo com a lei nº 12.305, artigo 3º, inciso XVI da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS (2010), resíduos sólidos são todos os materiais originários de 

atividades humanas e devem ser dispostos nos estados sólido ou semissólido. Inclusos 

nesse contexto há gases armazenados em recipientes e líquidos particulares os quais só 

podem ser lançados em redes públicas de esgoto ou corpos d’água após um tratamento 

técnico ou economicamente inviável. 

Além disso, a PNRS (2010) classifica os resíduos quanto à sua origem e à sua 

periculosidade. Na primeira classificação tem-se resíduos do tipo domiciliares, de 

limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de saneamento 

básico, industriais, de serviços de saúde, de construção civil, agrossilvopastoris, de 

serviços de transporte e de mineração. Já na última, tem-se a subdivisão em perigosos – 

aqueles com características capazes de causar danos à saúde pública ou à qualidade 

ambiental – e não perigosos – aqueles que não se enquadram na definição anterior. 

A disposição incorreta de resíduos é a forma inadequada de depositar o lixo em 

locais sem controle ambiental ou sanitário. Ou seja, locais sem critérios técnicos ou 

tratamentos prévios do solo a ser utilizado como depósito, gerando os vazadouros ou 

lixões. Essa disposição inadequada não só degrada a paisagem, prejudicando flora e fauna 

locais, como também afeta a saúde pública e o bem-estar social. 

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2018), através da 

Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE) houve um crescimento na produção de resíduos de 2016 para 2017. Apesar 
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de maior parte do volume de lixo ter sido enviado para aterros sanitários, 59,1%, uma 

taxa considerável ainda é destinada a lixões, cerca de 18%. 

Ainda segundo a ABRELPE (2017), houve um crescimento na quantidade de 

munícipios que utilizam os lixões, passando de 1559 em 2016 para 1610 em 2017. 

Destaca-se, também, que as regiões Norte e Nordeste são as que apresentam maior 

utilização de lixões. Para a região Nordeste, tem-se a (figura 01), mostrando as 

porcentagens, por município, da utilização das diferentes disposições. 

 

                                        

Figura 01: Disposição final do lixo na região Nordeste, por município, em porcentagem (%) 

Fonte: ABRELPE 

 

O descarte inapropriado dos resíduos sólidos contamina várias esferas, sendo estas 

solo, ar e água – tanto superficial quanto subterrânea. Como consequência da 

decomposição de matéria orgânica, composto que também se enquadra nos resíduos 

sólidos, há a produção de chorume. Isso implica em vários problemas à flora, à fauna e à 

saúde do corpo social, vista que um grande número de vetores causadores de doenças 

proliferam-se em ambientes como o lixão. (BARBOZA, 2013) 

É responsabilidade do município no qual está instalado o lixão investir os recursos 

arrecadados pela comunidade na construção de um aterro sanitário, local adequado para 

a disposição dos resíduos sólidos. Tal proposição é corroborada com a mudança na lei nº 

12.305/2010 da PNRS. (BARBOZA, 2013) 

Assim, a disposição incorreta dos resíduos gerados pela população prejudica 

drasticamente todo o ambiente local, influenciando de forma negativa as condições de 
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vida tanto animal quanto vegetal. Além disso, caso a contaminação esteja em um nível 

alto, os custos para reestabelecer o ambiente descontaminado podem ser ainda mais 

elevados, prejudicando em longo prazo o corpo social e, consequentemente, afetando as 

futuras gerações. 

Além do chorume, outras adversidades são geradas devida à disposição incorreta 

dos resíduos sólidos. Algumas delas são: produção de gases tóxicos como metano, 

dióxido de carbono e nitrogênio; produção de fumaça; degradação da paisagem natural; 

acentuação do Efeito Estufa; surgimento de catadores trabalhando em condições 

precárias, sem equipamentos de proteção e renda adequada. (LANZA, 2010) 

Esses problemas e vários outros não citados caracterizam os impactos 

socioambientais. Caso não sejam tomadas medidas efetivas urgentes para cessar o ato de 

disposição incorreta, danos em escala local e global afetarão muitas gerações, humana, 

animal e vegetal. 

 

2.1 Impactos socioambientais causados pelos resíduos sólidos  

 

De acordo com Conesa (2011) um impacto ambiental surge quando uma ação ou 

uma atividade altera de maneira positiva ou negativa o meio ambiente ou as partes que o 

compõem. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (1986) define um impacto 

ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio. Essas alterações são originárias de atividades antrópicas, agindo de maneira direta 

ou indireta. Por consequência, saúde, segurança, bem-estar e atividades socioeconômicas 

da comunidade são afetadas, bem como biota e qualidade dos recursos naturais. 

Com isso, um impacto ambiental não é necessariamente algo prejudicial ao meio 

ambiente, podendo trazer benefícios para ele. Porém, quando é desfavorável gera 

problemas em diversas áreas, como animal, vegetal ou humana. Esta última, por sua vez, 

tornou-se a maior contribuidora na geração de resíduos sólidos devido, principalmente, à 

urbanização crescente. 

Uma maneira de minimizar os impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos 

é buscando formas adequadas para seu tratamento. A prática da reciclagem, por exemplo, 

é uma estratégia interessante na medida em que reaproveita materiais descartados pela 

sociedade. Tais materiais, apesar de terem sido descartados, ainda apresentam um bom 

potencial econômico. Entretanto, para que esse processo evolua, deve haver uma 
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associação entre poder público e sociedade, sendo papel da sociedade realizar a separação 

dos materiais que podem ser reciclados. (LEME, 2009) 

Leme (2009) também comenta que são necessárias duas medidas para que a coleta 

seletiva dos materiais com alto potencial de reciclagem seja realizada: a existência de um 

mercado que receba os recicláveis e o desenvolvimento de conscientização da sociedade, 

mostrando as vantagens dessa estratégia. 

Para a evolução dessa relação, é necessária a colaboração de ambos os lados. Por 

parte do poder público são necessários investimentos na melhoria dos procedimentos de 

coleta seletiva. Por parte da população, deve-se desenvolver a consciência ambiental. Esta 

caracteriza-se como a responsabilidade para com o meio ambiente, na medida em que se 

preza pela preservação dos recursos naturais, da biodiversidade e da própria espécie 

humana. 

Medeiros (2006) afirma que, nos dias atuais, o trabalho assalariado tradicional 

passa por uma crise caracterizada por aumento do desemprego estrutural, redução da 

qualidade do trabalho, exclusão de empregados do trabalho formal e exclusão do convívio 

social. Diante disso, percebe-se o crescente e expressivo número de trabalhadores 

enquadrados na condição de exclusão social, entre eles, os catadores de materiais 

recicláveis. 

Em 2003, o Governo Federal criou um comitê de inclusão social dos catadores de 

materiais recicláveis. O objetivo desse projeto era garantir condições de vida e trabalho 

dignas a essa classe social, apoiando a gestão e a destinação correta dos resíduos sólidos 

nos munícipios. Porém, os catadores encontram-se em condições insalubres, são vítimas 

de preconceito e pouco reconhecidos, apesar da fundamental importância que têm para a 

economia e para o meio ambiente. (MEDEIROS, 2006) 

Portanto, o poder público tem como responsabilidade desmistificar a imagem 

negativa criada sobre os catadores, incentivando a população a contribuir para com seu 

trabalho. Além disso, suas condições de trabalho devem ser adequadas e regularizadas. 

Outro fator a ser trabalhado é o desenvolvimento e aperfeiçoamento da consciência 

ambiental dos moradores da região, auxiliando os catadores através da coleta seletiva nas 

próprias residências. 
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3 Metodologia  

 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE 

(2017), o município de Limoeiro do Norte/CE apresenta uma área territorial de 750,1 km² 

e dista de, aproximadamente, 162 km da capital, Fortaleza/CE. Faz fronteira com 

Quixeré/CE e Russas/CE ao norte; Tabuleiro do Norte/CE ao sul; Rio Grande do 

Norte/RN e Quixeré/CE ao leste; e Morada Nova/CE e São João do Jaguaribe/CE ao 

oeste, como mostra a (figura 02). 

 

 
Figura 02: Localização geográfica de Limoeiro do Norte/CE 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografiae Estatística - IBGE 

 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) a 

população de Limoeiro do Norte/CE era de 56264 habitantes, com uma estimativa de 

59278 habitantes para o ano de 2018. 

O presente estudo é baseado em consultas feitas a respeito da disposição de 

resíduos sólidos e de seus impactos no lixão, localizado no município citado, no bairro 

Maria Dias, à aproximadamente 8 km da CE 265. 

As fontes utilizadas são bibliografias públicas. Além de visitas in loco na área 

destinada à disposição dos resíduos urbanos do município para a obtenção de dados, 

podendo, assim, mensurar os impactos. Em face disso, é válido salientar que tais dados 

foram registros fotográficos, anotações de campo e entrevistas com catadores de material 

reciclável que trabalham no lixão. 
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4 Resultados e discussões 

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos –

SEINFRA (2018), em Limoeiro do Norte/CE, a área do lixão é de, aproximadamente, 

50.000 m². Além disso, cerca de 1.215toneladas de resíduos são depositados 

mensalmente, sendo estes das zonas urbana e rural, do setor comercial e da varrição do 

município. Constatou-se também que o lixão encontra-se ativo a quase 30 anos. 

Vale ressaltar que os resíduos captados não passam por nenhum tipo de tratamento 

prévio, sendo depositados integralmente no lixão. A separação e consequente reciclagem dá-

se no próprio lixão, por meio dos catadores. 

Diante disso, o objeto de estudo em questão gera problemas para o município e 

para comunidade, atingindo também flora e fauna locais. Ademais, devido à persistência 

de sua existência, o município de Limoeiro do Norte/CE se distancia da proposta da 

PNRS. 

Registros fotográficos do local foram realizados com o intuito de mostrar algumas 

das irregularidades presentes no lixão: 

 

 
Figura 03: Registros do lixão 

Fonte: Autoria própria (2018)  
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Figura 04: Registros do lixão 

Fonte: Autoria própria (2018)  
 

  
Figura 05: Registros do lixão 

Fonte: Autoria própria (2018)  
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Figura 06: Registros do lixão 

Fonte: Autoria própria (2018)  
 

De acordo com a (figura 03) e a (figura 04) percebe-se que o solo não recebeu 

qualquer tipo de preparação para que os resíduos sejam depositados. Além disso, a queima 

do lixo é uma atividade frequente no local, o que prejudica a flora e o ar atmosférico em 

grande escala. Não somente essas esferas são afetadas, visto que alguns animais se 

alimentam dos restos de comida depositados no local e os catadores que trabalham por 

longos períodos nesse ambiente respiram constantemente o ar poluído, podendo 

desenvolver doenças respiratórias a longo prazo. 

Já na (figura 05) é apresentada a disposição de restos de animais em uma espécie 

de “vala”. Devido a decomposição de tais restos, chorume é produzido e infiltra-se no 

solo, atingindo os lençóis freáticos próximos à região. Além do chorume, há uma grande 

produção de gases com mal cheiro, agravando o Efeito Estufa, e a proliferação de vetores 

de doenças é acelerada. 

A (figura 06) apresenta lixo e restos de seres vivos depositados em um trecho de 

esgoto, registrando a falta de saneamento básico no ambiente. 

Conjuntamente aos registros fotográficos, um pequeno questionário foi realizado 

com os catadores do local. De acordo com a Secretaria Municipal de Atividades 

Econômicas, Recursos Hídricos, Energéticos e Meio Ambiente –SEMAE (2018) há, 

atualmente, 43 catadores registrados pelo município. 

 O questionário consistia em 10 perguntas voltadas ao cotidiano dos catadores. 

Essas são: idade (1); a quanto tempo trabalha no lixão (2); quantas vezes, por semana, 

lixo é depositado no local (3); quantas horas, por dia, são dedicadas ao trabalho no lixão 
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(4); qual a renda mensal arrecadada com a venda de reciclados (5); se a renda adquirida 

a partir dos reciclados é a única da família (6); se recebe ou já recebeu algum auxílio do 

município (7); se já adoeceu devido ao trabalho no lixão (8); se sofre ou já sofreu alguma 

discriminação por parte dos civis por trabalhar no lixão (9); após a desativação do lixão, 

já foi pensada outra alternativa de renda (10). 

Baseando-se na entrevista de 11 catadores, percebeu-se que a faixa de valores para 

idades era bastante dispersa, variando desde uma idade mínima de 18 anos a uma máxima 

de 70 anos. As demais perguntas e suas devidas respostas são apresentadas a seguir. 

 

 
Gráfico 01: Tempo de atuação no lixão. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

 

Gráfico 02: Frequência semanal da deposição dos resíduos no lixão. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Gráfico 03: Carga horária diária de trabalho dos catadores. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

  
Gráfico 04: Renda mensal obtida a partir dos reciclados. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Para a 6ª pergunta, 4 dos 11 catadores apresentaram resposta afirmativa. Os que 

apresentaram resposta negativa afirmaram receber aposentadoria, Bolsa Família ou 

alguma outra fonte de renda. Para a 7ª pergunta, 3 dos 11 catadores confirmaram já ter 

recebido algum tipo de auxílio do município, enquanto os demais não se recordam de ter 

recebido. Na 9ª pergunta, 3 dos 11 catadores afirmaram já ter sofrido algum tipo de 

preconceito ou discriminação por conta do seu trabalho no lixão. E, finalmente, para as 

perguntas 8 e 10, as respostas foram inteiramente negativas. 

Ou seja, apesar de trabalharem em condições insalubres e estarem em contato 

direto com vetores transmissores de diversas doenças, nenhum dos entrevistados se 
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recorda de ter adoecido por conta do trabalho no lixão. Além disso, todos afirmaram que 

outra alternativa de trabalho após a desativação do lixão, e consequente criação do aterro 

sanitário, não foi pensada. 

Além dos dados coletados através dos questionários, outras ações ambientalmente 

inadequadas foram presenciadas. Entre elas, durante as visitas in loco, civis que moram 

próximos ao lixão foram vistos coletando restos de alimentos com o intuito de alimentar 

suas criações de suínos. Moradores da região afirmaram que algumas pessoas utilizam-se 

da pesca no açude Pau del Monte, localizado às margens do lixão, afirmando abundância 

de peixes. 

Associada a tais fatores foi possível registrar que a consciência ambiental dos 

cidadãos de Limoeiro do Norte/CE é frágil, vista que pouquíssimos são aqueles que 

realizam a separação do lixo nas próprias residências. O poder público também possui 

uma parcela de culpa, já que os vários tipos de resíduos captados nas residências são 

misturados nos caminhões e despejados no lixão.   

 

5 Considerações Finais 

 

O não comprometimento com medidas ambientalmente adequadas, por parte da 

população e do próprio poder público, intensificam consideravelmente os impactos 

socioambientais gerados pelo lixão. 

A disposição incorreta e a queima, dos resíduos não aproveitados, produz 

poluentes que atingem diretamente a flora e a fauna locais, bem como os cidadãos 

residentes na região e os catadores. Apesar dos aspectos negativos, o lixão mostrou-se 

como boa fonte de renda para eles, na medida em que continuam a trabalhar no local 

mesmo enfrentando diariamente condições inadequadas de trabalho. 

Além disso, percebe-se que o município considera de pequena importância a 

existência do lixão e os danos gerados, já que ele persiste por longo período e ainda não 

foi regularizado, discordando das leis ambientais. Outro fato é o não incentivo à coleta 

seletiva, uma vez que, no momento de coleta pelas ruas da cidade, todo tipo de lixo é 

despejado em um único caminhão. 

Portanto, o poder público deve investir no desenvolvimento da consciência 

ambiental dos cidadãos, apresentando os danos ocasionados pela não separação e as 

vantagens das atitudes ambientalmente corretas. Ademais, os preconceitos para com os 
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catadores devem ser desestimulados e suas condições de trabalho devem ser 

regularizadas. 
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Resumo 

Este artigo visa identificar e expor os principais tipos de impactos ambientais decorridos 

do cultivo de camarão no trecho rio Jaguaribe que passa pelo município de Itaiçaba, no interior 

do Ceará. A carcinicultura é uma atividade que contribui significativamente para a economia 

cearense, porém provoca inúmeras alterações no meio ambiente ao seu redor. Após a instalação 

das fazendas de camarão na região, o rio deixou de ser perene, passando por um momento de 

seca, e a quantidade e qualidade dos peixes presentes nesse ecossistema diminuiu. Além disso, a 

contaminação do rio Jaguaribe é extremamente preocupante, pois compromete a qualidade da 

água, que é utilizada para abastecimento das residências, irrigação nas plantações e outras 

atividades. Considerando a importância desse ofício para a economia do estado tanto de forma 

mais abrangente, pois seus produtos são exportados para vários países como os Estados Unidos, 

quanto de forma local, ao gerar empregos na cidade de Itaiçaba, não é viável paralisar 

completamente o cultivo de camarão. Dessa forma, este artigo tem o objetivo de propor 

alternativas e soluções para esse problema, através de ações mitigadoras. O trabalho teve como 

fonte de pesquisa, referências bibliográficas e o conhecimento empírico de pescadores atuantes 

nessa profissão há mais de uma década, capazes de identificar a interferência causada pela 

implantação da carcinicultura no rio. 

 

  Palavras-chave: Viveiro de camarão; Impactos ambientais; Rio Jaguaribe. 

 

1 Introdução 

 

A poluição dos rios vem sendo um dos principais problemas da atualidade. O 

lançamento de dejetos sólidos e líquidos nas águas fluviais é uma grande preocupação 

dos ambientalistas e pesquisadores das mais diversas áreas de estudo. De acordo com 

Brasil (2008) a água é imprescindível para a sobrevivência de todos os seres vivos da 
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Terra, sendo fundamental para o desenvolvimento das atividades sociais, culturais e 

econômicas desenvolvidas pelo ser humano.  

Segundo Pillay (1992), citado por Matos et al. (2000), os principais impactos 

ambientais causados pela aqüicultura (englobando a piscicultura) são os conflitos com o 

uso dos corpos d’água, a sedimentação e obstrução dos fluxos de água, a hipernutrificação 

e eutrofização, a descarga dos efluentes de viveiros e a poluição por resíduos químicos 

empregados nas diferentes fases do cultivo. 

Um dos principais motivos para o aumento do número de rios poluídos é a 

contaminação da água dos mesmos, motivo esse que muitas vezes ocorre devido a pouca 

ou nenhuma educação ambiental das pessoas e empresas. Consequentemente, o assunto 

da contaminação das águas dos rios vem sendo constantemente debatido em várias 

instituições ambientais ao redor do mundo. 

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a atual situação do rio 

Jaguaribe no trecho próximo a cidade de Itaiçaba/CE e estabelecer uma comparação com 

seu estado antes da implementação dos viveiros de camarão, para avaliar os impactos 

decorrentes dessa atividade, e com isso propor soluções ou medidas alternativas para a 

solução do problema. 

Desse modo, após a instalação dos viveiros de camarão próximos ao rio Jaguaribe, 

no trecho que passa ao lado da cidade de Itaiçaba/CE, constatou-se uma diminuição do 

número de peixes do rio, a maior suspeita é o lançamento da água suja dos viveiros, após 

a despesca (processo de retirada dos camarões dos viveiros) diretamente no rio. Da 

mesma forma, após a instalação das bombas que extraem água do rio para as fazendas de 

camarão, o trecho na cidade de Itaiçaba/Ce do rio Jaguaribe, que sempre foi cheio desde 

a construção do Canal do Trabalhador, secou. 

Quanto à metodologia, primeiramente foi realizada uma visita aos viveiros de 

camarão para observar onde a água dos viveiros era obtida e como era despejada. Foram 

fotografados vários trechos da extensão do rio para auxiliar na análise dos impactos. Logo 

após a equipe iniciou um levantamento bibliográfica sobre os danos da água poluída a 

fauna e população que usufrui do rio Jaguaribe. 

Após os primeiros levantamentos bibliográficos foi realizada uma entrevista com 

um grupo de pescadores da região, cujo objetivo era descobrir a percepção dos mesmos 

quanto a mudança no número de peixes antes e depois da implementação dos viveiros de 

camarão.  
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Seguindo o mesmo pensamento foi entrevistada uma historiadora local para falar 

sobre a história do rio Jaguaribe e as principais mudanças ocorridas na sua geografia após 

a implementação dos viveiros. Além disso, a equipe buscou entrevistar um vereador da 

cidade de Itaiçaba/CE sobre a existência de leis ou projetos com o propósito de fiscalizar 

os viveiros de camarão sobre a retirada de água do rio Jaguaribe e o despejo da água 

poluída no rio. 

No desenvolvimento desse artigo, serão retratados o referencial teórico do 

trabalho, com o contexto econômico dos viveiros e alguns fundamentos da poluição do 

rio; os resultados das entrevistas e da pesquisa bibliográfica, abrangendo os principais 

tipos de impactos ambientais e como as etapas de instalação e funcionamento do rio 

afetam-no. Além disso, serão abordadas várias ações mitigadoras e alternativas que 

servem como solução na conclusão. 

 

2 Referencial teórico 

 

2.1 Viveiros de camarão  

 

Com efeito, a Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC, disserta 

que viveiro de camarão é um lugar onde se criam e se conservam esses crustáceos vivos. 

Tal estrutura é cercado de varas, dentro de água, para o armazenamento em massa. 

Diante disso, esses viveiros servem para o controle e armazenamento dos 

camarões, tendo como principal função manter o controle sobre a produção através da 

organização espacial e contagem de agrupamento desses crustáceos. 

De acordo com a ABCC (2017), a exploração de crustáceos, tais como 

caranguejos, camarões e lagostas, é uma importante fonte de geração de empregos e meios 

de sobrevivência para mais de 200 mil famílias que fazem parte da economia pesqueira 

brasileira, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. 

Segundo ABCC (2017, p. 6). 

 

Graças ao esforço de promoção e adequação tecnológica, o camarão 

cultivado do Brasil se destacou de forma preponderante no mercado 

internacional, mas pela falta de apoios específicos, perdeu 

competitividade, tendo que redirecionar sua produção para o mercado 

interno, que elevou sua participação de 22,0% (2003) para 99,9% 

(2016). 
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Dados coletados pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão mostram 

que, em 2003, a carcinicultura brasileira bateu recorde de produção ultrapassando 90 mil 

toneladas de camarões, sendo que 80% tiveram como fim o mercado internacional, com 

226 milhões de dólares de valor de exportação. Nesse período, o ramo ocupou o segundo 

lugar nas exportações do setor primário da região Nordeste. E, atualmente, o ramo 

continua desenvolvendo novas técnicas e tecnologias para enfrentar ataques de 

enfermidades por meio de melhoramentos genéticos e aplicações de estufas. (ABCC, 

2017). 

 

De acordo com ABCC (2017, p.12) 

 

Quando em 2003 a Carcinicultura brasileira bateu seu recorde de 

produção ao alcançar 90.190 toneladas de camarões, o estado do Ceará 

obteve a 2ª colocação como maior produtor do país. Ocupando uma área 

de 3.376 hectares de viveiros, o estado produziu 25.915 toneladas de 

camarões, correspondentes a 28,7% da produção total nacional. Com as 

enchentes ocorridas nos anos de 2004, 2008 e 2009 que destruíram ou 

danificaram as instalações de produção do Rio Grande do Norte, estado 

que liderava o ranking nacional de produção de camarões cultivados, o 

Ceará assumiu a posição de principal produtor do Brasil. 

  

Até 2016, de acordo com o censo realizado pela ABCC, no período 2015/2016, 

existiam 590 fazendas ativas de camarão no litoral leste e Vale do Jaguaribe, localizadas 

nos municípios de Itaiçaba, Russas, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Alto Santo, 

Jaguaruana, Aracati, Jaguaribara, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Fortim, Icapuí, Jaguaribe 

e Horizonte. 

 

2.2 Poluição dos rios 

 

As fontes de água doce são de extrema importância para o homem, sendo 

necessária para absolutamente todas as atividades antrópicas, que vão desde higiene 

pessoal à indústria e agricultura, por exemplo. Em ambos os meios rurais e urbanos, os 

sistemas fluviais são responsáveis por abastecer a água para o consumo humano. 

Entretanto, milhares de rios brasileiros são poluídos diariamente, o que se caracteriza 

como um dilema socioambiental grave. 

Os corpos hídricos são um dos ambientes naturais mais impactados pelas 

atividades humanas. Segundo Bonacella (1997), qualquer modificação nas propriedades 

biológicas, físicas e químicas, que possa afetar negativamente a flora e a fauna, que 
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comprometa a utilização das águas para usos benéficos e/ou cause prejuízos à saúde da 

população, é configurado como poluição das águas. 

De acordo com Ecycle (2017), toda substância ou objeto que interfira no equilíbrio 

de um ecossistema é considerado como poluente. Então, qualquer manancial que receba 

agentes químicos, biológicos e físicos em suas águas é classificado como um rio poluído. 

As emissões de resíduos inorgânicos não biodegradáveis, muitos desses sendo 

tóxicos e cumulativos, e de resíduos orgânicos que extrapola a capacidade de absorção 

dos organismos decompositores nos rios córregos são algumas das causas mais comuns 

de contaminação dos cursos de água. 

As fazendas de camarões captam água do rio para o cultivo desses crustáceos e 

posteriormente lançam no corpo hídrico os efluentes gerados. Visto que o funcionamento 

dos viveiros implementados nos rios interfere na qualidade da água, essa é uma atividade 

que contribui para a poluição fluvial. Esse assunto será abordado mais profundamente ao 

decorrer desse artigo. 

 

2.2.1 Problemas na saúde causados pela água poluída  

 

A poluição causada por um viveiro pode ser comparada a poluição doméstica ou 

industrial e pode vir a causar inúmeras doenças na população ribeirinha devido ao índice 

de OD (oxigênio dissolvido) na água, temperatura e ph da mesma. 

Os viveiros de camarões interferem na qualidade da água através da respiração 

dos crustáceos, do despejo de dejetos e da ração oferecida aos crustáceos. Esses fatores 

juntos da estiagem fazem com que as concentrações de resíduos se acentuem e promovam 

menores níveis de OD e aumento da temperatura. 

Quando a quantidade de OD chega a um nível abaixo de 60% a vida dos animais 

aquáticos torna-se comprometida e quando apresenta-se em torno de 40%, os mesmos 

podem sobreviver apenas por poucos dias. No caso de baixa concentração de OD os 

peixes da região afetada irão apresentar uma taxa de ventilação exagerada na 

compensação da falta de oxigênio, além da redução da eficiência do sistema imunológico. 

Os organismos, se não levados à morte, tendem a migrar para uma área com maior 

concentração de OD. O baixo nível deste, causa aumento do número de células vermelhas 

no sangue dos peixes e provoca aumento da demanda de energia do animal que não pode 

ser suprida pelo aumento de consumo de alimento, uma vez que é necessário oxigênio 

para processá-lo. É, então, gerado um distúrbio alimentar nos animais que é prejudicial a 
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órgãos como o fígado. Em longo prazo, a deficiência do metabolismo do animal leva a 

falência dos outros órgãos vitais e provocam a morte do mesmo. 

A redução de OD também acarreta a deficiência do metabolismo de vidas 

anaeróbicas que passam a não absorver adequadamente substâncias como amônia e 

nitrito. Há então um acúmulo dos mesmos na região, originando o processo de 

eutrofização, comprometendo a qualidade da água que vai ser usada pela população, 

promovendo a dispersão de doenças e resíduos a serem ingeridos. 

A metemoglobinemia é uma das doenças ocasionadas devido o baixo nível de OD. 

Caracteriza-se pelo nível acima do normal de meta-hemoglobina do sangue e é causada 

pela ingestão de nitrito. Este, ingerido, pode também reagir com as aminas e amidas 

presentes nos alimentos ingeridos e formar nitrosaminas e nitrosamidas. A reação ocorre 

na faixa de ph semelhante à encontrada no estômago humano e experimentos laboratoriais 

mostram o aparecimento de tumores em animais ocasionados por essas substâncias. 

Um menor nível de OD leva a elevação da temperatura que ocasiona a rapidez no 

metabolismo das vidas aquáticas que precisarão de maior quantidade de OD, percebe-se 

então um ciclo. Ademais, a ingestão dessa água pode também causar intoxicação 

alimentar e aquisição de vírus, bactérias, protozoários e fungos. 

 

3 Resultados e discussões 

 

3.1 Entrevistas 

 

Segue abaixo os resultados do questionário aplicado aos pescadores da região: 

 

Tabela 01: Resultados do questionário  

Número de 

entrevistados 

14   

Há quantos anos 

é pescador 

Há mais de 20 anos: 

8 

Entre 15 e 20 anos:  

4 

Há menos de 15 

anos: 2 

Há quantos anos 

pesca no trecho 

do rio Jaguaribe 

de Itaiçaba 

Há mais de 20 anos: 

6 

Entre 15 e 20 anos:  

6 

Há menos de 15 

anos: 2 

Pesca por lazer 

ou para 

Lazer: 8 Sobreviver: 6  
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sobreviver 

Além da pesca, 

utiliza o rio 

Jaguaribe para 

outros fins* 

Sim: 14 Não: 0  

Notou diferença 

no número de 

peixes que 

pescava após a 

implementação 

dos viveiros na 

região 

Sim: 8 Não: 6  

*Todos os entrevistados disseram que além de pescarem no rio, eles usam o rio para lazer. 

Tabela 01: Resultados do questionário  

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Os pescadores que responderam que pescam para sobreviver, disseram que o 

número de peixes que vinham pescando vem diminuindo a cada ano e que sentiram uma 

diferença na qualidade do peixe. 

Como pode-se notar pela quantidade de tempo trabalhando no ramo, os 

entrevistados apresentam vasta experiência, que foi de grande contribuição para a 

pesquisa realizada na elaboração deste artigo. Após a aplicação do questionário, a equipe 

conversou com os pescadores a fim de descobrir como as etapas de instalação e de 

funcionamento dos viveiros impactam os rios, além de se informar mais quanto a natureza 

destes impactos, complementando assim o levantamento bibliográfico. 

A historiadora entrevistada Rosa Lúcia falou que após a construção do Canal do 

Trabalhador o trecho do rio Jaguaribe de Itaiçaba se tornou um rio perene, mas após a 

implantação dos viveiros que passaram a puxar água do rio por meio de bombas, 

adicionando o fator da seca que durava a anos, resultou na seca. 

Para marcar a entrevista com o vereador Antoniel Holanda, a equipe entrou em 

contato com ele através da rede social Facebook. Por meio do bate-papo online, o 

vereador informou que não havia lei para a proteção do rio Jaguaribe no município de 

Itaiçaba. Foi discutido um projeto de lei que afirmava que enquanto a água estivesse 

passando por cima da barragem, os viveiros poderiam puxá-la, mas assim que ela 

chegasse ao nível da barragem os viveiros iriam parar de captá-la. Porém, essa lei não foi 

aprovada. 
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3.2 Etapas de instalação do viveiro 

 

A primeira etapa para a instalação é o desmatamento, limpeza e escavações no 

terreno. Segue-se, então, com a construção dos viveiros de engorda e canais para 

abastecimento e drenagem. A quantidade de água necessária será determinada de acordo 

com o tipo de solo. Solos arenosos, como exemplo demandam uma maior quantidade de 

água devido ao  alto nível de infiltração desse tipo de solo. 

Os taludes dos viveiros são usualmente compostos de solo retirado dos viveiros e 

podem possuir material de revestimento como pedras, cascalho ou a própria vegetação 

que proporcionam proteção contra a erosão. Essa, contribui para o assoreamento do corpo 

hídrico e proporciona alterações nas propriedades do solo. 

O viveiro em estudo, ainda que não inserido em uma Área de Proteção Permanente 

– essenciais para controle de erosão, assoreamento e inundação em época de chuvas –, 

acarreta drásticas mudanças no relevo da região, uma vez que fora desmatada uma grande 

extensão da vegetação ribeirinha para a instalação do viveiro. A implantação inadequada 

deste pode ocasionar transbordamento e consequentemente trará prejuízos para o 

empreendedor (monetários) e para a natureza (ambientais).  

A não instalação de proteção permite que animais invadam o espaço em busca de 

alimento. O viveiro em questão possui cerca de proteção consistidas de estacas de cimento 

com arames entre elas dispostas a cada três metros, impedindo a entrada de outras 

espécies. Espécies invasoras contribuem para o aumento de produção de matéria orgânica 

no fundo dos viveiros além da lixiviação da amônia e outras substâncias provenientes 

delas. 

 

3.2.1 Aclimatação 

 

É necessário, antes que as pós-larvas sejam destinadas aos viveiros, que seja feita 

a aclimatação das mesmas aos novos níveis de salinidade. Não se há um procedimento 

padrão para essa prática na região, possibilitando aos pescadores de utilizarem do método 

que lhes melhor servir. Isso implica no uso inapropriado de insumos que causam danos 

ao meio ambiente. Por exemplo, se usado um volume em excesso de água ocorrerá uma 

escassez hídrica na região. Por outro lado, o alimento em excesso proporciona o aumento 

de matéria orgânica e dos nutrientes do efluente ocasionando a eutrofização. 
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O uso de água do mar (prática comumente usada) para enchimento dos viveiros 

acarreta altos níveis de salinidade que serão introduzidos no corpo hídrico e contribuem 

com o acúmulo de sais em lagoas. Estas, são mais propensas a receber efluentes dos 

viveiros e estão mais expostas à evaporação. 

 É ideal que seja feito o tratamento do efluente que será utilizado para aclimatação. 

A concentração de salinidade e redução de matéria orgânica resultam em melhoria de 

sobrevivência dos camarões além do aumento de peso e comprimento equivalentes destes. 

 

3.3 Etapas de funcionamento do viveiro 

 

3.3.1 Transferência 

 

Para o início da fase de funcionamento, os camarões são transferidos para os 

viveiros, a partir do povoamento com pós-larvas. O tratamento das larvas é realizado por 

meio de processo de manutenção em instalações determinadas, os laboratórios de 

larvicultura. 

A reprodução do camarão em questão inicia-se em água doce. Após a desova, as 

larvas devem ser mantidas em água salobra por aproximadamente 40 dias. Para pequenos 

produtores, é comum a compra dos pós-larvas de laboratórios comerciais especializados, 

devido a complexidade do processo. 

 

3.3.2 Manejo alimentar 

 

Em qualquer das etapas, os camarões consomem alimentação artificial formada 

por ração balanceada e peletizada (rações feitas com tratamento de vapor e compressão) 

ou farelada.  As dimensões das partículas, sua quantidade e os valores de proteína 

dependem do tamanho dos camarões. Porém, o controle do volume de ração colocada nas 

bandejas de alimentação pode acontecer levando em conta a quantidade de sobras, que 

serve de base para a alimentação seguinte reduzindo ou aumentando a oferta. A oferta de 

ração é um fator importante na questão do desperdício, principalmente porque é o maior 

agente poluidor de qualquer aquicultura, o que gera uma demanda maior de água.  

Como os viveiros são escavados no solo, eles proporcionam um bom recurso 

alimentar natural, formado por fauna bentônica (larvas e formas adultas de invertebrados 
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aquáticos). Por isso, é feita a adubação química ou orgânica de forma periódica nos 

viveiros, com o objetivo de incrementar esses alimentos.  

É importante também, o processo de fertilização que consiste no incremento de 

compostos inorgânicos em quantidades definidas de acordo com a concentração de sílica, 

fósforo e nitrogênio na água. Esse tratamento aumenta a produtividade das algas, que 

apresentam considerável valor nutricional. Essas algas necessitam de sílica, por isso 

podem ser necessários fertilizantes que apresentem a substância em sua composição. 

Fertilizantes fosfatados e nitrogenados aumentam a oferta de plâncton, alimento natural 

dos camarões. 

 

3.3.3 Água 

 

As fontes das águas dos viveiros em estudo provêm do Rio Jaguaribe ou de poços 

cavados. A qualidade da água é controlada para que as condições ambientais estejam de 

acordo com os padrões de exigência dos camarões gerando maiores produtividades no 

cultivo. 

As fazendas demandam água diariamente a fim de reparar as perdas por infiltração 

e evaporação. As características do solo afetam fortemente o consumo de água. As 

fazendas instaladas em solos arenosos necessitam de maiores quantidades de água para 

compensar as perdas elevadas por infiltração. 

A utilização dos já mencionados fertilizantes inorgânicos nos viveiros, além das 

sobras de ração e da taxa de evaporação, ocasiona uma elevação considerável do nível de 

sais no fundo do viveiro. Essa água de engorda é altamente prejudicial ao solo, podendo 

deixá-lo improdutivo, e é lançada nos corpos de água sem tratamento adequado. 

 

3.3.4 Despesca 

 

Após o período de engorda é realizada a despesca do camarão. O processo de 

despesca é realizado por meio de redes (método manual), onde os camarões são 

periodicamente retirados e colocados em depósitos plásticos de armazenagem  e imersos 

em solução de água, gelo e metabissulfito de sódio, que conserva o produto e provoca a 

morte do camarão através de choque térmico, prevenindo a proliferação de bactérias e 

prevenindo a melanose (processo de enegrecimento dos camarões). 
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Após esse tratamento, são colocados em caixas com gelo e, transportados em 

caminhões isotérmicos para a indústria de processamento, ou embalados em caixas 

isotérmicas com gelo, e levados ao mercado local. 

 

3.4 Impactos dos viveiros de camarão no rio Jaguaribe 

 

3.4.1 Poluição do rio devido ao despejo da água suja dos viveiros de camarão 

 

Com o desenvolvimento da carcinicultura, nas margens do Rio Jaguaribe, vem a 

tona uma preocupação ambiental em relação às etapas de produção e aos impactos 

provocados ao rio. Para se avaliar a poluição hídrica na área de atividade da 

carcinicultura, pode-se utilizar o Código de Boas Práticas na Criação de Camarão da 

Aliança Global de Aquicultura (GAA, 2003) , esse código destaca a importância de dois 

pontos: O primeiro é relativo aos requisitos de qualidade de água para o cultivo e o 

segundo ponto foca nos possíveis efeitos das trocas de água e da drenagem durante o 

processo da despesca sobre os corpos hídricos receptores. 

Após a despesca as águas originadas dos cultivos têm uma riqueza de nutrientes e 

matéria orgânica em suspensão, destacando-se o nitrogênio e fósforo, resultado 

basicamente dos restos da ração dada aos camarões, fertilizantes e excreção, que geram 

um potencial para a eutrofização, crescimento excessivo de plantas aquáticas, das águas 

costeiras. Vale destacar que o aporte em excesso de matéria orgânica em locais de baixa 

hidrodinâmica pode ultrapassar sua capacidade de mineralização, consequentemente 

tendendo a se acumular no sedimento. 

A ração dada aos camarões é o principal vilão na poluição da água do rio, já que 

o alimento não consumido pelos camarões e suas fezes contribuem de forma direta para 

a poluição do tanque. Sendo que a ração é a principal acumuladora de matéria orgânica 

nas águas dos viveiros, água essa, poluída, que será despejada no Rio Jaguaribe. Nas 

(figuras 01 e 02) é possível ver a tubulação que despeja a água dos viveiros diretamente 

no Rio Jaguaribe. 
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Figuras 01 e 02: Tubulação que despeja água dos viveiros no rio. 

Fonte: Autores (2018) 

 

3.4.2 Impactos causados ao rio com a retirada d’água para abastecimento dos viveiros 

 

Um dos principais problemas após a chegada dos viveiros de camarão na cidade 

de Itaiçaba foi a diminuição do volume de água do rio. Vale ressaltar que desde 1993, 

com a construção do canal do trabalhador esse trecho do rio em nenhuma vez secou. Após 

a instalação dos viveiros de camarão que, consequentemente, passaram a puxar água do 

rio para os viveiros de camarão, o volume do rio veio diminuindo ano após ano. Somado 

a longa estiagem sofrida na região o rio chegou finalmente no ano de 2017 a secar 

totalmente. 

Na figura 3 é possível observar o equipamento que retira a água do rio. Já nas 

(figuras 04, 05 e 06) é mostrado o Rio Jaguaribe totalmente seco. 

 

  
Figura 03: Tubulação que retira água do Rio 

Jaguaribe. 

Fonte: Autores (2018) 

Figura 04: Rio Jaguaribe Seco. 

Fonte: Autores (2018) 
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Figuras 05 e 06: Rio Jaguaribe Seco. 

Fonte: Autores (2018) 

 

4. Considerações finais 

 

Por ser indispensável para a realização de inúmeras atividades, a contaminação do 

Rio Jaguaribe causa extrema preocupação quanto ao comprometimento da qualidade da 

água. Além de sua água ser utilizada para abastecimento humano, irrigação de pastos e 

plantações, o rio também é importante na economia por conta da piscicultura. 

Indubitavelmente, a carcinicultura é um dos fatores determinantes dessa poluição. 

O cultivo de camarão é extremamente significante para a economia cearense, visto 

que esses animais são exportados para vários países, como nações europeias e os Estados 

Unidos. Porém, a implantação e execução irresponsáveis das fazendas de cultivo próximo 

aos estuários de rios, tem causado inúmeros impactos socioambientais. 

Os impactos ambientais mais notáveis da engorda de camarões no rio Jaguaribe 

são o exagerado consumo de água doce, prejudicando outras atividades que se abastecem 

por meio do rio; o despejo dos efluentes diretamente nos corpos d’água, contaminando-o 

e resultando na eutrofização, o funcionamento de fazendas em áreas de preservação 

permanente, e o manejo de produtos químicos por parte dos operadores sem as devidas 

medidas de proteção, acarretando problemas de saúde em Itaiçaba. 

Levando em conta a importância social e econômica da carcinicultura, a solução 

para os problemas relatados neste artigo não é a paralisação total dessa prática, mas sim 

a implementação de medidas mitigadoras e alternativas que visem a diminuição dos 

impactos. 

Com o intuito de promover a reutilização da água e assim diminuir o desperdício, 

é possível aplicar a recirculação, que racionaliza o consumo da água e reduz o lançamento 

de cargas elevadas de matéria orgânica nos corpos d’água. O reúso dos efluentes para 

irrigação é uma excelente alternativa, já que o Baixo Jaguaribe é uma região de intensa 
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atividade agrícola, desse modo proporcionando diminuição da poluição hídrica e 

economia de fertilizantes.  

Algumas medidas de tratamento dos efluentes são o uso de macrófitas aquáticas, 

que minimizam os impactos sobre os ecossistemas aquáticos, sendo viáveis para os 

aquicultores. Tancredo (2011). Ademais, de acordo com Meireles (2005), deve-se 

determinar índices máximos (biológicos, químicos e físicos) para o despejo dos efluentes 

nos corpos d’água. 

Com o objetivo de evitar a interferência no abastecimento de água para demais 

atividades, deve-se definir uma zona de distanciamento mínimo das fazendas de camarão 

dos assentamentos humanos, protegendo as áreas de atividades tradicionais, de drenagem 

superficial com destino ao uso comum e outros ofícios de subsistência, como agricultura 

e pesca. A fim de priorizar a preservação de áreas reservadas, é preciso que a implantação 

dos viveiros em terras indígenas e em unidades de conservação seja regulamentada. 

Para diminuir os danos à saúde dos trabalhadores, deve-se determinar o uso 

obrigatório de EPIs pelos trabalhadores. É também aconselhável que após implementadas 

ações de manejo e uso de instrumentos e substâncias que se apesentem como ameaça à 

saúde humana, sejam expedidas licenças (MEIRELES, 2005). 

Segundo Queiroz (2007), os “Códigos de Práticas para Produção Responsável de 

Camarão” do Aliança Global da Aquicultura (GAA) e as Boas Práticas de Manejo (BMPs) 

da Auburn University, abordam várias propostas e recomendações que podem ser 

utilizadas para mitigar ou prevenir os impactos ambientais negativos, além de abranger 

também o viés socioeconômico.  

Em síntese, se planejada de forma inadimplente, a carcinicultura altera 

consideravelmente o espaço ao seu entorno, agredindo o meio ambiente e afetando a 

população como um todo. Porém, ao neutralizarmos e reduzirmos os impactos causados 

por ela, através de ações mitigadoras, esta é uma atividade viável economicamente e 

ambientalmente correta. 
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Resumo: 

O propósito deste artigo foi estudar e analisar os impactos provocados pela expansão 

desordenada dos centros urbanos no município de Jaguaruana - Ce, visto que esse fato causa uma 

série de danos e consequências a comunidade, afetando a saúde humana e o meio ambiente, 

tornando-se necessário o conhecimento de meios capazes de solucionar a problemática. Nos 

procedimentos metodológicos, foram realizadas visitas ao Bairro Lagoa na cidade de Jaguaruana 

- Ce, o qual serviu de base para nossa pesquisa, bem como a aplicação de uma entrevista com a 

comunidade local, ademais foram feitos levantamentos bibliográficos. A partir disso, puderam ser 

observadas situações inadequadas, dentre elas problemas no nivelamento das vias, o que dificulta 

o escoamento de águas pluviais, pontos de saída da rede de esgoto da cidade em frente às 

residências, e construções em terrenos inapropriados com riscos de danos estruturais nas 

edificações. Além disso, durante o desenvolvimento da pesquisa e em meio a análise dos 

resultados, pôde-se observar que 84% da população do bairro já enfrentou alagamentos e 42% já 

teve danos materiais. Dessa forma, faz-se necessário a criação e aplicação de um Plano Diretor 

no município, assim como a sua fiscalização, visto que a falta de monitoração resulta na 

continuidade do problema. 

 

Palavras-chave: Crescimento desordenado; Plano diretor; Meio ambiente. 

 

1 Introdução  

 

O padrão de urbanização, principalmente a partir da revolução industrial, tem sido 

ameaçador aos ecossistemas, visto que é insustentável e causa uma série de prejuízos 

socioambientais, de entre danos à saúde humana e a da população silvestre (CANO, 

1989). Esta problemática associa-se ao desenvolvimento desordenado, visto que a falta 
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de cuidado no uso e ocupação do solo e a ausência de planejamento provocam diversos 

acidentes, entre eles inundações, desmoronamentos, além da destruição dos recursos 

naturais. 

De acordo com Souza (2004) o planejamento “é uma maneira que os homens têm 

de tentar pressupor a evolução de um fenômeno ou de um processo e, a partir deste estudo, 

buscar se prevenir contra problemas e dificuldades, ou ainda aproveitar melhor possíveis 

benefícios”. 

Nesse contexto, devido à expansão e centralização industrial, o êxodo rural foi 

intensificado e os centros urbanos cresceram sem o devido cuidado, ocasionando um 

crescimento desordenado, acompanhada da falta de qualidade ambiental, bem como de 

uma infraestrutura capaz de garantir condições mínimas de salubridade para a população, 

expondo as comunidades mais carentes aos agentes patogênicos, tendo assim, a saúde 

ambiental como uma das dimensões da saúde coletiva. Com isso, tornou-se necessário 

estudar meios de reorganização e reparo dos danos advindo desse fato. A definição de 

saúde ambiental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) é: 

 

Saúde ambiental é o campo de atuação da saúde pública que se ocupa 

das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser 

humano, que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o 

seu bem-estar. (BRASIL, 1999 apud RIBEIRO, 2004). 

 

Visto isso, o presente artigo tem por objetivo analisar à expansão desordenada e 

não planejada do Bairro Lagoa, localizado na cidade de Jaguaruana - Ce, os impactos 

ambientais e as consequências geradas aos habitantes locais, visto que o conhecimento 

destas implicações ajudarão a propor alternativas a serem implantadas na região de 

estudo. 

 

2 Crescimento desordenado nos centros urbanos 

 

2.1 Impactos socioambientais 

 

O crescimento populacional vem acompanhado do desenvolvimento econômico e 

tecnológico, moldando o estilo de vida da sociedade e meios de produção e consumo 

destes.  Consequentemente, o processo de produção de resíduos ocorre paralelamente, 

dos mais diversos tipos, com maior concentração nos grandes centros urbanos. 
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Em virtude do aumento na quantidade, os resíduos produzidos hoje fazem parte 

da composição de elementos sintéticos e perigosos aos ecossistemas e à saúde humana, 

em virtude das novas tecnologias. (GOUVEIA, 2012). 

Dentro da lógica dos determinantes socioambientais, as abordagens 

contemporâneas têm agrupado em três grupos (SMITH e EZZATI, 2005). 

I. O primeiro, vinculada ao subdesenvolvimento, ou seja, ao déficit do saneamento 

ambiental básico, está relacionada, ainda nos dias de hoje, a estados mórbidos prevalentes 

e a uma forte perda de qualidade de vida, notadamente a infantil relacionada à diarreia; 

II. A segunda vertente é a do contato humano, direto ou indireto, com o 

desenvolvimento industrial, dos serviços urbanos e das fronteiras agrícolas, cujos 

produtos e subprodutos tóxicos e poluentes resultam em múltiplas consequências à saúde 

das comunidades e dos trabalhadores; 

III. O terceiro, ainda emergente, embora seus resultados certamente incidam sobre 

a saúde, resulta do macro fenômeno da globalização e da crise ambiental global, 

vivamente expressos na intensa urbanização, degradação dos ecossistemas e mudança do 

clima. 

Cada um destes três grupos de determinantes ambientais não existe isoladamente 

e se encontram combinados com determinantes sociais e mudanças ambientais com 

efeitos diretos, mediados e modulados, de modo que resultam em diferentes combinações 

e sobreposições de exposições, riscos e efeitos sobre a saúde. 

O manejo adequado dos resíduos é uma importante estratégia de preservação do 

meio ambiente, assim como de promoção e proteção da saúde. Uma vez acondicionados 

em aterros, os resíduos sólidos podem comprometer a qualidade do solo, da água e do ar, 

por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e metais pesados, 

entre outros(GIUSTI,2009).  

Então, como resultante da decomposição de matéria orgânica nos aterros 

sanitários, forma-se o chorume, um líquido de cor escura, prejudicial a saúde humana, e 

ofensivo aos lençóis freáticos e o solo. 

  

2.2 Crescimento desordenado 

 

Um dos grandes desafios que as cidades encontram, é como conciliar a vida urbana 

voltada para o desenvolvimento ambiental, conciliando veículos, pessoas e lixo ao 
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aumento no consumo de materiais inorgânicos, conseguindo desta maneira preservar o 

meio ambiente saudável (HOFFMANN, 2011). 

O futuro das cidades depende de sua estruturação física, social e econômica. Estas 

devem estar em paralelamente harmônicas para o bem-estar social, tendo em vista a evitar 

possíveis problemas e preservar os benefícios a população. Uma cidade planejada, 

previne diversos problemas, evita custos futuros e possíveis modificações radicais e 

intervenções na infraestrutura. Consequentemente, danos ao meio ambiente são evitados. 

 

O planejamento urbano de uma cidade, também é conhecido como plano 

diretor é um processo que busca melhorar aspectos dentro da cidade, 

buscando melhorias na qualidade de vida dos habitantes, e na criação de 

uma área urbana, no desenvolvimento de sua estruturação e apropriação 

do espaço urbano, variando de acordo com o planejamento ou plano 

diretor de cada cidade (HOFFMANN, 2011, p.2). 

 

Qualquer cidade deve possuir seu plano diretor, criado e elaborado por 

profissionais e órgãos competentes, que realizem os estudos e as análises necessárias e 

viabilizem as intervenções necessárias propostas no papel. Tendo em vista o 

desenvolvimento planejado da cidade de acordo com o propósito do documento final. 

De acordo com Silva (2007), as cidades brasileiras passam por um processo de 

implementação dessas novas diretrizes, os Planos Diretores Municipais, para ordenação 

do desenvolvimento urbano, resultado de uma recente política urbana exigida pelo 

Estatuto das Cidades. Porém, esse trabalho também demonstra preocupação quanto à 

forma com que esses Planos Diretores estão sendo formulados e encaminhados nas 

municipalidades, quase sempre ausente de participação democrática e sem o necessário 

rigor técnico-teórico na determinação da ordenação legal do território. 

Então, Hoffmann (2011) reforça que muitos dos planejamentos apresentados pelas 

cidades são fracos no que diz respeito à área de ecologia e meio ambiente, principalmente 

em relação às cidades grandes em desenvolvimento. 

Os municípios brasileiros estão utilizando-se cada vez mais de seus planos 

diretores para terem base no planejamento ambiental e no desenvolvimento adequado da 

qualidade de vida das pessoas, estabelecendo metas e objetivos claros, incentivando a 

participação popular na elaboração desse documento. 

A tomada de decisão no planejamento ambiental se refere à escolha e meios que 

serão usados para atingir os planos estabelecidos, garantindo medidas alternativas para 
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tomar uma decisão. Deve-se observar a viabilidade da escolha, custos e interesses da 

população. 

Os espaços urbanos em que as áreas se constituem a partir de ocupações 

desordenadas, combinam precárias condições de vida urbana e graves problemas 

socioambientais, gerando tanto problemas de ordem física quanto de saúde pública. 

Portanto, o que nos falta hoje são recursos naturais e serviços ambientais capazes 

de sustentar o funcionamento da sociedade, inclusive o processo produtivo (MERICO, 

2001). 

 

3 Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi necessário utilizar fontes de 

pesquisas para que o mesmo tivesse uma linha de raciocínio, assim foram feitos 

levantamentos bibliográficos de literaturas especializadas referente a cidade, e 

selecionado o bairro Alto da Cantiguinha na cidade de Jaguaruana/CE para ser feito os 

estudos pertinentes a expansão urbana e os conflitos ambientais, além de pesquisas 

documentais. 

Pesquisa ação trata-se de uma maneira qualitativa em que o participante trabalha 

nitidamente com, para e por pessoas e não apenas estudar sobre elas, tendo como maior 

objetivo a criação de soluções para problemas do cotidiano (POPE; MAYS, 2009.). 

Foram realizadas visitas técnicas aos locais, visto que se deve ir até a localidade 

para interagir com os investigados para caracterização geral, bem como identificar as 

consequências geradas a partir desse crescimento desordenado. Nessas visitas, foram 

feitas perguntas elaboradas em questionário aos moradores, para que fossem analisados 

as principais problemáticas e a partir delas serem elaboradas intervenções, pois o bairro 

ainda está em desenvolvimento. 

 

4 Resultados e discussão 

 

Um recurso imprescindível é o Plano Diretor, que é uma ferramenta de 

planejamento dos municípios que serve de orientação para a ocupação do solo urbano, 

com o intuito de evitar e corrigir os problemas existentes relacionados ao meio ambiente 

causados pelo crescimento da região, podendo ser identificadas áreas propícias à 

ocupação. Porém, na cidade de Jaguaruana não há um Plano Diretor em vigor, que por 
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consequência causa o crescimento desordenado da cidade, desencadeando danos a 

população, como por exemplo lugares que com facilidade sofrem com alagamentos em 

épocas chuvosas, principalmente naqueles anos que tem um índice de chuva acima da 

média. 

Durante o estudo foram registradas situações indevidas, como pontos de saída da 

rede de esgoto da cidade em frente às residências, problemas no nivelamento das vias, 

dificultando o escoamento de águas pluviais e construções em terrenos inapropriados com 

riscos de danos estruturais nas edificações. 

 

 
Gráfico 01: Problemas com alagamento no Bairro Lagoa, Jaguaruana/CE 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 

 

A partir das entrevistas foi comprovado que os problemas alcançaram a maioria 

dos indivíduos, dentre essas problemáticas destaca-se o transtorno com alagamentos 

ou inundações, de acordo com o (Gráfico 01), 84% dos moradores da localidade 

enfrentaram ou enfrentam tal incômodo. Com o implemento do Plano Diretor, seria 

proibido a construção em locais inapropriados, elaborado um planejamento de 

escoamento adequado e o nivelamento correto das vias. Com essas medidas as águas 

advindas da chuva teria seu correto destino, não causando transtornos aos moradores. 
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Gráfico 02: Perdas devido a falta de estrutura no Bairro Lagoa, Jaguaruana/CE 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 
 

Por consequência dos alagamentos e por construções inapropriadas, dentre os 

entrevistados, 42% já sofreram com danos materiais, em meio a esses prejuízos foram 

relatados perdas de bens e danos estruturais, sendo o mais comum o aparecimento de 

fissuras. 

 

 
Gráfico 03 e 04: Construções com alvará e fiscalização na obra, respectivamente, Bairro 

Lagoa, Jaguaruana/CE 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Para que as obras venham acontecer dentro da normalidade e para que não 

aconteçam problemas relacionados a estrutura da casa é necessário a supervisão das 

construções, sendo esse um procedimento essencial desde o planejamento, para evitar 

contratempos que podem comprometer toda a edificação, porém mesmo sendo um 

processo importante em meio a construção, apenas 27% receberam visitas para a 

fiscalização das obras, o que pode trazer prejuízos em curto, médio e longo prazo. 
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Uma parte importante para a realização da construção é a liberação para a 

execução da obra, nesse momento profissionais capacitados analisam se o local é 

adequado para a edificação. O Alvará, sendo um documento que autoriza a prática de 

certo ato mediante a comprovação de condições adequadas para a atividade é de suma 

necessidade, pois será uma garantia de que a obra não estará oferecendo perigo aos 

moradores, porém, apenas 39% das residências solicitaram a liberação da construção, 

sendo que a maior parte se concentra em edificações recentes, demonstrando um erro 

desde a fundação da casa, visto que muitas das vezes foram levantadas em regiões 

inadequadas. 

 

 
Gráfico 05 e 06: Presença de saneamento básico e problemas de saúde devido a falta de saneamento, 

respectivamente, no Bairro Lagoa, Jaguaruana/CE 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Devido às condições inapropriadas e pela falta de planejamento, os moradores 

não tem o mínimo de condições para residirem na área estudada, sendo que dos 

entrevistados, 55% não tem acesso ou não utilizam a coleta pública de esgoto. 

 



 

____________________________________ 
276 

 

 
Figura 01: Ruas sem saneamento básico no Bairro Lagoa, Jaguaruana/CE 

Fonte: Capturada a partir da visita ao local de estudo (2018). 

 

Na (Figura 1) e na (Figura 2), é evidente que as águas contaminadas que 

deveriam ser encaminhadas para o esgoto estão expostas as moradias, dado que nas 

ruas que foram constatadas a presença de tubulações de esgoto público, por não haver 

fiscalização, alguns moradores não conectam a tubulação de esgoto das residências a 

rede pública, expondo os demais habitantes ao redor a condições insalubres, trazendo 

riscos a comunidade que passa a ter uma maior probabilidade de contraírem doenças, 

afetando diretamente sua qualidade de vida. Essa influência ficou comprovada, visto 

que 80% das pessoas entrevistadas já foram afetadas ou conhece algum caso de pessoas 

que já sofreram com algum tipo de doença causada pelo contato de águas 

contaminadas, sendo leptospirose relatada em menor escala e a dengue a mais 

frequente dentre os entrevistados. 
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Gráfico 07: Problemas estruturais nas casas no Bairro Lagoa, Jaguaruana/CE 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 

 

Os problemas estruturais podem ser observadas em 51% dos lares, como por 

exemplo, rachaduras, trincas, fissuras e infiltrações nas paredes e no piso, como já 

mencionado anteriormente a falta de fiscalização atrelada a construção desordenada 

podem ter como consequências esses problemas. Este fato, coloca em risco a segurança 

dos moradores, que com poucos recursos financeiros não conseguem realizar grandes 

manutenções em suas residências, fazendo apenas pequenas reformas para amenizar os 

estragos causados.  

 

 

 

 

5 Considerações Finais 

 

Com o resultado da pesquisa obteve-se a comprovação de que os danos 

socioambientais encontrados na área de estudo é resultado direto da falta de um 

planejamento advindo da prefeitura do município. As situações encontradas como, as 

residências expostas a esgotos a céu aberto, construções em locais proibidos devido a 

probabilidade de inundação, problemas de saúde causados por águas contaminadas não 

oferecendo as mínimas condições necessária para assegurar uma boa qualidade de vida 

para os moradores. 

Portanto, faz-se necessário a implementação de uma Plano Diretor no município, 

pois o mesmo irá proporcionar regras que devem ser seguidas a fim de melhorar a 
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qualidade de vida da população de todo o município, porém é necessário a intensificação 

da fiscalização por parte da prefeitura, dado que é ineficaz a criação de um Plano Diretor 

se não houver sua correta utilização. 

Além da medida anterior é necessário o auxílio da prefeitura para melhoria da 

infraestrutura do bairro, nesse contexto, investimentos são inevitáveis para corrigir todos 

os problemas existentes na região, já que com a implantação de um Plano Diretor e com 

a conscientização da população, apenas problemas futuros poderão ser prevenidos não 

sendo possível contemplar as problemáticas já existentes. 
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Resumo: 

O mercado ceramista é um dos principais responsáveis pelos impactos negativos, no que 

se refere a meio ambiente, na cidade de Russas, por conta da extração e queima de madeira e 

argila, que, consequentemente, empobrece o solo. Tendo em vista esses impactos, se faz 

necessário o investimento das empresas em procedimentos de melhoria nos seus processos 

internos, visando tanto diminuição nos custos quanto a diminuição das degradações ambientais 

das quais são responsáveis. Com isso, o objetivo do presente estudo é analisar os procedimentos 

de melhoria nas atividades desenvolvidas em uma empresa do setor ceramista no que diz respeito 

à sustentabilidade e questões ergonômicas, bem como propor estas melhorias a outras empresas 

do ramo que demonstrem interesse. O trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, baseada 

em artigos científicos voltados ao tema, junto a um estudo de caso que se caracteriza por suas 

pesquisas aplicadas aos procedimentos técnicos. Quanto a abordagem, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa ao buscar entender os aspectos subjetivos. Por fim, para os objetivos do estudo, 

decidiu-se realizar uma pesquisa descritiva, na qual serão listadas as alternativas de mudanças. 

Como resultados, foram listadas tanto as mudanças necessárias para que haja a diminuição da 

emissão de poluentes e para que a saúde dos colaboradores e da sociedade seja afetada em uma 

menor intensidade, quanto os benefícios econômicos trazidos à empresa. 

 

Palavras-chave: Cerâmica; investimento; benefícios; sustentabilidade; meio ambiente. 

 

1 Introdução  

 

O século XIX trouxe grandes transformações econômicas e sociais em todo o 

mundo, principalmente, às grandes empresas e industrias, dando início a revolução 

industrial em vários países. O alto índice do consumismo e aumento do capitalismo 

influenciava no nível de produção e descarte de resíduos, o que teve como consequência 

diversos problemas socioambientais.  

mailto:ianymaia35@gmail.com
mailto:larafnery@gmail.com
mailto:joaofsalesa@gmail.com
mailto:ully.martins@ufc.br


 

____________________________________ 
281 

 

De fato, o crescimento do consumismo impactou em todos os âmbitos, incluindo 

o mercado ceramista, que teve um crescente desde a última década no Brasil. O país 

recebeu dois grandes eventos mundiais do esporte, a Copa do Mundo 2014 e as 

Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, o que trouxe um grande investimento em 

construções civis. A cidade de Russas, está localizada a 160km da cidade de Fortaleza, 

que sediou um desses eventos. 

Russas possui 40% da produção de cerâmicas do estado do Ceará. A cidade abriga 

cerca de 155 industrias ceramista, o que influencia em 13 mil empregos diretos e 40 mil 

indiretos, concentrando uma arrecadação tributária para o município no valor de R$72 

milhões anual, o que equivale a 11,5% do PIB (CANAL CIÊNCIA, 2016).  

O mercado ceramista é um dos principais responsáveis pelos impactos negativos, 

no que se refere ao meio ambiente, na cidade de Russas, por conta da extração de madeira 

e argila. Além disso, ocorre a queima da madeira no forno para secagem dos produtos, 

gerando resíduos sólidos. O que empobrece o solo, causa assoreamento dos rios e causa 

impactos na atmosfera. 

Tendo em vista os impactos socioambientais, se faz necessário que as empresas 

invistam em procedimentos de melhoria dos processos internos, visando tanto diminuição 

nos custos quanto a diminuição das degradações ambientais das quais são responsáveis. 

Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar os procedimentos de melhoria 

nas atividades desenvolvidas em uma empresa do setor ceramista no que diz respeito à 

sustentabilidade e questões ergonômicas, bem como propor estas melhorias a outras 

empresas do ramo que demonstrem interesse. 

 

2 Metodologia 

 

Inicialmente, este trabalho envolveu uma preparação conceitual embasada por 

uma pesquisa bibliográfica acerca da temática em questão. Tal pesquisa foi realizada para 

abranger as várias faces dos problemas abordados e identificar as direções que estas 

pesquisas estão tomando. 

 Posteriormente, foi realizada uma visita na empresa para o conhecimento dos 

processos e análise dos seus impactos ao ambiente e aos colaboradores, através de uma 

descrição detalhada sobre cada um, pelo proprietário. Assim, considerando os 

procedimentos técnicos a referida pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. 

Quanto a natureza o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa aplicada, pois 
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segundo Thiollent (2009) “...está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação 

de problemas e busca de soluções.” 

Quanto a abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa ao buscar entender os 

aspectos subjetivos. Quanto aos objetivos se caracteriza como descritiva, pois segundo 

Perovano (2014), “esse tipo de pesquisa visa a identificação, registro e análise das 

características, fatores e variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo”.  

 

3 Referencial Teórico 

 

3.1 Modernização industrial 

 

Em meio a Era da crise econômica em todo o âmbito industrial no século XIX, 

métodos de produção e manufatura estavam em fase de modernização, o operário cedia 

espaço para maquinas eficientes no qual forneciam um menor custo ao seu proprietário. 

A implantação de industrias modernas visava alta produtividade e lucro contínuo, o que 

amadureceu o mercado europeu. 

Um pensamento que reflete tais acontecimentos e a importância dos maquinários 

foi destacado por Marx (1982, p. 424), “[...] baratear as mercadorias, encurtar a parte do 

dia de trabalho da qual precisa o trabalhador para si mesmo, para ampliar a outra parte 

que ele dá gratuitamente ao capitalista. A maquinaria é meio para produzir mais-valia”.  

Nos anos 1990, a modernização foi enfatizada de maneira firme. A reestruturação 

produtiva (sempre sob o paradigma capitalista ou empresarial) aumentou a qualidade e a 

competitividade, concentrando os esforços das empresas de maior capacidade 

competitiva na produção de produtos de maior valor agregado, repassando produtos de 

baixo valor agregado para terceiros (LEITE, 1994). 

O crescimento gradativo de novas industrias que nasciam em países 

subdesenvolvidos, facilitaram entrantes em seu território competitivo. Com isso, surgiram 

também necessidades no mercado brasileiro, dessa forma, tornava-se primordial a 

construção de fábricas especializadas. Dentre elas, o comércio de cerâmica vermelha e 

refratários. 

2.2.2 Cerâmica vermelha 

O principal componente da cerâmica vermelha é a argila natural, esta é utilizada 

na fabricação de vários materiais. A argila caracteriza-se por ser um material maleável, 

com alta plasticidade e um bom isolante térmico. Quando misturada a uma quantidade 
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específica de água e logo em seguida, seca ao ar ou ao calor, pode possuir uma alta dureza 

e resistência mecânica.  

 Segundo o Anuário Mineral Brasileiro de 2010, existem várias aplicações para 

argila (tabela 1) e dentre estas destaca-se o setor da cerâmica vermelha.  

 

Tabela 1: Distribuição setorial do consumo de argila. 

Setor Consumo (%) 

Cerâmica Vermelha 33,52 

Construção Civil 21,68 

Pisos e Revestimentos 17,71 

Cimento 6,09 

Aterro 2,72 

Cerâmica Branca 2,09 

Construção/Manutenção de estradas 1,55 

Artefatos de Cimento 1,27 

Outros 13,37 

 Fonte: Artigo Implantação de uma fábrica de cerâmica vermelha: estudo 

de caso para pequena empresa, 2016. (pag.2). 

 

A cerâmica vermelha representa 90% das alvenarias e coberturas construídas no 

Brasil, com aproximadamente 6903 fábricas de cerâmicas, R$ 18 bilhões de faturamento 

anual e 293 mil empregos diretos e 900 mil indiretos. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA 

INDÚSTRIA CERÂMICA, 2015). 

  

3.2 Responsabilidade socioambiental 

 

A responsabilidade social é um movimento que teve seu início a partir dos anos 

1960, o seu desenvolvimento se deu nos Estados Unidos a motivação fundamentou-se na 

busca por maior conscientização das partes da sociedade em relação à responsabilidade 

das empresas na preservação do meio ambiente e dos direitos dos consumidores (REIS; 

MEDEIROS, 2009). 

O compromisso socioambiental vem para unir sociedade, meio ambiente e 

sustentabilidade, com o propósito principal de preservação e utilização dos recursos 

naturais de maneira eficiente e que atenda às necessidades básicas dos seres humanos. Ao 
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partir desse pressuposto, as organizações públicas e privadas estão aderindo praticas 

ecológicas, junto a uma gestão interna e externa frente a sociedade. Com o intuito de 

gerenciar seus insumos e destinar de maneira correta, todos os resíduos engendrados por 

eles. 

As empresas do futuro estão aderindo a prática de gestão ambiental como 

diferencial competitivo, este conceito está bem definido pela autora, Maria Kraemer 

(2004) “a gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio empresarial. O 

desenvolvimento da consciência ecológica em diferentes camadas e setores da sociedade 

mundial acaba por envolver também o setor empresarial”. 

 Sabe-se que hoje ainda existem empresas que não unem esforços mercadológicos 

com razões socioambientais. Com a expansão e a evolução de pensamentos na sociedade 

moderna onde, questões ambientais se tornam fatores qualificadores de empresas, e diante 

de um mercado em busca de eficiência e redução de custos, o manuseio desses recursos 

naturais estão separando organizações inovadoras de um mercado obsoleto onde a crise 

está atuando de forma repentina.  

Albuquerque et al (2009, p.24) coloca em ênfase cinco fatores que influenciam a 

mudança de postura das organizações frente às questões ambientais: “ (1) Leis severas 

com grande controle; (2) diminuição de custos; (3) pensamento da sociedade; (4) pressão 

dos movimentos ambientalistas; (5) ideologia e visão de futuro a longo prazo”. 

 

3.3 Ergonomia  

 

Iida (2005) mostra que ergonomia estuda a relação entre o homem e o trabalho, 

buscando sempre métodos para melhoria dessa relação. No início da revolução industrial, 

grande parte das preocupações das indústrias eram no processo produtivo, exigindo muito 

de seus trabalhadores e muitas vezes fazendo com que ultrapassassem seus limites 

humanos gerando problemas de saúde, acidentes de trabalho ou até mesmo mortes no 

próprio local de trabalho. 

Após a segunda guerra mundial, a ergonomia foi recebendo suas primeiras 

definições, que relacionavam a adaptação do trabalho para o homem, visto que seria mais 

complicado adaptar o homem ao trabalho. Hoje essa definição é bem mais ampla, pois 

diversos fatores são analisados, e essa análise não se limita apenas na hora da realização 

da atividade produtiva, pois hoje em dia existem planejamentos feitos antes mesmo da 

execução dessa atividade e controles feitos também após a operação. 
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De acordo com International Ergonomics Association - IEA (2000), pode-se 

definir ergonomia como: 

 

Ergonomia (ou Fatores Humanos) é a disciplina científica, que estuda 

as interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema, e a 

profissão que aplica teorias, princípios, dados e métodos, a projetos que 

visem otimizar o bem-estar humano e o desempenho global de sistemas.  

 

O estudo e a implantação da ergonomia nas empresas trazem diversos benefícios 

para todos envolvidos, pois buscará maximizar a eficiência das suas operações 

preocupando-se, também, com bem-estar de seus operadores. 

 

3.4 Resíduos sólidos industriais  

 

De acordo com a ABNT NBR 10004 (2004, p.1), resíduos sólidos são “resíduos 

nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. ” Esses resíduos 

gerados, em alguns casos podem ser reaproveitados, um exemplo bem comum é a coleta 

seletiva do lixo, onde os resíduos sólidos produzidos em residências, são separados e 

coletados com o intuito de ter um destino mais adequado. O descarte inadequado pode 

causar um grande impacto ambiental, por isso é extremamente importante que as 

empresas tenham um bom gerenciamento de resíduos sólidos para que esses impactos 

sejam amenizados. 

A indústria ceramista produz uma grande quantidade de resíduos, pois geralmente 

a fabricação de cerâmica vermelha gera muito desperdício de matéria-prima e sua 

produção é bastante irregular, produzindo um grande número de peças com defeito que 

são rejeitadas, no entanto, hoje existem algumas técnicas para recuperar parte desses 

resíduos que antes seriam descartados. No decorrer da produção, cinzas são produzidas 

devido a combustão nos fornos, seu descarte inadequado pode gerar consequências graves 

nas comunidades próximas à essas fábricas e ao meio ambiente. 

 

3.5 Poluentes  

 

Há, na produção de cerâmica vermelha, uma forte emissão de gases tóxicos e 

poluentes que prejudicam as áreas vizinhas e o meio ambiente em geral. Grande parte 
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desses gases emitidos, são derivados da matéria-prima utilizada na produção, e a queima 

de combustíveis, como lenhas, restos de tecido e até papel, também contribui com a 

poluição do meio ambiente. 

Esses gases que são liberados durante a produção, trazem diversos impactos ao 

meio ambiente, como a poluição da atmosfera e a redução da camada de ozônio, o que 

contribui fortemente para o efeito estufa. Rios, lençóis freáticos e até mesmo o solo 

podem ser afetados pela poluição, logo, é necessário buscar reduzir a emissão de gases 

tóxicos para diminuir os impactos ambientais causados pela indústria ceramista 

(SARETTO, 2014).  

 

4 Resultados e discussões 

 

Foram observados alguns possíveis problemas que podem ocorrer em qualquer 

indústria na área ceramista, os quais foram divididos da seguinte forma: 

 

4.1 Resíduos sólidos 

 

São utilizados produtos defeituosos na fabricação de novos produtos. Os produtos 

com defeitos (figura 1) são triturados e misturados com o novo barro (figura 2), até que 

ambos atinjam a qualidade desejada para a produção de novos produtos. 

 

                 
Figura 1 – Resíduos sólidos.                                    Figura 2 – Barro novo. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2018).                   Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 
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4.2 Ergonomia 

 

Notou-se que o ambiente de trabalho é bastante insalubre (figura 3) para os 

colaboradores, fornecendo diversos riscos, sendo os principais: físicos, químicos, 

acidentes e ergonômicos, causados pelo calor, poeira, ruídos ou até mesmo infraestrutura 

inadequada do ambiente da empresa. 

 

 
Figura 3 – Câmara de cozimento.  

Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

 

Os principais riscos ergonomicos estão listados abaixo (tabela 2), os quais são 

causados pela insalubridade do ambiente. Temos, ainda, o detalhamento de fatores, como 

os geradores, as consequencias e as ações de gestão necessárias para a melhoria.    

 

Tabela 2: Principais riscos de problemas ergonômicos na industria cerâmista. 

Tipos de 

Riscos 

Agentes 

Ambientais 
Fontes Consequências Soluções 

Físicos Ruídos 

Laminadores, 

caminhões, 

empilhadeiras, 

etc. 

Perda auditiva, 

danos 

psicológicos, 

sociais e 

equilíbrio. 

Isolamento das fontes; 

fornecimento de protetores 

auditivos. 



 

____________________________________ 
288 

 

Fonte: Adaptado Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 2013 – Guia Técnico Ambiental 

da Indústria de Cerâmica Vermelha (pag.52,53). 

 

Para ratificar que os riscos listados acima afetam diretamente no desempenho dos 

colaboradores, foi realizada a aplicação de um questionário, aos mesmos, com perguntas 

voltadas a ergonomia, as quais analisavam aspectos, como satisfação e segurança, 

relacionando a utilização dos dois tipos de forno. Os resultados (gráfico 1) mostram que 

apesar das mudanças realizadas pela empresa para melhorar o bem-estar dos 

colaboradores, ainda há falhas, como nos equipamentos de proteção ou na troca do forno.  

Calor 
Fornos e 

secadores 

Diminuição do 

rendimento, 

exaustão, 

desidratação, etc. 

Isolamento das fontes; inclusão de 

barreira e aumento da distância 

entre o trabalhador e a fonte. 

Radiação 

Ultravioleta 

Exposição ao 

sol 

Alterações na pele 

e lesões oculares. 

Inclusão de cobertura no local da 

atividade; fornecimento de chapéu, 

uniformes com manga e óculos. 

Químicos 

Poeira 

Respirável 

Moagem, 

mistura e 

transporte. 

Doenças 

respiratórias. 

Adoção do programa de proteção 

respiratória – PPR; ajuste do 

processo para via úmida. 

Substâncias 

Químicas 

Operações de 

manutenção. 

Dermatoses, 

intoxicação por 

ingestão ou 

inalação. 

Adequação dos procedimentos com 

o uso destes produtos; utilização de 

luvas e aventais. 

Acidentes 
_ 

 

Ambiente e 

processo de 

trabalho: arranjo 

físico, 

equipamentos, 

ferramentas, etc. 

Lesões variadas, 

etc. 

Proteção e manutenção de 

maquinas; adequação das 

instalações elétricas e fornecimento 

de EPI. 

Ergonômicos 

Esforços 

físicos, 

postura 

inadequada, 

estresse, etc. 

Ambiente 

laboral, 

organização do 

trabalho e 

trabalhador. 

Lesões variadas, 

etc. 

Rodizio e descanso constante; 

exercícios compensatórios e 

exames médicos. 
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Gráfico 1: Resultado do questionário sobre ergonomia. 

Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

 

4.3 Forno 

 

A empresa utilizava de um forno convencional, o qual era alimentado apenas por 

lenha e necessitava de uma grande quantidade para a queima, em torno de 200m de lenha, 

abastecido em média a cada 1 hora. Além disso, havia uma maior exposição do 

colaborador com o calor.  

Tendo em vista o cenário descrito, viu-se a necessidade do investimento em um 

novo forno, apesar do alto custo, em médio 1 milhão de reais, os benefícios trazidos são 

bem maiores, como a diminuição tanto dos custos com matéria prima quanto dos 

problemas ergonômicos, com uma economia mensal em torno de R$ 28.000,00.   

 

            
                    Figura 4: Forno convencional.                                            Figura 5: Forno Cedan. 
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Fonte: Elaborada pelos autores (2018).                          Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

 

4.5 Emissão de poluentes 

 

Para a produção dos produtos, a cerâmica utiliza de fornos, que funcionam, 

praticamente, 24 horas por dia, tendo em vista que para o produto final possuir a qualidade 

desejada pela empresa é necessário a permanência do produto no forno durante 25 dias, 

em média, o que aumenta a emissão de fumaça, já que durante todo esse tempo a chama 

deve estar em uma temperatura bastante elevada, em torno de 750º C. O monitoramento 

dessa temperatura é feito por meio de um sistema, que mostra em painéis (figura 6) a 

temperatura de cada câmara, avisando quando está na temperatura ideal para o cozimento 

da cerâmica e a temperatura de retirada do produto. 

 
Figura 6: Painel de controle 

 Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

A alimentação do forno é feita por dois tipos de suprimentos, a lenha (figura 8), 

retirada por meio do desmatamento de algumas áreas próximas a região, e resíduos de 

tecido (figura 7), adquiridos das empresas de fabricação têxtil que se encontram em um 

município vizinho, Jaguaruana-CE.  
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   Figura 7: Resíduo têxtil.                                               Figura 8: Lenha. 

           Fonte: Elaborada pelos autores (2018).                  Fonte: Elaborada pelos autores (2018). 

 

Após ter conhecimento de todos esses fatores, notamos a necessidade de realizar 

uma pesquisa com os moradores próximos a fábrica, pois estes são os principais afetados 

pela emissão de gases advindos dos processos de fabricação, na qual foram feitas 

perguntas a respeito da fumaça emitida, doenças advindas da proximidade com a empresa 

e se foi percebida alguma mudança na emissão de fumaça ou alguma preocupação desse 

tipo de empresa com o meio ambiente. Após as perguntas, foi possível observar que a 

fumaça emitida pelo forno é o que mais os incomoda, porém apenas um entrevistado 

afirmou que sentia faltas de ar decorrente da fumaça e o restante das pessoas que 

participaram da entrevista relataram que não desenvolveram nenhum problema de saúde 

por conta da proximidade da indústria.  

Em relação aos impactos ambientais, os entrevistados não tiveram percepção de 

uma grande diferença na emissão de fumaças e também não notam nenhuma preocupação 

da empresa com o meio ambiente. 

A aquisição do forno cedan trouxe muitos benéficos que não são percebidos muito 

facilmente pela sociedade, devido a ser melhorias a longo prazo. Os benefícios seguem 

três principais vertentes, sendo elas: custos, ergonomia e meio ambiente. A utilização do 

forno diminui cerca de 80% a geração de resíduos, devido à grande eficiência do próprio, 

afetando na diminuição dos custos e poluição. A utilização de resíduos de empresas têxtil 

para alimentação do forno traz grandes vantagens em relação ao preço da matéria prima, 

desmatamento e poluição do meio ambiente. 
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4.6 Melhorias Propostas 

 

Um dos fatores em que o forno cedan afeta diretamente é em relação ao meio 

ambiente, fator esse que não está sendo dado a devida importância pelas cerâmicas do 

interior de Russas-CE. Em uma localidade situada no interior da cidade, 9 cerâmicas estão 

instaladas, onde de acordo com as pesquisas feitas com a população e estudos realizados, 

apenas 3 cerâmicas se preocupam e possuem projetos para a preservação e manutenção 

ambiental.  

Tendo em vista a situação atual e a alegação dos ceramistas em não receberem 

nenhum incentivo fiscal do governo, fica proposto um foco maior do governo para essas 

empresas que operam com grande importância em quesito como, geração de emprego e 

aumento da economia da cidade. A necessidade da geração para elas de alguns benefícios 

para a compra de matéria prima ou investimentos que venham a interferir na preservação 

do meio ambiente seria uma forma de contribuição relevante do governo local. 

Outra importante atitude seria um investimento dessas cerâmicas em fornos desse 

tipo, onde possuem uma eficiência alta e perdas menores de materiais, reduzindo a 

geração de resíduos. A utilização de resíduos sólidos de outras industrias para alimentação 

do forno é uma maneira eficiente e barata de combater o desmatamento. Para isso, seria 

feito parcerias com industrias que forneceriam esse material descartado como forma de 

contribuir para a preservação das florestas. 

 

5 Considerações Finais 

 

Os resultados apresentados indicam que a empresa utiliza de um sistema de 

retroalimentação onde o resíduo gerado retorna ao processo produtivo, as condições do 

local de trabalho são insalubres, com isso, os colaboradores estão propícios ao 

desenvolvimento de problemas de saúde e que a comunidade sofre com a poluição emitida 

pelas chaminés dos fornos. 

Nesse contexto, surge a necessidade de desenvolver e implementar de novas 

técnicas que possibilitem a melhoria do processo produtivo, fazendo com que se gaste 

menos recursos e se gere menos resíduos. Além de transformações no ambiente de 

trabalho como a distribuição de equipamentos de proteção individual. 

O referente artigo se conteve no estudo sobre os impactos gerados ao meio 

ambiente pelas atividades realizadas no setor de ceramista. No entanto, faz necessários 
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mais estudos sobre a problemática em questão bem como a abordagem de outros temas 

relacionados, como o desmatamento gerado a partir da retirada de lenha para o 

abastecimento os fornos e o empobrecimento do solo acarretado pela remoção de barro 

para fabricação de cerâmicos. 

 

Referências Bibliográficas  

 

ALBUQUERQUE, José de Lima (Org.) et al. Gestão ambiental e responsabilidade 

social: Conceitos, Ferramentas e Aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA CERÂMICA. Relatório anual. 2015. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Resíduos 

sólido – Classificação. Rio de Janeiro, 2004. 

 

CANAL CIÊNCIA. Impactos da indústria de cerâmica vermelha em Russas (CE). 

Disponível em: 

<www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0309_Impactos_da_industria_de_ceramica_verme

lha_em_Russas-Ceara> Acesso 04 nov. 2018. 

 

DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Anuário Mineral Brasileiro, 

2010. 

IEA, International de Ergonomics Association. Desenvolvido pela Associação 

Internacional de Ergonomia. Disponível em: <https://www.iea.cc/whats/index.html> 

Acesso em: 07 nov. 2018. 

 

IIDA, Itiro. Ergonomia: Projeto e Produção/ Itiro Lida 2°edição ver. e ampl. - São 

Paulo: Blucher, 2005. 

 

KRAEMER, Maria Elisabeth Pereira. Responsabilidade Social – Uma alavanca para 

a sustentabilidade. Curitiba-PR, 2004. 

 

LEITE, Márcia de Paula. Reestruturação produtiva, novas tecnologias e novas 

formas de gestão da mão de obra. São Paulo, 1994. 

 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 7. ed., v. 1. São Paulo: DIFEL, 

1982. 

 

PEROVANO, D.G. Manual da metodologia da pesquisa cientifica. InterSaberes. 

Curitiba: Juruá, 2014.  

 

REIS, Carlos Nelson dos; MEDEIROS, Luiz Edgar. Responsabilidade social das 

empresas e balanço social: Meios propulsores do desenvolvimento econômico e social. 

São Paulo. Atlas: 2009. 

 

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0309_Impactos_da_industria_de_ceramica_vermelha_em_Russas-Ceara
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0309_Impactos_da_industria_de_ceramica_vermelha_em_Russas-Ceara
https://www.iea.cc/whats/index.html


 

____________________________________ 
294 

 

SARETTO, Rubiéli. Estudo de potenciais e impactos das emissões de poluentes 

atmosféricos pela indústria de cerâmica vermelha do município de Jataizinho-PR. 

Londrina-PR, 2014. 

 

SHINOMIYA, Léo D., DO CARMO, Andre L. Vilaça, ALVES, Joner Oliveira, 

BARBOSA, Raphael de Paiva. Implantação de uma fábrica de cerâmica vermelha: 

Estuda de caso para pequena empresa. 2016. 

 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO E 

OLARIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. Guia Técnico Ambiental Da Industria 

De Cerâmica Vermelha. Disponível em: 

<www.sindicermg.com.br/estudante/GuiaAmbientalCeramicaVermelha.pdf> Acesso 

em: 04 nov. 2018. 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. 18a Edição. Porto Alegre: Editora 

Cortez, 2011. 

  

http://www.sindicermg.com.br/estudante/GuiaAmbientalCeramicaVermelha.pdf


 

____________________________________ 
295 

 

IMPORTÂNCIA DA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC): ESTUDO DE CASO NO 

CAMPUS DE RUSSAS/CE 

 

Elba Mara Paiva Lima 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

elba_18paiva@hotmail.com 

 

Luana da Costa Chaves 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

lu_costachaves@hotmail.com 

 

Ronaldo Soares do Nascimento 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

ronaldosoares191@gmail.com
 
 

 

Maria Lúcia Rodrigues de Matos 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

malurodriguesmatos@gmail.com 

 

Maria Ully Eduardo Martins 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

ully.martins@ufc.br 

 

 
Resumo: 

As constantes revoluções tecnológicas dos últimos séculos possibilitaram aos seres 

humanos um estilo de vida mais confortável e fácil, contudo, os tornou mais dependentes 

energeticamente provocando, em muitos casos, alguns prejuízos ao meio ambiente. Com isso, 

tornou-se necessária uma conscientização mundial acerca do desenvolvimento sustentável e do 

uso de fontes de energia renováveis que gerem menos impactos ambientais. Dentro desse contexto 

o Brasil, em especial, a região Nordeste, possui grande potencial para geração de energia solar 

fotovoltaica. Tendo em vista o alto consumo de energia elétrica e com tendência de crescimento 

no Campus da Universidade Federal do Ceará localizado em Russas, o estudo tem como objetivo 

verificar a viabilidade da diversificação da matriz energética do campus, com o uso da energia 

solar, analisando tanto os ganhos econômicos, como ambientais. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa de caráter exploratório, em forma de estudo de caso, utilizando uma abordagem tanto 

qualitativa como quantitativa. Os resultados indicaram ser necessário um investimento estimado 

de R$ 794.061,98 em um sistema solar capaz de produzir 30000 KWh médios mensais e uma área 

mínima de 1740m² de telhados, o que não é um problema, visto que a área disponível no campus 

é superior. A economia obtida será de R$ 136.800,00 anuais, o que pagará o investimento em 

aproximadamente 6 anos. Como o tempo médio de vida das placas é de 25 anos, será possível 

usufruir economicamente muitos anos após pago o investimento inicial e a redução do impacto 

ambiental da universidade, nesse período, será enorme. 
 

Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica; Instituição de Ensino Superior; Impacto Ambiental. 

 

1 Introdução  

 

A crescente demanda por energia em todo o mundo tem-se constituído em um 

motivo de preocupação constante, afinal, a sociedade atual é totalmente dependente desse 
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recurso, principalmente da energia elétrica. Segundo o Balanço Energético Nacional - 

BEN (2006 e 2016), a oferta interna de energia (total de energia disponibilizada no país) 

passou de 226,1 Mtep (toneladas equivalentes de petróleo) em 2006 para 288,3 Mtep em 

2016, ou seja, apresentou um crescimento de 27% em dez anos. Com relação à energia 

elétrica, o consumo total passou de 520 TWh em 2006 para 390 TWh em 2016, 

representando um acréscimo de 33,3%.  

Os recursos utilizados para geração de toda essa energia provêm da natureza e 

podem ser divididos em renováveis, como os ventos, a água e o sol, e em não renováveis, 

como o carvão, o petróleo e o gás natural. Dados da Empresa de Pesquisa Energética-

EPE (2016), mostram que a matriz energética brasileira é constituída 56,5% de fontes não 

renováveis e 43,5% de renováveis.  

O Brasil está numa situação consideravelmente melhor com relação à utilização 

de fontes de energia renováveis quando comparado à média mundial. A nível mundial, a 

oferta de energia primária é composta 85,9% de fontes não renováveis e 14,1% 

renováveis. Com relação à matriz elétrica brasileira sua composição é de 18% de não 

renováveis e 82% de fontes renováveis, isso se dá devido à grande utilização de energia 

elétrica proveniente das usinas hidrelétricas. 

Diante da conscientização mundial a respeito da conservação ambiental e da 

adoção do conceito de Desenvolvimento Sustentável, definido pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”, surgiu a necessidade de conter os impactos provocados pela ação do 

homem ao longo dos anos. Uma das ações que mais geram impactos ambientais é a 

utilização de fontes de energia não renováveis, que “são as maiores responsáveis pela 

emissão de gases de efeito estufa” (EPE, 2016).  

Apesar de o Brasil já fazer um uso considerável de recursos renováveis em sua 

matriz energética, quando comparado à média mundial, sempre existe a possibilidade de 

melhoria. As hidrelétricas, mesmo gerando energia de fonte renovável provocam, na sua 

instalação, impactos ambientais, pois é necessário desmatar grandes áreas gerando 

supressão de componentes do ecossistema como fauna e flora, e a desapropriação de 

famílias que vivem na região.  

Todos esses fatores fomentam a busca por fontes alternativas de energia 

renováveis que gerem menos impactos ambientais e, do mesmo modo, contribuam para 

gerar energia de forma descentralizada. Isso, por sua vez, levaria a uma redução de custos 
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com transporte e distribuição e, ainda, diminuiria a dependência das grandes 

distribuidoras.  

Dentro deste contexto, a energia solar mostra-se como uma das opções mais 

viáveis, tendo em vista os níveis de radiação solar no Brasil, em especial na região 

Nordeste. 

Observações feitas com relação ao consumo de energia elétrica da Universidade 

Federal do Ceará no campus de Russas indicam um consumo elevado e com tendência de 

crescimento, tendo em vista, a ampliação da planta atual.  

 Dessa forma, o estudo em questão tem por objetivo verificar a viabilidade da 

utilização de energia solar no Campus, com intuito de analisar a relação custo-benefício 

e entender quais ganhos econômicos a universidade obteria e em quanto tempo retornaria 

o investimento inicial. Da mesma forma, relacionar os ganhos ambientais obtidos com 

essa prática. Aliado a isso, ao aproximar a comunidade acadêmica dessa fonte de energia, 

esperasse romper as barreiras que impedem a sua ampla utilização.   

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Recursos Naturais 

 

Desde os tempos mais remotos o homem aprendeu a utilizar os recursos presentes 

na natureza como forma de obter os meios para sua sobrevivência. Dentro desse contexto, 

os recursos naturais podem ser definidos como tudo aquilo que é utilizado pelo homem e 

provêm da natureza. Esses, por sua vez, podem ser classificados como recursos 

renováveis, tendo em vista que após sua utilização podem ser recompostos por processos 

naturais. Já a outra classificação possível trata dos recursos que não possuem essa 

capacidade de regeneração e, por isso, podem ser definidos como recursos não 

renováveis. (OECD, 1997). 

 

2.2 Energia 

 

De acordo com Cavalin (2014), qualquer coisa capaz de produzir ou realizar 

trabalho pode ser classificada como energia. Ainda segundo Cavalin (2014), a energia 

pode ser transformada em outras formas por meio de forças produzidas por 

movimentações que ocorrem no planeta.  
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Uma dessas formas, que está presente em nosso cotidiano e da qual a sociedade 

moderna é totalmente dependente, é a energia elétrica. Suas maiores vantagens provêm 

de, por meio de um custo aceitável, poder ser transportada a longas distâncias e, 

também, ser convertida em outras fontes de energia. (CAVALIN, 2014). 

 

2.2.1 Matriz energética 

 

O conjunto de fontes usadas para gerar a “energia disponível para movimentar os 

carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade” é definida como matriz 

energética, de acordo com o EPE (2016). Os recursos mais utilizados no mundo para 

geração de energia são o petróleo, o carvão mineral e gás natural. Eles compõem a parcela 

dos recursos não renováveis que formam a matriz energética mundial e somam 85,9% da 

matriz, a parte que compete aos recursos renováveis é de apenas 14,1%. 

A distribuição desses recursos é dada na (figura 01), e é possível perceber que as 

fontes de energia renováveis como solar e eólica, ainda são bastante inexpressivas sendo 

totalizadas em menos 1,5% na categoria “outros”. 

 

  
Figura 01: Matriz Energética Mundial 

Fonte: EPE (2015) 

Figura 02: Matriz Energética Brasileira 

Fonte: EPE (2016) 
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No Brasil, a utilização de recursos renováveis para geração de energia se dá em 

maior escala, e isso se deve, principalmente, a utilização do seu potencial hídrico, dos 

derivados de cana e entre outras fontes renováveis, como representado na (figura 02). 

A análise da (figura 03) mostra que o Brasil utiliza mais recursos renováveis que 

o resto do mundo, o que faz com que sua matriz energética seja constituída em 56,5% de 

fontes não renováveis e 43,5% de renováveis. 

 

 
Figura 03: Comparação do consumo de energia de fontes renováveis e não renováveis entre o Brasil e o 

Mundo 

Fonte: EPE (2016) 

 

Quando se comparam as matrizes elétricas, brasileira e mundial, que designam o 

conjunto de fontes utilizadas para produção da energia elétrica, a diferença no uso de 

recursos renováveis se torna ainda mais discrepante. Isso se deve ao fato de que uma parte 

considerável da energia elétrica utilizada no país vem das usinas hidrelétricas. 

Apesar do seu caráter renovável é possível perceber alguns problemas relativos ao 

uso dessa fonte de energia. O primeiro deles aparece ao se perceber que a base dessa 

geração é proveniente de grandes usinas, cerca de 95% da base instalada, o que acaba 

gerando alguns inconvenientes, como, por exemplo, o alagamento de “áreas produtivas e 

de importância sob o aspecto da biodiversidade”, como relata Uczai (2012, p. 106).  

Uczai (2012) afirma, ainda, que o principal desafio atualmente para implantação 

de um empreendimento hidrelétrico no Brasil é conciliar as vantagens relativas à 

produção de energia com os impactos ambientais e sociais adversos.  

 

2.2.2 Impactos Ambientais 

 

Existe uma crescente preocupação com os impactos ambientais que são causados 

pelas ações humanas, e um dos aspectos que influencia esse problema é em relação ao 



 

____________________________________ 
300 

 

consumo de energias, daí, o conhecimento sobre a composição percentual da matriz 

energética torna-se uma informação muito relevante, pois, como é de conhecimento geral, 

“as fontes não renováveis de energia são as maiores responsáveis pela emissão de gases 

de efeito estufa (GEE).” (EPE, 2018).  

Nesse sentido, o Brasil já se encontra em uma boa situação por utilizar 43,5% de 

energia proveniente de recursos renováveis, mas, é possível melhorar esses índices, e 

umas das tendências da atualidade é investir em geração de energia renovável e limpa, 

como por exemplo, a energia solar.   

 

2.3 Energia Solar 

 

Umas das formas mais promissoras de fornecer a energia demandada pela 

sociedade é a utilização da energia gerada pelo sol. (PINHO e GALDINO, 2014) No caso 

do Brasil, “por ser um país localizado na sua maior parte na região inter-tropical, possui 

grande potencial para aproveitamento de energia solar durante todo ano”. (PEREIRA et 

al., 2006, p.10).  

Pereira et. al. (2006, p. 05), desenvolveram um estudo publicado pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe, com o objetivo de “promover o levantamento de 

uma base de dados confiável e de alta qualidade” buscando, com isso, “auxiliar no 

planejamento e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo a projetos nacionais 

de energia solar e eólica”. 

Os mesmos afirmam que qualquer região do Brasil possui valores de irradiação 

solar global maiores do que países da Europa, como Alemanha e França, onde projetos 

de energia solar já são bastante populares. Os valores brasileiros ficam em torno de 1500-

2500 kWh/m², enquanto que na Alemanha e França, correspondem a 900-1250 kWh/m² 

e 900-1650 kWh/m², respectivamente. 

Sendo possível concluir que o Brasil está em posição mais confortável em relação 

aos países que atualmente lideram a exploração dessa fonte de energia. (UCZAI, 2012). 

 

2.3.1 Energia Solar Fotovoltaica 

 

O Sistema Fotovoltaico - SFV é um gerador de energia que capta a radiação solar 

e a transforma em energia elétrica. Essa conversão de energias é realizada diretamente 

por meio do efeito fotovoltaico, que é a entrada de fótons de luz dentro do material 
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semicondutor que constitui as células fotovoltaicas que são, por sua vez, o componente 

básico do sistema. 

Um painel fotovoltaico é composto com a combinação de várias células 

fotovoltaicas interconectadas, sua capacidade pode chegar até 200 watts (W). 

Dependendo da aplicação desejada, esses painéis podem ser combinados com outros 

componentes, como inversores e baterias (UCZAI, 2012). 

Um dos materiais mais utilizados na produção das placas fotovoltaicas é o silício 

cristalino, cerca de 85% a 90% do mercado atual, do qual se produzem módulos que 

podem ser mono ou multicristalinos, rendimentos maiores, entre 15% e 20% de conversão 

da luz solar em eletricidade, são oferecidos pelos painéis de silício monocristalino. Os de 

silício multicristalino, por sua vez, possuem a vantagem de ter menores custos de 

produção, contudo, apresentam rendimento médio de apenas 14%.  (IEA, 2011 apud 

UCZAI). 

De acordo com Pinho e Galdino (2014), existem duas formas básicas nas quais os 

SFVs podem ser classificados, são elas: isolados e conectados à rede. A utilização de cada 

um deles depende das especificidades do projeto, visto que nos sistemas isolados, é 

necessária a utilização de uma bateria, por exemplo, caso se necessite utilizar energia nos 

horários nos quais não há geração fotovoltaica, o que acaba por gerar mais custos. 

Com relação aos sistemas conectados à rede, Pinho e Galdino (2014, p.257) os 

define como “aqueles em que a potência produzida pelo gerador fotovoltaico é entregue 

diretamente à rede elétrica.” Ressaltam ainda a importância de se utilizar um “inversor 

que satisfaça as exigências de qualidade e segurança, para que não degrade a qualidade 

do sistema elétrico ao qual se interliga o gerador fotovoltaico”.  

Em um projeto é necessário dimensionar o SFV considerando fatores como a 

orientação dos módulos, disponibilidade de área e do recurso solar, entre outros fatores, 

visando adequar o gerador fotovoltaico a demanda específica de energia elétrica. (PINHO 

e GALDINO, 2014).  

 

2.4 Incentivos para a utilização de energia renovável 

 

Com a percepção de todos os benefícios, econômicos e ambientais, da utilização 

da energia solar e mediante o elevado custo da implantação da mesma, torna-se necessário 

que medidas que incentivem o aproveitamento da luz solar façam parte deste novo 

mercado em ascensão no Brasil. 
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A resolução normativa nº 482, criada pela ANEEL em 17 de abril de 2012 com o 

objetivo de estabelecer as condições gerais para o acesso a microgeração e minigeração 

distribuída definiu, entre outras coisas, o sistema de compensação de energia elétrica.  

Com esta exposição, passa a ser mais vantajoso gerar energia elétrica, já que toda 

a energia produzida poderá ser utilizada, sem desperdício, provocando um 

aproveitamento de qualquer excedente que será pago por créditos gerados pela empresa 

distribuidora de energia.   

Outra forma de incentivo são as linhas de financiamento estatais que segundo 

Uczai (2012, p. 43) “corresponde às linhas de financiamento providas por bancos de 

desenvolvimento estatais ou internacionais, que, geralmente, apresentam taxas de juro e 

custos financeiros inferiores aos que vigoram no mercado.”, desta forma, o maior 

empecilho econômico, o alto investimento inicial, é ultrapassado com a ajuda dos 

recursos fornecidos pelo banco.  

   

2.5 Viabilidade econômica 

 

O estudo da viabilidade econômica de um investimento pode ser feito utilizando 

alguns métodos disponíveis na literatura. O estudo em questão utilizará duas abordagens 

amplamente utilizadas que são períodos de payback e valor presente líquido - VPL. 

 

2.5.1 Períodos de payback 

 

De acordo com Gitman (2004), o método períodos de payback acumula as 

entradas anuais até que o investimento inicial seja recuperado, estabelecendo, dessa 

forma, o tempo no qual se dará o retorno da aplicação. O tempo considerado aceitável, 

por sua vez, varia de acordo com cada projeto e determinará se o mesmo será aceito ou 

não. Contudo, por não considerar claramente o valor de dinheiro no tempo, o autor 

considera esse método pouco sofisticado. 

 

2.5.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Um método mais sofisticado para análises viabilidade econômica por considerar 

o valor do dinheiro no tempo, segundo Gitman (2004, p.342), é o VPL. O mesmo é obtido 

“subtraindo-se o investimento inicial de um projeto (FC0) do presente de suas entradas de 
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caixa (FCt), descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa(k)”. Dessa 

forma, o investimento estará sendo avaliado em termos do dinheiro presente e quando o 

VPL for positivo a empresa obterá “retorno superior ao seu custo de capital”. 

 

3 Metodologia 

 

O estudo de caso foi realizado na cidade de Russas-CE, no Campus da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) que teve início de suas atividades em 2015 e conta 

atualmente com cinco cursos de graduação, são eles, Ciência da Computação, Engenharia 

de Software, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica. A 

Universidade possui uma área total de 50 hectares e, de acordo com a mesma, durante sua 

fase de implantação terá em torno de 1.650 estudantes, 92 professores e 110 servidores 

técnico-administrativos. 

A pesquisa feita para realização deste trabalho tem caráter exploratório e se deu 

por meio de um estudo de caso adotando uma abordagem tanto quantitativa como 

qualitativa. O estudo de caso é definido por Gil (2002, p.54) como o “estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”, aplicado, nesse caso, com intuito de reunir dados e fazer simulações para 

melhor compreensão da questão em análise.  

Os procedimentos utilizados foram, primeiramente, uma revisão bibliográfica 

acerca dos conceitos a serem utilizados possibilitando, assim, uma melhor compreensão 

do assunto. Em sequência, com o objetivo de dimensionar o SFV, teve início a coleta dos 

dados.  

Na Prefeitura do Campus foram obtidos os dados da demanda contratada junto a 

distribuidora Enel, que é de 200 kW fazendo parte, então, do Grupo A - Tarifação Horária 

Verde. Com relação a demanda de energia elétrica, também foram obtidos os dados dos 

anos de 2016 e 2017, conforme ilustrado nos (gráficos 01 e 02).  
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Gráfico 01: Consumo de Energia Elétrica da UFC Campus Russas no ano de 2016 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

Analisando os gráficos, é possível perceber que o perfil de consumo do Campus 

ocorre principalmente no período diurno, ou seja, fora do horário de ponta que é o período 

de 17h30min às 20h30min, no qual as tarifas são em torno de 4 vezes mais caras. Sendo 

assim, a utilização de energia solar é compatível com as necessidades da instituição.   

 

 
Gráfico 02: Consumo de Energia Elétrica da UFC Campus Russas no ano de 2017 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

Outra informação identificada, comparando o consumo dos dois anos, é que a 

demanda de energia elétrica tende a aumentar com a expansão do campus, o que torna 

importante diversificar a matriz elétrica em busca de fontes alternativas mais baratas. 

Um dos dados necessários para o dimensionamento do SFV é a localização 

geográfica do Campus, com a utilização da ferramenta Google Earth Pro foram obtidas 

as coordenadas 4°56’49.71”S e 37°58’27.02”O e inserindo-as na ferramenta SunData v 

3.0 (disponível gratuitamente em http://www.cresesb.cepel.br/index.php#data) foi 

possível obter os cálculos de irradiação solar da região, conforme ilustrado no (gráfico 

03). 
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Gráfico 03: Irradiação Solar no plano horizontal para localidades próximas ao Campus 

Fonte: Elaborado pelos Autores - SunData (2018) 

 

Além da necessidade de bons índices de irradiação, para utilizar a energia solar é 

preciso, também, ter espaços que não sejam afetados pelo sombreamento, com o intuito 

de obter um melhor aproveitamento do recurso solar.  

Outro aspecto relevante do projeto, tendo em vista os custos de instalação, é que 

os painéis solares sejam posicionados nos telhados dos prédios aproveitando, assim, a 

estrutura existente. Isto por que, para serem instalados diretamente no solo é necessário a 

preparação do terreno e a utilização de suportes, o que acaba por gerar mais custos. 

O local, em sua grande maioria é livre de sombreamento, como pode ser 

visualizado na (figura 04). Com relação a área disponível para instalação nos telhados, 

os Blocos 1 e 2, com área de 3.095m² cada, seriam os mais indicados. 

 

 
Figura 04: Localização geográfica da UFC Campus Russas 
Fonte: Elaborado pelos Autores - Google Earth Pro (2018) 
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4 Resultados e Discussões  

 

4.1 Capacidade de geração do sistema proposto 

 

A capacidade de geração do SFV foi obtida por meio de um software online, 

Simulador Solar, disponível em http:www.portalsolar.com.br. Como entrada, foram 

utilizadas a demanda de energia que se pretende atender e a localização do Campus, a 

partir disso, então, foi possível obter alguns dados sobre o sistema fotovoltaico a ser 

utilizado. 

Para atender uma demanda mensal de 30000 KWh serão necessários 659 painéis 

de 330 W cada, com uma potência instalada de 217,56 KWp (watts-pico:potência sob 

condição-padrão) e uma área mínima para instalação de 1740 m².  

O investimento necessário, de acordo com o preço médio praticado pelo mercado, 

é de R$ 794.061,98, segundo as informações disponibilizadas pelo simulador. 

 

 
Gráfico 04: Produção Anual de energia (kWh/mês) 

Fonte: Elaborado pelos Autores- Simulador Solar (2018) 

 

Os períodos de maior geração de energia, como observado no (gráfico 04), 

correspondem aos meses mais secos e quentes do ano, quando os sistemas de climatização 

consomem mais energia. Outra observação a ser feita, a partir dessa figura, é que alguns 

dos meses em que se tem produções mais baixas coincidem com os meses de férias, 

quando o consumo de energia elétrica da instituição é reduzido. 
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4.2 Viabilidade Econômica do sistema proposto 

 

A análise da viabilidade econômica do projeto se deu considerando o custo do 

KWh pago pela instituição a distribuidora de energia, como observado na fatura de 

energia elétrica, de R$ 0,38 e a geração média mensal do sistema proposto de 30000 

KWh, com isso é possível obter o valor de  R$ 136.800,00, correspondente a economia 

anual gerada com  a utilização do SFV. 

A partir disso, aplicando o método período de payback, conforme ilustrado na 

(tabela 01), é possível perceber que o tempo necessário para retornar o investimento 

inicial do projeto é de 6 anos. Ou seja, após esse período, o SFV já estaria quitado e 

gerando uma economia anual de R$ 136.800,00. 

 

Tabela 01: Fluxo de caixa projetado 

Ano Investimento inicial Fluxo de caixa Período de payback 

0 -R$ 794.061,98 -R$ 794.061,98 -R$ 794.061,98 

1  R$ 136.800,00 -R$ 657.261,98 

2  R$ 136.800,00 -R$ 520.461,98 

3  R$ 136.800,00 -R$ 383.661,98 

4  R$ 136.800,00 -R$ 246.861,98 

5  R$ 136.800,00 -R$ 110.061,98 

6  R$ 136.800,00 R$ 26.738,02 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018) 

 

Com a aplicação do VPL, aplicado a um custo de capital 8% ao ano e para um 

período de 25 anos, que corresponde a garantia média dos equipamentos, é possível 

perceber que em 9 anos o VPL será de R$ 60.512,29, como ilustrado no (gráfico 05). 

Sendo possível concluir que, para o período analisado, o sistema proposto é viável 

economicamente. 
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Gráfico 05: VPL para uma taxa de 8% ao ano 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2018)  
      

4.3 Estimativas ambientais 

 

Algumas estimativas ambientais, resultantes da utilização do sistema proposto, 

podem ser obtidas com a utilização de uma ferramenta, a Neosolar, disponível em 

https://www.neosolar.com.br/simulador-solar-calculadora-fotovoltaica. O uso de 30.000 

kW gerados através da energia solar, proporciona uma redução de 5.149.956 kg de CO2 

na atmosfera, que é equivalente a plantar 36.785 árvores e equivale a 46.961.600 km 

rodados em carros elétricos. 

 

5 Considerações Finais 

 

Com as análises e resultados expostos neste artigo, pode-se chegar a algumas 

conclusões, primeiro, quanto a capacidade de geração do sistema SFV, que se mostra 

capaz de atender uma demanda mensal média de 30000 KWh com um espaço de 1740 

m², menor do que o disponível nos telhados universitários de 3.095m² para cada um dos 

dois blocos, em virtude da boa incidência solar, principalmente no segundo semestre do 

ano, dessa forma é possível suprir em média o consumo total do campus e ainda ter espaço 

para uma possível ampliação da geração, haja vista o crescimento das instalações da 

universidade em Russas. 

Em segundo, o sistema de geração de energia apontado é viável economicamente, 

pois com o investimento estimado de R$ 794.061,98, o tempo médio de funcionamento 

das placas solares de 25 anos e a economia média anual de R$ 136.800,00, cria um cenário 

que, em torno de 6 anos, seja restituído o gasto inicial, e nos anos posteriores economize 

https://www.neosolar.com.br/simulador-solar-calculadora-fotovoltaica
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o suficiente para a troca das novas placas solares necessárias, ou seja, a mudança da matriz 

energética do campus é realizável. 

Em terceiro, a principal importância da mudança da matriz energética é a redução 

do impacto negativo que a universidade causa no meio ambiente e que se agravaria a 

medida que o campus se expande, já que com a utilização da energia solar se reduz muitas 

toneladas de CO2 na atmosfera, caminhando para um futuro ecologicamente sustentável. 

Por fim, a aproximação do sistema de geração de energia com a universidade 

atrairia inúmeros benefícios acadêmicos, para alunos e professores, que poderiam 

pesquisar e desenvolver melhorias para o sistema, no intuito de barateá-lo ou aprimorá-

lo, desta forma contribuindo para a universidade e para a sociedade como um todo. 

 

Referências  

 

ANEEL. Resolução Normativa N° 482, de 17 de abril de 2012. Dispõe sobre micro 

geração e mini geração de sistemas de energia elétrica e outras providências. Disponível 

em: < http://www2.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf>. Acesso em: 5 out. 2018. 

 

CALAVIN, G.; CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 22ed. São Paulo: Ética, 

2014. 

 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 

Nosso Futuro Comum. 2. Ed. Rio de Janeiro, RJ – 1991. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20

Futuro%20Comum.pdf>. Acesso em: 5 out. 2018. 

 

CONFAZ. Convênio ICMS 101/97. Ministério da Fazenda, Rio de Janeiro, RJ, 07 jan. 

1975. Disponível em: < 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/CV101_97>. Acesso em: 

5 out. 2018. 

 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Balanço Energético Nacional 

2007. Disponível em: 

<https://ben.epe.gov.br/downloads/Sum_Executivo_BEN_2007.pdf>. Acesso em: 5 out. 

2018. 

 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Balanço Energético Nacional 

2017. Disponível em: 

<https://ben.epe.gov.br/downloads/S%c3%adntese%20do%20Relat%c3%b3rio%20Fina

l_2017_Web.pdf >. Acesso em: 5 out. 2018. 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Matriz Energética e Elétrica. 

Disponível em: <http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-

eletrica#ENERGETICA>. Acesso em: 5 out. 2018. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 



 

____________________________________ 
310 

 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 10°ed. São Paulo: Pearson, 

2004 

 

OECD. Glossary os Statistical Terms. Disponível em: 

<https://stats.oecd.org/glossary/>. Acesso em: 5 out. 2018. 

 

PEREIRA, E. B. et al. Atlas Brasileiro de energia solar. 1ed. São José dos Campos, 

2006. Disponível em: 

<http://ftp.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/brazil_solar_atlas_R1.pdf>. Acesso em: 8 

out. 2018. 

PINHO, J. T., GALDINO, M. A. Manual de Engenharia para sistemas fotovoltaicos. 

CEPEL-CRESESB. Rio de Janeiro, 2014 

 

UCZAI, P. Cadernos de Altos Estudos: Energias Renováveis – Riqueza Sustentável 

ao Alcance da Sociedade. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-

camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/energias-renovaveis-riqueza-sustentavel-ao-

alcance-da-sociedade>. Acesso em: 5 out. 2018. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC). O Campus. Russas, 2018. 

Disponível em: <http://www.campusrussas.ufc.br/campus.php>. Acesso em: 5 out. 

2018. 

  



 

____________________________________ 
311 

 

UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS E DESTINOS 

APLICÁVEIS NO VALE DO JAGUARIBE PARA O RESÍDUO DE GESSO 

  

Matheus Jesus Ribeiro Araújo. 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

m.rib.araujo@gmail.com 

 

Francisco Mineiro Apolonio Neto 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

mineironeto1@gmail.com 

 

Adiláyne Keise Mendes Barros 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

adilaynemendes@gmail.com 

 

Jonas da Silva Castro 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

ecpjonas@gmail.com 
 

 Maria Ully Eduardo Martins 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

ully.martins@ufc.br 

 

 
Resumo: 

O uso do gesso se expandiu a múltiplos serviços industriais, com uma gama de utilização 

extremamente ampla. Dentre suas utilizações, destaca-se a construção civil como a principal 

aplicação do material. Entretanto, essa cadeia produtiva gera diversos impactos, desde sua 

extração até seu descarte. Sua destinação incorreta pode levar, inclusive, à contaminação do solo, 

não sendo recomendada nem mesmo em aterros sanitários comuns. Nesse contexto, é importante 

procurar minimizar os malefícios causados pela destinação incorreta desse insumo, e, tendo em 

vista sua classificação como resíduo de construção de classe B, o mais indicado para tal é a 

reciclagem. Para entender a situação local, foram coletadas informações sobre o descarte e 

procedência no município de Russas, assim como seria o futuro plano de gestão, que englobaria 

diversos municípios do Vale do Jaguaribe. Para estas cidades, a construção do aterro sanitário e 

a deposição dos resíduos de materiais de construção civil, sem a devida separação, não só 

inviabiliza a reutilização do resíduo de gesso como também pode causar o surgimento de diversos 

problemas ambientais. Portanto, essa problemática, a partir da análise das atividades da região e 

de estudos a respeito dos principais mecanismos de reciclagem do resíduo do gesso, foi possível 

entender como as duas principais soluções o uso do resíduo de gesso na fabricação de cimento e 

na correção de solos usados para agricultura, atividades amplamente desenvolvidas na região, que 

podem diminuir o desperdício, garantindo também a amenização de todos os impactos gerados. 

 

Palavras-chave: Resíduo; Gesso; Reuso; Vale do Jaguaribe. 

 

1 Introdução 

 

Utilizado em diversas atividades humanas ao longo do desenvolvimento de muitas 

sociedades, também devido à existência de jazidas em diferentes partes do mundo e à 

facilidade de reidratação e desidratação, o mineral gipsita caracteriza-se por ser um 

sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O) (SOBRINHO, 2001), sendo usada, muitas 

mailto:m.rib.araujo@gmail.com
mailto:mineironeto1@gmail.com
mailto:adilaynemendes@gmail.com
mailto:ecpjonas@gmail.com
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vezes, na agricultura. Sua forma calcinada, ou sulfato de cálcio hemi-hidratado 

(CaSO4.0.5H2O), popularmente conhecida como gesso, é amplamente usada na indústria 

e construção civil.  

Na construção civil, o gesso também é recorrente na execução de muitas 

atividades, seja no revestimento de paredes e tetos, ou na fabricação de placas e peças de 

acabamento, sendo considerado um dos materiais mais usados no mundo, devido ao seu 

potencial em resistência, seu uso como isolante térmico e acústico e seu baixo custo.  

Entretanto, o resíduo de sua aplicação pode vir a provocar problemas ambientais 

graves, como a poluição atmosférica, geração de rejeitos, destruição da vegetação nativa 

e contaminação de solos e lençóis freáticos. Além disso, sua decomposição em aterros 

pode produzir gás sulfídrico, que, além de ser inflamável, é nocivo aos seres humanos. 

Segundo International Council for Building - CIB (1999) para alcançar um 

desenvolvimento sustentável, é necessário controlar alguns elementos das etapas de 

produção, como as reduções do uso de recursos naturais, do consumo energético, da 

geração de resíduos, a reutilização e reciclagem. 

 De acordo com Pinheiro (2011), cerca de 75% dos resíduos sólidos são 

produzidos pela construção civil, mostrando que existem falhas no processo construtivo 

utilizado atualmente, necessitando de uma reestruturação do mesmo. Ainda segundo a 

autora, o Brasil, apesar de possuir a maior reserva mundial do mineral, representa apenas 

1,4% da produção nessa escala. A região do Sertão do Araripe, em Pernambuco, 

concentra 95% de toda a  produção nacional.   

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é expor os prejuízos socioambientais 

da produção do gesso e da destinação incorreta dos produtos de sua utilização, propondo 

a reutilização do resíduo oriundos da construção civil nos municípios do Vale do 

Jaguaribe, levando em conta as necessidades de cada cidade, sem que ocorra uma nova 

calcinação, o que evitaria diretamente a liberação de CO2 , além de todo tipo de impacto 

gerado da exploração da gipsita à produção do gesso.  

 

2 Metodologia  

 

Para o levantamento de informações acerca do descarte do gesso, foram coletados 

dados na cidade de Russas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde nos 

foi informado sobre o atual plano de descarte, e o futuro, com a construção do aterro 

sanitário, abrangendo 11 cidades da região jaguaribana. Assim, as informações coletadas 
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sobre o aterro dizem respeito não só à cidade mencionada, mas também as demais que se 

encontram situadas no Vale do Jaguaribe. 

Tendo em vista os recursos e processos mais adequados à região considerada, a 

partir da análise de diversos materiais e autores, foram propostos os principais métodos 

de reutilização do resíduo do gesso, adequando-os aos processos produtivos mais 

desenvolvidos na área. 

 

3 Referencial Teórico 

 

Considerado um dos materiais de construções mais antigos fabricados pelo 

homem, o uso da gipsita remete a civilizações antigas, como a egípcia (3.000 a.C.) e a 

romana. No século XVIII, o mineral já era empregado na agricultura, para que o solo 

atingisse as características desejadas (SOBRINHO, 2001). Ainda segundo Sobrinho, no 

ramo industrial, o gesso tem aplicação em diversas áreas, como fabricação de tinta, 

pólvora, botões de fósforo, distribuidor de carga de inseticidas e, até mesmo, na 

fabricação de cerveja.   

Segundo Cagnoni (2017), a calcinação, reação que dá origem ao gesso 

propriamente dito, é um processo endotérmico, um tipo de decomposição quente, a uma 

temperatura entre 140ºC a 160ºC. Durante essa etapa, a gipsita perde uma molécula e 

meia de água, transformando-se em sulfato de cálcio semi-hidratado, o gesso. No 

processo também são separadas as impurezas do mineral.  

CaSO4 . 2H2O  + Calor → CaSO4 . ¹/2 H2O + 3  1/2 H2O 

Com propriedades únicas, o gesso é utilizado em revestimentos de paredes e tetos, 

decoração de ambientes internos, peças de acabamentos, etc. O Brasil é o maior detentor 

de reservas do mineral gipsita - rocha que dá origem ao gesso - em todo o mundo, 

extraindo-a com uma pureza de 98%. O estado de Pernambuco é o maior fornecedor do 

mineral, sendo responsável por 95% de todo o gesso produzido no país. 

 

3.1 Impactos relacionados ao processo de formação do gesso. 

 

Ao analisar os possíveis impactos ambientais que o processo de transformação do 

minério de gipsita em gesso pode gerar, é possível perceber que resíduos são formados 

ao longo de todas as operações relacionadas ao material, assim como a implementação de 

seus produtos. 
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Segundo Pinheiro (2011), já na extração do minério, são formados rejeitos 

inutilizáveis industrialmente, que, geralmente, são alocados perto das cavas de mineração. 

No processo de britagem, para obtenção da granulometria almejada à calcinação, forma-

se também uma parte mais fina, de modo que essa é considerada resíduo e destinada à 

área agrícola. Entretanto, o material que adquire dimensões ainda menores é considerado 

perigoso para a saúde humana e poluente atmosférico. 

Também sobre essa etapa, de acordo com Carvalho (2015, p. 2), 

 
A princípio na mineração da gipsita, o principal problema ambiental é 

o capeamento, pois não se tem um mecanismo alternativo para 

aproveitá-lo. A poluição do ar e a devastação de matas para retirada de 

lenha são notórias em outras regiões para calcinação do gesso. 

 

Desse modo, caso não sejam tomadas as medidas de controle de resíduos 

necessárias, é provável o surgimento de diversos danos graves ao ambiente. Considerando 

a área de mineração, ocorrerá a retirada de vegetação nativa, não só para a extração, mas 

também para áreas de deposição de resíduo. Além disso, os poluentes atmosféricos 

particulares podem levar à perda de biodiversidade, e os resíduos como um todo podem 

causar aumento da acidez do lençol freático, contribuindo para a proliferação de micro-

organismos patogênicos, culminando no surgimento de doenças, podendo ser prejudiciais 

aos seres humanos. 

Durante a calcinação, o material particular também é um problema, uma vez que 

ele fica em suspensão dentro da usina. Além disso, os poluentes atmosféricos produzidos 

também caracterizam um fator negativo para essa etapa. 

De acordo com Freitas (2018), no Brasil, a porcentagem de resíduo de gesso em 

relação aos resíduos da construção civil varia entre 1% e 15%, dependendo da região e 

método utilizado. Quanto à utilização do material, o setor de revestimento é o que mais 

desperdiça, representando cerca de 30% a 40%. Ainda de acordo com a autora, esses 

rejeitos não são descartados da forma como deveriam, gerando contaminação do meio 

ambiente. 

Em relação ao descarte, os rejeitos da construção civil podem ser igualmente 

danosos à saúde humana e ao meio ambiente.  

Ainda de acordo com Pinheiro (2011, p. 86), 

 
A deposição do resíduo de gesso em aterros sanitários comuns também 

não é recomendada. O ambiente úmido, associado às condições 

aeróbicas e à presença de bactérias redutoras de sulfato, permite a 
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dissociação dos componentes do gesso em dióxido de carbono, água e 

gás sulfídrico (H2S), que possui odor característico de ovo podre, é 

tóxico e inflamável. A incineração do resíduo produz o dióxido de 

enxofre (SO2), um gás tóxico. 

 

3.2 Resíduos de gesso provenientes da construção civil. 

 

Dentre as principais destinações do gesso na construção Civil, podemos destacar 

a utilização para a produção de revestimento (reboco) e a utilização de placas de gesso 

acartonado, seja para a divisão de ambientes ou em forros, assim estando presente em 

quase todos os locais das construções que fazem o uso dessas técnicas. 

A quantificação do volume de resíduos gerados advindos da utilização em 

revestimento de gesso para alvenarias e tetos é estimada pela quantidade perdida de 

material. Segundo Agopyan, et al. (2003), o volume estimado atinge um valor até 45%, 

superior ao estimado pelos principais fabricantes de gesso, os quais calculam uma perda 

de 30% (JOHN; CINCOTTO, 2003). Pimentel e Camarini (2009) estimaram valores entre 

30% e 40% em algumas obras no interior de São Paulo. 

Na utilização de chapas de gesso acartonado, o volume de resíduo de gesso gerado 

neste processo depende da modulação da obra. Nos EUA, por exemplo, estima-se uma 

quantidade que varia de 10% a 12% (CAMPBELL, 2003). 

 A Associação Brasileira de Gesso - ABRAGESSO - estima um percentual de 5% 

(JOHN; CINCOTTO, 2003), enquanto, em pesquisa de campo com instaladores, o valor 

estimado é da ordem de 12% (MARCONDES, 2007). 

De acordo com Lima (2013, p. 3), 

 

A presença de gesso nas amostras de RCC de Fortaleza se mostrou 

praticamente constante, com percentuais entre 4,9 e 5,1%. O gesso tem 

em sua composição principal o sulfato de cálcio duplamente hidratado, 

substância expansiva que pode contaminar o RCC, tornando-o inviável 

para a reciclagem. 
 

Representando assim um grande volume de material desperdiçado durante a sua 

produção e não apenas no emprego dele, mostrando que a problemática de buscar uma 

destinação adequada para o resíduo do gesso deve ocorrer em diferentes fases, são elas: 

sua produção, no seu emprego na fase de construção, e após seu uso, que seriam em 

demolições e reformas que se fazem necessária a remoção ou onde ocorra a danificação 

sem possibilidade de recuperação das placas de gesso. Alertando também para o possível 

risco de contaminação de outros materiais de classe distinta que podem ser destinados a 
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reciclagem. 

 

3.3 Descarte e destinação dos resíduos de gesso. 

 

Segundo a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, 

Nº431 (2011),  os resíduos de gesso utilizados na construção civil são armazenados em 

local seco e coberto, evitando o contato deles com a água.    

De acordo com a Associação Brasileira de Drywall (2012), o transporte para 

empresas que fazem a reciclagem do material deve atender as diretrizes municipais do 

órgão responsável pela limpeza pública. O resíduo de gesso é, então, separado de outros 

resíduos para ser utilizado nas indústrias cimenteiras, no setor agrícola e nas indústrias de 

transformação do gesso, para compor, em certas proporções, processos de produção de 

materiais alternativos, considerados mais limpos ambientalmente.  

Além disso, de acordo com Cartaxo (2013, p.11), 

 
Fica evidenciado, portanto, que é necessário o cumprimento da 

Resolução CONAMA 307/02, que determina que o transportador é co-

responsável pelo resíduo transportado, pois o gerador paga pela coleta, 

transporte e destinação final e o transportador legalmente cadastrado é 

quem faz a destinação do resíduo de gesso inadequadamente. 
 

Atualmente, o gesso é considerado um resíduo de classe B - recicláveis - e, a partir 

da destinação correta do rejeito, o mesmo poderá ser utilizado da forma que mais se 

adeque com a demanda local, seja por calcinação ou utilização na agricultura.  

 

3.4 Reuso do gesso na fabricação de cimento. 

 

Umas das possíveis formas de utilização do resíduo de gesso seria a adição do 

mesmo ao processo de fabricação do cimento. Considerando a área do Vale do Jaguaribe, 

a possibilidade não deve ser descartada, já que, nesse local, opera uma indústria produtora 

desse insumo, a fábrica de cimento Apodi. 

Para obter o maior tempo possível de início de pega, é necessário balancear as 

fontes de sulfato adicionadas ao clínquer do cimento, dentre estas o gesso. O sulfato 

liberado reage com o aluminato tricálcico, o que pode retardar a pega de 2 a 4 horas.  

Esse processo é o responsável pela viabilidade da maioria das estruturas de 

cimento que o homem é capaz de produzir hoje, já que a pega se daria quase que 

instantaneamente, ou seja, o tempo de utilização do material diminuiria drasticamente, 
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dificultando o manuseio e o transporte. Vale ainda salientar que a adição do gesso ao 

clínquer é obrigatória, geralmente na quantidade de 3 a 5%. Desse modo, a necessidade 

de utilização do gesso irá depender da demanda de cimento da região (OLIVEIRA, 2013). 

Para Ferreira (2014, p.8), 

 
No processo de fabricação do cimento portland, é adicionado na forma 

de Gipsita e possui o papel de ligante entre os agregados. A reutilização 

dos resíduos de gesso na fabricação de cimento é feita na fase final de 

moagem do clínquer (em substituição à gipsita "in natura") para retardar 

a pega do cimento. 

 

 Caso seja separado dos demais resíduos, o gesso da construção possui 

características semelhantes ao minério que o forma, a Gipsita, justificando seu 

reaproveitamento (NASCIMENTO, 2010). Logo, pode-se dizer que a utilização do 

resíduo propriamente dito na produção pode vir a substituir o uso direto do mineral 

virgem.    

 

3.5 Utilização do resíduo de gesso para correção de solos salinos.  

  

Em regiões de clima semiárido e em plantações intensivas onde o solo é utilizado o ano 

todo, principalmente no período de estiagem, é comum a prática de irrigação do solo por 

longos períodos. Esses solos são propensos ao acúmulo de sais e, em nosso país, este 

problema tem surgido principalmente no semiárido do Nordeste, no entanto, poucos 

dados existem da real situação desta degradação (FREIRE, 2014). 

A salinização do solo pode provocar um efeito indireto bastante adverso ao 

crescimento das plantas: a destruição da estrutura do solo e consequente compactação 

deste. Constituindo assim um dos fatores limitantes da produção agrícola, principalmente 

em locais irrigados sob condição de temperatura elevada e pluviometria baixa, onde esse 

problema pode ser agravado pela utilização de águas de má qualidade que apresentam 

elevada presença de determinados sais. 

Do mesmo modo, culturas agrícolas, em sua grande maioria, não são tolerantes a 

níveis altos de salinidade, de modo que aquelas mais sensíveis são drasticamente afetadas 

pelos efeitos deletérios dos sais, que podem restringir – ou até mesmo impedir – o 

crescimento e a produção de muitas espécies vegetais. 

O fosfogesso (sulfato de cálcio dihidratado), conhecido também por gesso 

agrícola, é um produto resultante do processo de fabricação do ácido fosfórico (ARAÚJO 
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et al., 2013, p. 30). O gesso reciclável apresenta característica semelhante ao gesso 

agrícola em sua estrutura química, podendo assim se tornar uma alternativa para 

agricultura na correção de solos salinos (MOREIRA, 2004; PERES et al., 2008;). 

Para Nascimento (2010), caso seja separado dos demais resíduos, o gesso da 

construção possui características semelhantes ao minério que o forma – gipsita-, 

justificando seu reaproveitamento. Para sua utilização na agricultura, deve apresentar 

granulometria apropriada, assim como a gipsita é utilizada para a correção de solos 

alcalinos onde, ao reagir geram carbonato de cálcio e o sulfato de sódio, substâncias de 

grande importância agrícola para possibilitar a assimilação do potássio e o aumento do 

conteúdo de nitrogênio (SOBRINHO, 2001). 

 

4 Resultados   

 

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do município de Russas, atualmente, não 

existe um plano de descarte para o resíduo de gesso, sendo esse descartado no mesmo 

local do lixo residencial. Ainda de acordo com o mesmo órgão, as construtoras são 

responsáveis pelo correto descarte dos resíduos da construção civil, ficando a cargo da 

prefeitura municipal a responsabilidade dos resíduos de obras de pequeno e médio porte, 

para as quais não são especificados planos específicos de descarte. 

Na maioria dos municípios da região, os resíduos urbanos coletados são 

destinados a lixões administrados pelas próprias municipalidades, isso o gesso 

proveniente da construção civil. Como foi exposto, esse tipo de ação gera diversos 

prejuízos ao ambiente a qual será exposto o material. 

Com a futura construção do aterro sanitário em Limoeiro do Norte, que, além de 

Russas, abrangerá mais 9 cidades, o descarte do gesso será feito junto aos outros materiais 

da construção civil. Porém, esses resíduos não passarão por nenhum tipo de tratamento, 

químico ou mecânico, sendo utilizado apenas para o recobrimento das valas.  

Sabendo que o gesso é um resíduo da construção civil de classe B, devendo ser 

reciclado para outras aplicações, a utilização de seu resíduo no processo descrito do aterro 

sanitário não condiz com o estabelecido em norma. Além disso, como já foi mencionado, 

a simples disposição do mesmo em um aterro sanitário ainda gera diversos impactos e 

efeitos indesejáveis. Desse modo, em relação aos métodos de reutilização abordados, 

foram identificadas duas principais atividades da região, às quais seria possível a 

adequação do resíduo. 



 

____________________________________ 
319 

 

 

4.1 Perímetro irrigado. 

 

O Perímetro Tabuleiros de Russas, é o maior do Estado do Ceará, fica situado nos 

municípios de Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova. Conta com uma área irrigável 

de 14.508,00 ha. A principal atividade para o qual foi realizado, principalmente ligada a 

fatores socioeconômicos, é o desenvolvimento da fruticultura da região. Em 2013, 

alcançou um faturamento de R$ 91,9 milhões com sua produção ,chegando próximo  de 

87,1 toneladas de frutas, olerícolas e hortícolas. 

A região do semiárido nordestino sofre constantemente com as secas, e isso pode 

ser amenizado ,em partes, pela irrigação. Mas, é necessário para uma boa produtividade 

que o solo se encontre em condições favoráveis para o plantio, correção e prevenção dos 

efeitos da salinidade no solo, o que, na região, pode vir a contribuir para uma melhor 

produtividade para o perímetro irrigado Tabuleiros de Russas.  

Dependendo do tipo de solo, e do nível de degradação, a quantidade de gesso 

agrícola utilizado por hectare, pode variar de 0,4 até 1,6 toneladas, representando assim 

uma quantidade elevada de material necessário para a correção de regiões onde possam 

estar sendo afetadas pelo processo de salinização do solo. A utilização do insumo pode 

ser feita também de modo preventivo, permitindo assim que seja possível sua utilização 

continua no Perímetro irrigado. como assim estado  

Outro fator que deve ser levado em consideração é que a quantidade lotes 

destinados a pequenos produtores na primeira etapa do projeto era de 499, O resíduo do 

gesso após, poderia ser transmitido aos pequenos produtores por um preço mais baixo 

que o de mercado, reduzindo custos e melhorando a produtividade de pequenas 

propriedades.  

 

5 Considerações Finais 

 

Diante do exposto, observa-se, inicialmente, a importância do gesso em diferentes 

aplicações. O Brasil, apesar de ser o maior detentor de reservas do mineral gipsita, rocha 

que dá origem ao gesso, representa uma ínfima parcela da produção mundial. 

Características como resistência, isolamento e baixo custo são algumas das responsáveis 

pelo vasto campo de utilização do material. Entretanto, o resíduo de sua aplicação, caso 
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não seja destinado de maneira adequada, pode gerar prejuízos ambientais e à saúde 

humana. 

Nesse sentido, vê-se que a necessidade de buscar uma destinação adequada deve 

estar presente nas diferentes etapas da produção e descarte do gesso. Hoje, existe o projeto 

da construção do aterro em Limoeiro do Norte, porém, inicialmente, o material só será 

utilizado para recobrimento de valas, desperdiçando parte do potencial de 

reaproveitamento do gesso. Dentro da esfera do Vale do Jaguaribe, as características 

socioeconômicas da região selecionam a correção de solos salinos e a reutilização na 

produção do cimento como as melhores formas de reuso dos resíduos de gesso da 

construção civil. 
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Resumo: 

Uma Bacia Hidrográfica (BH) é uma unidade territorial, delimitada pelo divisor de águas, 

formada por um curso d’água principal, que pode ser um rio ou um reservatório artificial, por 

onde convergem todos os seus afluentes. É dividida em sub-bacias e esta, por sua vez, em 

microbacias. A microbacia do Açude 25 de Março, inserida dentro da bacia hidrográfica do rio 

Apodi-Mossoró, é inteiramente potiguar, abrange quatro municípios e está inserida no clima 

semiárido, com um período chuvoso curto e elevados índices de insolação e evapotranspiração, 

sendo, portanto, deficitária do ponto de vista hidrológico. Através do emprego de algoritmos do 

software QGIS, foi possível delimitar a área da bacia, as áreas de preservação permanente 

(APP’s), tomando-se por base o novo código florestal brasileiro, datado de 2012, e ainda a ordem 

de drenagem dos cursos d’água. Também foi utilizado o Google Earth Pro, no qual delimitou-se 

manualmente os corpos lênticos, através de polígonos. Foi constatado que a bacia é deficitária, 

apresenta ordem de drenagem 4 e seus cursos d’água intermitentes e com relevo 

predominantemente plano, com declividades predominando entre 0 e 5%, e baixa propensão à 

ocorrência de enchentes. Em relação às APP’s, predomina a largura mínima 50 metros de mata 

ciliar, embora boa parte dessas áreas se encontre desmatada. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Zoneamento ambiental; Morfometria. 

 

1 Introdução  

 

De acordo com Pires, Santos e Prette (2002), uma Bacia Hidrográfica (BH) é uma 

unidade territorial formada pelo conjunto de terras drenadas por um corpo d’água 

principal e seus afluentes, cujas águas convergem para um único ponto, chamado de 

exutório. Delimitada pelo divisor de águas (SILVA; LEITE; GADELHA, 2010, p. 1), 

uma BH pode, conforme sua rede de drenagem, ser arreica, quando os cursos d’água não 

há drenagem para um curso principal e se perdem por evaporação; criptorreica, quando 

não existe forma bem definida e funciona como bacias subterrâneas; endorreica, caso as 

águas desaguem em lago artificial, mas não cheguem ao oceano ou exorreicas, se as águas 

fluem para um rio principal até chegar ao mar (STEVAUX; LATRUBESSE, 2017, p. 60). 
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A BH também pode ser classificada conforme sua relação entre demanda e oferta 

de água (balanço hídrico). De acordo com a demanda e a oferta de água, pode ser 

balanceada (demanda e oferta equilibradas), com excesso (oferta maior que a demanda) 

ou deficitária (demanda superior à oferta), sendo esta última típica das regiões semiáridas 

do Nordeste brasileiro. Quanto ao grau de concentração da rede de drenagem, existem as 

sub-bacias e microbacias, que são áreas diretamente drenadas, respectivamente, ao curso 

principal da bacia e da sub-bacia. O conjunto de microbacias forma a sub-bacia e o 

conjunto destas a bacia hidrográfica (SOUZA; SILVA; DIAS, 2012, p. 284). 

Tal condição resulta da combinação de fatores naturais, sendo caracterizada como: 

 

A combinação de elevadas taxas de evapotranspiração, solos rasos com 

pouca capacidade de armazenagem de água em aquíferos e o caráter 

concentrado das precipitações anuais leva à condição de clima 

semiárido e bioma caatinga da Região Nordeste do Brasil. Desta forma, 

o déficit hídrico estacional durante parte do ano e excedente hídrico 

durante o período chuvoso sobre cada região do Nordeste são 

característicos do clima semiárido. O regime pluviométrico sobre o 

Nordeste é discutido, assim como sua variabilidade interanual e 

possíveis impactos das mudanças climáticas globais (FIOREZE et al, 

2012, p. 32-33). 

 

Segundo Pereira e Silva (2009, p. 2), “diversos ambientes têm sido alterados de 

forma intensiva e constante e os efeitos dessas mudanças são sentidos de várias maneiras 

em todo o globo, causando preocupação”. Uma das formas de avaliar e quantificar tais 

alterações é através do estudo morfométrico da BH que, conforme os mesmos autores, é 

“uma referência especialmente importante para estudos do meio físico e serve ainda para 

o planejamento territorial e ambiental” (PEREIRA; SILVA, 2009, p. 3). Por fim, Almeida 

et al. (2017) mencionam que a morfometria permite a “análise de fenômenos geológicos, 

sujeitos a variações significativas à compreensão das mudanças ambientais antrópicas”. 

Voltado à promoção do suporte à gestão territorial tem-se o instrumento do 

zoneamento ambiental (ZA) ou zoneamento ecológico-econômico (ZEE), o qual tem sido 

amplamente utilizado para ordenamento da ocupação das bacias hidrográficas. Trata-se 

de um dos treze instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), conforme 

o inciso II do artigo 9° da lei federal 6.938, de 31 de agosto de 1981. De acordo com o 

decreto 4.297, de 10 de julho de 2002, que regulamenta o ZA/ZEE: 

 
Art. 2° O ZEE, instrumento de organização do território a ser 

obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades 

públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção 
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ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos 

hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da 

população (BRASIL, 2002). 
 

Art. 3° O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as 

decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, 

projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 

naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços 

ambientais dos ecossistemas (BRASIL, 2002). 

 

Ainda segundo o mesmo decreto, a elaboração do ZA/ZEE ocorre a partir de 

critérios institucionais, financeiros e técnicos, sendo possível, através deste último, a 

utilização de geotecnologias que tornem o processo mais rápido. Sendo assim, o presente 

trabalho tem por objetivo realizar a caracterização morfométrica e o zoneamento 

ambiental da microbacia hidrográfica do açude 25 de Março, situada no Rio Grande do 

Norte. 

 

2 Material e métodos 

 

2.1 Área de estudo 

 

 
Figura 01: Açude 25 de Março em março de 2009, durante a época das chuvas. 

Fonte: Google Earth, 2009. 
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O Açude 25 de Março (Figura 01) está situado no meio do curso do riacho das 

Cajazeiras e possui capacidade para represar 8,181 milhões de metros cúbicos (m³) de 

água (RIO GRANDE DO NORTE, 2018). Sua construção ocorreu nas últimas décadas 

do século XIX com o objetivo de atender à demanda de água da cidade, em decorrência 

das secas de 1877–1879 e de 1889, sendo a primeira a mais grave já registrada na história 

do Nordeste. A inauguração do reservatório ocorreu no dia 25 de março de 1897, data 

esta que dá o nome ao reservatório (ANDRADE et al. 2015). 

Em 1915, em meio a outra grande seca que atingiu a região, a parede do açude foi 

ampliada, aumentando consequentemente sua capacidade (ANDRADE et al., 2015). O 

Açude 25 de Março abasteceu a população de Pau dos Ferros até a década de 1960, 

quando foi construído o Açude Pau dos Ferros (SOUZA NETO, 2013). 

Sua microbacia hidrográfica é exorreica, está inserida na bacia hidrográfica do rio 

Apodi-Mossoró e abrange parcialmente territórios de quatro municípios potiguares: Água 

Nova, Encanto, Pau dos Ferros (onde se localiza o reservatório principal e, 

consequentemente, seu exutório) e Rafael Fernandes, conforme a Figura 02. 

 

 
Figura 02: Área da microbacia hidrográfica do Açude 25 de Março. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte – IDEMA (2008), todos os municípios da microbacia possuem clima 

semiárido, com um período chuvoso compreendido entre os meses de fevereiro e maio. 

Este tipo de clima se caracteriza pela irregularidade espacial e temporal das chuvas, 
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concentradas em poucos meses do ano, altos índices anuais de insolação (que ultrapassa 

3000 horas anuais, conforme Figura 03) e elevadas temperaturas, ocasionando em 

elevados índices de evapotranspiração e, consequentemente, grande déficit hídrico 

(EMBRAPA, 2018). 

 

 
Figura 03: Mapa do número médio anual de horas de insolação no Brasil, para o período de 1981 a 2010. 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 2018. 

 

Conforme a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – 

EMPARN (2018), o índice pluviométrico anual varia entre 800 a 860 mm, sendo que o 

município de Água Nova detém o maior índice (859,2 mm) e Pau dos Ferros o menor 

(801,4 mm), levando-se em consideração o período de 1963 a 2006. Sendo assim, a 

microbacia possui uma oferta superior à demanda de água e, portanto, é deficitária. 
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De acordo com um levantamento realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA (1971), o tipo de solo predominante nos municípios que 

compõem a microbacia é o podzolítico vermelho amarelo equivalente eutrófico, cujas 

características são a drenagem bastante acentuada, o relevo suave, alto nível de fertilidade 

e a textura média, que pode ser ou não formada por cascalho, havendo também, em 

menores porções, os solos bruno não cálcico e o litólico. Este último, na nova 

classificação brasileira de solos, passou a ser chamado de litossolos, enquanto os demais 

tornaram-se os luvissolos (JACOMINE, 2008). 

 

2.2 Metodologia 

 

A maior parte dos procedimentos metodológicos foi realizada no software QGIS 

2.14.17, por ser uma versão mais estável, com os bugs corrigidos, complementado pelo 

Google Earth Pro. A primeira etapa foi a determinação do ponto de exutório, que é 

normalmente o ponto por onde todas as águas superficiais dos afluentes deságuam no 

curso principal, utilizando-se para tanto o Google Earth. 

Em seguida, obteve-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) da área da 

microbacia no Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), para depois ser reprojetada em sistema de coordenadas 

planas UTM, já utilizando o QGIS, sendo que a microbacia está dentro da zona 24, 

hemisfério Sul. 

Com a imagem em UTM, foi necessário corrigir as depressões a fim de, a partir 

do ponto de exutório, delimitar a microbacia do Açude 25 de Março, extrair a sua rede de 

drenagem e fazer o buffer das seções dos rios conforme sua ordem de drenagem 

(hierarquia fluvial), sendo todas as etapas executadas através de algoritmos do SAGA, 

respectivamente: r.water.outlet, Fill Skins e channel network and drainage basins. 

Também foi possível a identificação dos corpos lênticos e lóticos. 

 

A hierarquia fluvial consiste no processo de estabelecer a classificação 

de determinado curso d’água no conjunto total de uma bacia 

hidrográfica, no qual se encontra. Esta hierarquização é realizada com 

a função de facilitar e tornar mais objetivo os estudos morfométricos 

sobre as bacias hidrográficas (FERREIRA et al, 2010, p. 5). 

 

Utilizando-se o Google Earth, foram delimitados manualmente, através de 

polígonos, todos espelhos d’água dentro da bacia, gerando um arquivo no formato KML. 
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Em épocas de seca, o processo de identificação de espelhos d’água se torna mais 

complicado. Então, para delimitar os espelhos d’água na microbacia foi necessário 

recorrer à função histórica do Google Earth, que possibilita a visualização de imagens 

antigas da área de interesse. Para esse estudo foram utilizadas imagens de março de 2009, 

por ser um mês da época das chuvas, quando os reservatórios apresentavam uma boa 

condição para tal delimitação.  

Tal arquivo foi importado para o QGIS, no qual determinou-se a declividade da 

área da bacia (relevo), que pode ser expressa tanto em graus (0 a 90°) como também em 

percentuais (%). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2009), a declividade de uma bacia (em %), pode ser classificada da seguinte forma, 

conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1: Classificação da declividade 

Declividade (%) Relevo 

0 – 3 Muito fraco 

3 – 8 Fraco 

8 – 20 Moderado 

20 – 45 Forte 

Acima de 45 Muito forte 

Fonte: IBGE (2009) 

 

A identificação das áreas de preservação permanente (APP’s) foi possível 

tomando-se por base o novo código florestal brasileiro, como é denominada a lei federal 

12.651, de 25 de maio de 2012. De acordo com o inciso II do artigo 3° referida lei: 

 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

 

O artigo 4° desta mesma lei define, entre as APP’s (BRASIL, 2012): 

 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de:                  (Incluído pela Lei nº 12.727, 

de 2012). 

 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 

de largura; 
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b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 

a 50 (cinquenta) metros de largura; 

 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 

(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros 

 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 

até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 

(cinquenta) metros; 

 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa 

definida na licença ambiental do empreendimento, observado o 

disposto nos §§ 1° e 2°; 

 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 

qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros; 

 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; (...) 

(BRASIL, 2012). 

 

Quanto maior a espessura entre as margens ou o tamanho do espelho d’água, 

maior a área de preservação. Essas faixas marginais ou área de entorno devem ser cobertas 

pela mata ciliar, cobertura vegetal responsável por proteger os corpos hídricos, evitando 

a erosão do solo e retendo qualquer partícula que possa assorear o corpo hídrico. Mesmo 

que a APP se situe em área privada, o proprietário do terreno deve preservá-la, devendo 

recuperá-la caso tenha desmatado (BRASIL, 2012). 

Toda bacia hidrográfica é propensa a enchentes, que são ocorrência de vazões 

relativamente grandes de escoamento superficial, quando as águas extravasam o canal 

natural de um rio. Dentre as principais causas estão o excesso de chuva em um curto 

período de tempo, o rompimento de um dos barramentos e o comprometimento de alguma 

obra de drenagem. Para a determinação da propensão a enchentes utilizou-se a 

metodologia de Santos, Carvalho e Antoneli (2006, p. 171-174), que consideram alguns 

fatores, sendo os mais relevantes: 
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 densidade de drenagem (Dd): é a razão entre o comprimento total Lt de todos os 

cursos que fazem parte da bacia hidrográfica (km) e a área da bacia (km²), ou seja: 

𝐷𝑑 =
𝐿𝑡

𝐴
 

 Sua unidade é o 
𝑘𝑚

𝑘𝑚2 ou 𝑘𝑚−1. 

 índice de sinuosidade (Is): é a razão entre o comprimento L verdadeiro do canal 

principal e o seu comprimento Dv em linha reta da nascente à sua foz (SANTOS; 

CARVALHO; ANTONELI, 2006). A bacia é mais propensa a enchentes quanto 

maior for a sinuosidade.  

𝐼𝑠 =
𝐿

𝐷𝑣
 

Segundo Lana, Alves e Castro (2001), o curso principal se aproxima de uma reta quanto 

Is for próximo de 1, para valores entre 1 e 2 o canal apresenta formatos de transição 

e acima de 2 é tortuoso. 

 Índice de circularidade (Ic): informa a retenção de água na bacia e é dada por: 

𝐼𝑐 = 12,57
𝐴

𝑝2
 

sendo A a área da bacia e p o perímetro. Nota-se, pela fórmula, que Ic é inversamente 

proporcional ao quadrado do perímetro. Sendo assim, quanto maior o valor de Ic, 

menor será a velocidade do escoamento a bacia estará menos propensa à ocorrência 

de enchentes. 

 Relação do relevo (Rr): dado pela relação entre a amplitude da altitude da bacia 

(altitude mais alta menos a altitude mais baixa) e o comprimento da bacia (distância 

da foz ao ponto mais distante da bacia): 

𝑅𝑟 =
𝐻𝑚

𝐿
 

Santos, Carvalho e Antoneli (2006, p. 173) ressaltam que “quanto mais elevado o valor 

maior é sua amplitude altimétrica ao longo do canal principal da bacia, nesse caso 

quanto menor o valor maior a suscetibilidade de enchentes”. 

 Fator de forma (F): razão entre a área da bacia A e o quadrado do seu comprimento 

L: 

𝐹 =
𝐴

𝐿2
 

Se 0,75 < 𝐹 < 1 a bacia tem grande propensão a enchentes, 0,5 < 𝐹 < 0,75 indica uma 

média tendência e abaixo de 0,5 significa que a bacia não está sujeita a enchentes. 



 

____________________________________ 
331 

 

 Coeficiente da compacidade (Cc): 

𝐶𝑐 =
0,28𝑃

√𝐴
 

Este coeficiente é adimensional compara a área da bacia com um círculo de mesma área. 

Uma bacia estará possui alta propensão a grandes enchentes se 1,00 < 𝐶𝑐 ≤ 1,25, 

caso 1,25 < 𝐶𝑐 ≤ 1,50 há média tendência a grandes enchentes e acima de 1,5 a 

tendência é baixa ou a bacia não está sujeita a grandes enchentes. 

 

3 Resultados e discussão 

 

A microbacia hidrográfica do Açude 25 de Março (Figura 01) está totalmente 

inserida em território potiguar, apresenta um perímetro de 44,5 quilômetros (km) e cobre 

uma área de 63,814 quilômetros quadrados (km²), dos quais 39,06% no município de Pau 

dos Ferros (24,923 km²), sendo que neste se localiza o ponto de exutório; 32,58% em 

Rafael Fernandes (20,789 km²); 15,55% no Encanto (9,925 km²) e 12,81% em Água Nova 

(8,177 km²). Possui ordem de drenagem 4 e o comprimento de todos os seus cursos d’água 

lóticos soma 72,813 km, sendo que o seu principal curso mede 17,73 km e a distância 

linear do exutório ao ponto mais distante da microbacia é de 13,34 km. 

 A delimitação parte da identificação do exutório, que é o ponto de convergência 

das águas que escoam superficialmente pela bacia ou microbacia. Quando temos um 

barramento, geralmente o exutório é o ponto de “sangria” do barramento hidráulico, ponto 

por onde a água irá transbordar quando atingido o limite máximo de suporte da água. 
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Figura 04: Hipsometria, exutório e hierarquia fluvial da microbacia do Açude 25 de Março 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018 

 

De acordo com o mapa hipsométrico (Figura 04), verifica-se que as altitudes 

variam entre 203 e 396 metros em relação ao nível do mar, havendo, portanto, uma 

amplitude de 189 metros. O relevo de uma bacia tem forte influência sobre os fatores 

hidrológicos, pois a velocidade do escoamento, o impacto sobre o terreno, o tempo de 

concentração e outros parâmetros são determinados pela sua inclinação. 

  Na microbacia é comum a formação de espelhos d’água em sua extensão, alguns 

naturais, alguns existentes pelo barramento antrópico do curso da água. Ao todo foram 

identificados 88 corpos lênticos e 64 lóticos, mais da metade deste último de quarta 

ordem. É também possível observar na Figura 05, uma porção das APP’s definidas para 

os cursos d’água da microbacia em questão, cuja delimitação ocorre basicamente ao longo 

de todos os trechos de curso d’água envolvidos na bacia. 

 

Figura 05: APP’s dos corpos hídricos da microbacia do Açude 25 de Março 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018 

 

Tendo em vista que os corpos lóticos apresentaram menos de dez metros de 

largura, então aplica-se o disposto na alínea a do inciso I do artigo 4° da lei 12.651/2012, 

que determina uma largura mínima de trinta metros de APP’s nas faixas marginais dos 

cursos d’água a partir da calha do leito regular. Quanto aos corpos lênticos, apenas um 

reservatório, o próprio Açude 25 de Março, apresenta APP de 30 metros, por se localizar 
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predominantemente em área urbana, e quase todos os demais com APP de 50 metros 

(incluindo-se todas as nascentes), por apresentarem menos de 20 hectares (ha) de área, 

havendo poucos reservatórios com APP de 100 metros (área acima de 30 ha). Percebe-se 

que boa parte dessas faixas marginais se encontra desmatada. 

A declividade, da mesma forma que o relevo, tem grande importância. O 

escoamento superficial da água é um dos principais processos analisados nas bacias e 

microbacias. Para o presente estudo, a microbacia pode ser considerada como de relevo 

fraco ou muito fraco, de acordo com o IBGE (2009), visto que a declividade, em sua 

maior parte, está abaixo dos 8%, como pode ser observado na Figura 06. Nota-se que as 

declividades máximas ocorrem próximo à área de cabeceira (montante), chegando a onde 

estão situadas as maiores altitudes, fazendo referência ao sentido do escoamento.  

 

 
Figura 06: Declividade da microbacia do Açude 25 de Março 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018 

 

 Sendo Lt = 72,813 km, L = 13,34 km e substituindo os valores nas fórmulas para 

se realizar a avaliação da propensão da bacia a enchentes, os seguintes valores foram 

obtidos, de acordo com a Tabela 02: 
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Tabela 02: Avaliação da microbacia quanto à propensão às enchentes 

Grandeza Valor 

Dd 1,14 

Is 1,33 

Ic 0,41 

Rr 15,44 

F 0,36 

Cc 1,54 

Fonte: Autores (2018) 

 

 Pelos indicadores, a maioria aponta que a bacia hidrográfica possui pouca 

tendência a ocorrência de enchentes, levando-se em conta que seus riachos fluem 

totalmente na zona rural e são de regime intermitente, ou seja, fluem somente durante a 

estação chuvosa. 

 

4 Considerações finais 

 

A microbacia do açude 25 de Março é deficitária, possui cursos d’água 

intermitentes e rurais e, com relação ao relevo, existe uma baixa amplitude em relação à 

altitude, bem como baixa propensão à ocorrência de enchentes, tendo-se em vista que seu 

relevo é bastante plano, com declividades máximas próximo à área de cabeceira, onde 

estão situadas as maiores altitudes. 

A partir da delimitação da microbacia hidrográfica é possível extrair diversas 

informações importantes sobre a microbacia e a região envolvida. Através do emprego de 

geotecnologias, verificou-se a interação com a ferramenta do Google Earth, sendo 

possível identificar espelhos d’água na microbacia, relacionando com o QGIS é possível 

desta forma possibilitando identificá-los os mesmos em sua posição na área de interesse. 
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Resumo: 

O presente trabalho aborda a implantação do aterro sanitário na região do Vale do 

Jaguaribe, evidenciando-a nos contextos econômico, social e ambiental, bem como a mudança e 

consequente redução dos impactos ocasionados pelos lixões até então existentes na área em 

estudo. Sabe-se que um entrave socioambiental de consequências negativas no Brasil é a 

utilização de lixões como o destino final para resíduos sólidos, esta é prejudicial à vida de grande 

parte da população brasileira, portanto, fazer uma destinação correta, ou seja, utilizar um aterro 

sanitário, pode minimizar os efeitos negativos ao ambiente e à sociedade. Este estudo de caso, 

embasou seus resultados em reuniões com pessoas vinculadas a realidade dos vazadouros, do 

mesmo modo que com os responsáveis pela implantação da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

no Vale do Jaguaribe. Assim, esta pesquisa se dá por métodos comparativos elaborados por meio 

das informações adquiridas com os entrevistados, avaliando os impactos ambientais e suas 

respectivas magnitudes. Juntamente a isto, são abordadas as consequências resultantes das 

atividades em cada destino final, como também as particularidades de cada um, explanando-se 

por fim as soluções viáveis ao fechamento do lixão na cidade de Russas-CE. O projeto abordado 

no decorrer deste trabalho busca resolver os problemas ambientais causados pelos vazadouros, 

assim como proporcionar melhorias na qualidade de vida populacional frente à legislação vigente 

desenvolvida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Palavras-chave: Aterro sanitário; Lixões; Resíduos sólidos. 

 

1 Introdução 

 

 No Brasil, segundo Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais – ABRELPE (2017), existem quase 3.000 lixões que prejudicam a 

vida de 76,5 milhões de pessoas. Consequentemente o governo precisa usar recursos 

financeiros para minimizar os efeitos negativos causados ao meio ambiente e à saúde 
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pública, de forma que estes somam anualmente um valor maior que R$3,6 bilhões. Em 

contrapartida, ao atender as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

pode-se obter uma economia de cerca de dois terços deste valor.   

A Lei nº 12.305 (2010), que institui a PNRS, no art. 15, inciso V prevê metas 

para a eliminação e recuperação de lixões. Além de conter apontamentos importantes 

quanto ao manejo dos resíduos, também menciona a prevenção e a redução na geração de 

rejeitos como uma forma de atenuar problemas ambientais, sociais e econômicos gerados 

pela irregularidade da manipulação destes. 

Tendo em vista as dificuldades para a implantação de aterros sanitários, deve-se 

mencionar, principalmente, a má administração da verba pública disponível, a falta de 

área adequada que atenda a todos os critérios socioambientais necessários para a 

instalação, bem como a competência técnica por parte das prefeituras para uma gestão 

voltada a consciência ambiental.   

Desta forma a problemática existente na região pode ser explicitada com os 

danos causados pela utilização do lixão a céu aberto à saúde e qualidade de vida pública. 

A respeito do tocante ambiental pode-se destacar a contaminação do solo e do lençol 

freático por meio do chorume, bem como a poluição do ar devido a liberação do biogás, 

como o conjunto de fatores mais agravantes encontrados. Já no âmbito social destaca-se 

a resistência por parte dos catadores de lixo locais frente ao fechamento dos lixões.  

Neste contexto o presente estudo possui como objetivo geral apontar os 

benefícios oferecidos pela instalação do aterro sanitário na saúde da população, evitando 

doenças causadas pela presença do lixão a céu aberto, e também estimular a preservação 

do meio, garantindo um ambiente favorável à vida para as gerações futuras. 

Haja vista os benefícios mencionados bem como o grande avanço no 

crescimento demográfico e desenvolvimento industrial, o aterro sanitário proporciona a 

decomposição do lixo, especialmente os não recicláveis, sem comprometer o meio 

ambiente. Portanto, é de suma importância, informar a população sobre a implantação do 

aterro na região do Vale do Jaguaribe e os benefícios que esta traz, visto que há falta de 

conhecimento por parte da opinião pública frente às diferenças entre lixões e aterros. 

Assim como articular a população às relações socioambientais, demonstrando sua 

significativa relevância para a realização deste novo projeto.  
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 Resíduos sólidos 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2004) por 

meio da norma NBR 10.004:2004, resíduos sólidos são materiais ou substâncias que 

resultam de atividades industriais, urbanas e rurais. Apesar do descarte, os resíduos 

sólidos possuem utilidades assim como possibilidade de uso, seja por reaproveitamento 

ou por meio da reciclagem.  

 

2.1.1 Classificação dos resíduos  

 

Segundo a PNRS (2010) existem diferentes classificações para os resíduos 

sólidos, podendo estes serem classificados quanto à origem ou quanto à periculosidade.  

 

Tabela 01: Classificação em relação a origem do resíduo  

Classificação Origem 

Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Resíduos 

Domiciliares 
Originários de atividades domésticas. 

Resíduos de 

Limpeza Urbana 

Originários da limpeza de vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana. 

Resíduos de Estabelecimentos 

Comerciais e Prestadores de Serviços 

Originários da execução de tais atividades, 

exceto resíduos sólidos urbanos. 

Resíduos dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico 

Originados dos serviços públicos, 

excetuando os resíduos sólidos urbanos. 

Resíduos Industriais 
Resultados dos processos de instalações 

fabris e produções industriais. 

Resíduos dos Serviços de Saúde Originados nos serviços de saúde. 

Resíduos da Construção Civil 
Originados em obras, demolições; 

escavações e preparo de terrenos. 

Resíduos Agro-silvo-pastoris 

Gerados nas atividades agropecuárias e 

silvo-culturais, incluindo também os 

resíduos relacionados aos insumos 

utilizados nas mesmas. 

Resíduos de Serviços de Transportes 
Originados em portos, aeroportos, 

ferrovias, rodovias, etc. 

Resíduos de Mineração 

Originados de atividades de pesquisa, 

exploração, extração, armazenamento e 

manuseio de minérios. 

Fonte: Adaptado da PNRS (2010) 

 

Quanto à periculosidade, os resíduos podem ser classificados em: 
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-Resíduos Classe I – Perigosos, aqueles que oferecem risco à saúde pública e ao 

meio ambiente, podendo estes serem inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou 

patogênicos.  

-Resíduos Classe II – Não perigosos, que se dividem em: 

-Resíduos Classe II A – Não inertes, podem possuir propriedades como 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade. 

-Resíduos Classe II B – Inertes, ao entrar em contato com a água destilada ou 

deionizada não tem seus constituintes solubilizados. Exemplo: Vidro, borracha. 

Quanto aos rejeitos, estes são definidos como os resíduos remanescentes que 

possuem suas perspectivas de reciclagem e reaproveitamento esgotadas dependendo do 

da situação econômica e das tecnologias presentes na realidade do local que está sendo 

analisado, ou seja, seu único destino possível é a disposição final ambiental adequada. 

Assim, de acordo com PNRS esta distinção é importante pois os aterros sanitários 

deveriam recepcionar somente rejeitos.  

 

2..2 Lixão 

 

Segundo Milaré (2004), o lixão é uma atividade primitiva e incorreta de 

disposição final dos resíduos que são lançados ao solo sem um estudo prévio, tratamento 

adequado e monitoramento do mesmo, proporcionando grandes impactos ambientais nas 

áreas destinadas para tal propósito como poluição dos solos, cursos de água e supressão 

das vegetações anteriormente existentes. 

Também denominado de vazadouro, nestes espaços que em sua maioria 

encontram-se afastados das zonas urbanas, o lixo é descartado de maneira inadequada 

sobre o solo e a céu aberto. O controle quanto ao que se despeja é inexistente, não 

ocorrendo a identificação e separação dos materiais, bem como não há a presença de uma 

preocupação com os riscos ocasionados às comunidades locais. Como resultado, itens que 

seriam considerados de baixa periculosidade misturam-se com os contaminantes, gerando 

um grande risco aos que encontram no lixo um meio de sobrevivência.  

Causador de diversos problemas socioambientais, os lixões são considerados 

uma grande dificuldade a ser superada pelos municípios brasileiros. A partir da 

degradação dos materiais forma-se o chorume, líquido preto, fétido e um dos principais 

agentes poluidores, que ao penetrar no solo contamina os lençóis freáticos e compromete 

os recursos hídricos existentes na região.  A decomposição de matéria orgânica propicia 
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também a proliferação de microrganismos e animais causadores de doenças como ratos e 

mosquitos ocasionando a exemplo disso, um aumento nos casos de cólera e leptospirose.  

A existência dos lixões, para Correia et al. (2017), reflete demasiadamente no 

setor econômico dos municípios, visto que a produção cada vez mais acelerada de 

resíduos sólidos juntamente com a falta de planejamento para a disposição final dos 

mesmos fomenta um grande desperdício de materiais e energia, frutos da ineficiência 

administrativa vigente implicando na perpetuação da existência de vazadouros a céu 

aberto. 

 

2.3 Aterro sanitário  

 

Define-se aterro sanitário da seguinte maneira:  

 

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 

ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 

conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 

necessário. (ABNT, NBR 8419:1992, p.1). 
 

Em vista do aumento da quantidade de lixo produzido pela população brasileira 

no decorrer dos anos e a disposição final adequada deste tipo de matéria ser um problema 

recorrente na sociedade, a alternativa viável e mais adequada para este é apontado pelo 

Ministério do Meio Ambiente como a utilização dos aterros sanitários.  

O aterro sanitário, segundo Elk (2007), é um projeto que possui como objetivo 

garantir o destino final de resíduos sólidos urbanos sem afetar a saúde pública e a 

natureza, desta forma o mesmo apresenta-se como um meio economicamente viável e 

possibilita a destinação segura dos rejeitos. Por conseguinte, além de ser a solução mais 

indicada para o atual cenário brasileiro, o aterro possui ainda como ponto positivo a 

relação custo-benefício.  

A instalação dos aterros ocorre em solos perfurados, permitindo que o rejeito 

seja acumulado em camadas, onde após cada deposição ocorre a compactação na terra 

com o uso de tratores, o que dificulta a proliferação de bactérias que possam causar 

malefícios ao homem. O local de implantação deve possuir arborização adequada para 
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evitar a disseminação de odores e poeiras, assim como a monitoramento de poços 

próximos para a avaliação da qualidade da água e dos impactos ao lençol freático.   

Portanto, o aterro pode ser definido como um “depósito” para a destinação dos 

compostos naturais que os indivíduos descartam em suas atividades. O mesmo permite 

através da decomposição do lixo orgânico vários benefícios, dentre estes a captação do 

biogás, onde este é constituído por gás metano. O metano é um hidrocarboneto que 

quando queimado produz energia e desta forma torna-se uma fonte energética estruturada 

no reaproveitamento dos resíduos que chegam nos aterros.  

Albuquerque (2011, p. 315) afirma que “Um aterro sanitário é definido como 

aterro de resíduos sólidos urbanos, ou seja, adequado para a recepção de resíduos de 

origem doméstica, varrição de vias públicas e comércio.” Portanto, nos aterros sanitários 

o lixo residencial prioritariamente os materiais não recicláveis, recebem o tratamento 

adequado em solos preparados para tal atividade. Todavia, lixos industriais e hospitalares 

devem ser depositados em aterros específicos por apresentarem maiores riscos de 

contaminação por meio de substâncias tóxicas e patogênicas, respectivamente. Em sua 

totalidade, através da liberação do chorume decorrente da composição de qualquer 

categoria de detrito, os aterros apresentam um sistema para drenar esta substância e 

devolver ao meio ambiente sem riscos de poluição.  

Para a construção do mesmo, há normas técnicas e específicas que devem ser 

seguidas, regidas pela ABNT, permitindo desta forma o controle seguro de toda matéria 

orgânica gerada e armazenada em tais depósitos. Além disso, deve estar distante pelo 

menos 200 metros de qualquer tipo de recurso hídrico e a 1.500 metros de núcleos 

urbanos, sendo adaptável a qualquer comunidade que sigam tais restrições.  

Deste modo, para fins de implementação do projeto do aterro em determinada 

área, deve-se ocorrer primeiramente o estudo geológico do solo, a análise e posterior uso 

de materiais que possam impermeabilizar o mesmo e a instalação de tubulações que 

possibilitem a drenagem de líquidos percolados para o seu respectivo tratamento.  

 

2.1.4 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Vale do Jaguaribe (GIRS-VJ) 

Segundo o Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Vale do 

Jaguaribe – CGIRS-VJ (2018) a GIRS é um conjunto de metodologias elaboradas para 

solucionar a gestão inadequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em uma região, 

uma parceria entre Secretaria das Cidades, empresa do consórcio e os municípios 

participantes. O objetivo do programa além da destinação final adequada, engloba 
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também o processo de conscientização local. A finalidade é colaborar com o meio 

ambiente e o desenvolvimento da região. 

Os municípios participantes da GIRS-VJ, ainda de acordo com o CGIRS-VJ 

(2018), são: Ererê, Iracema, Potiretama, Tabuleiro do Norte, Russas, Limoeiro do Norte, 

Morada Nova, Quixeré, Alto Santo, Palhano e São João do Jaguaribe.  

Para a CGIRS-VJ (2018), a infraestrutura necessária deste programa é dividida 

em três partes: 

-Central Municipal de Reciclagem (CMR): Recebimento dos resíduos e a separação dos 

materiais recicláveis dos rejeitos.  

-Estação de Transbordo de Resíduos (ETR): Armazenamento temporário dos resíduos 

proveniente de três municípios. 

-Central de Tratamento de Resíduos (CTR): Destinação final, abrangendo o aterro 

sanitário, unidade de tratamento de resíduos hospitalares (esterilização a vapor), 

tratamento de resíduos da construção civil (trituração) e unidade de compostagem de 

resíduos orgânicos. 

  

 
Figura 01: Fluxo de RSU 

Fonte: Elaborada pelos autores (2018) 

 

O projeto possui tempo de atividade estimado de trinta anos, segundo o CGIRS-

VJ (2018), atenderá uma população inicial (2018) de 322.000 pessoas e uma estimativa 

populacional de 430.000 no último ano (2048). No início da implementação, os lixões de 

Residência
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ETR

CTR
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cada cidade deverão ser desativados e o próprio governo municipal deverá ser o 

responsável. 

 

3 Material e métodos 

 

3.1 Área de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido na cidade de Russas-CE, que situa-se na 

região do baixo Jaguaribe, possuindo segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2010) um tamanho territorial 1.590,258km², e uma amostra 

populacional de 69.833 habitantes. A economia da mesma destaca-se nos setores de 

agronegócio, comércio e prestação de serviços, bem como no setor industrial 

(GOVERNO MUNICIPAL DE RUSSAS, 2018). 

Nesse contexto, com a expansão comercial e econômica da cidade, a geração e 

o acúmulo de resíduos sólidos também aumenta. Assim, segundo o Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos do Ceará – PERS-CE (2015) o município de Russas produz cerca de 

42,03 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia e como não há uma destinação correta 

para esses resíduos, que tem como seu destino final o lixão, a comunidade sofre com um 

problema socioambiental. 

 

3.2 Métodos e análises de informações 

 

O caráter do trabalho em questão classifica-se como estudo de caso, 

caracterizado pela exploração de uma realidade comumente contemporânea, permitindo 

a abordagem de fenômenos desconhecidos por parte dos autores e um maior detalhamento 

dos mesmos, a data em que tal estudo foi realizado compreende-se no período entre 

setembro e novembro de 2018.  

Desta forma, inicialmente discutiu-se a existência de um problema 

socioambiental agravante presente na região do Vale que possibilitasse a sua posterior 

abordagem. Deste modo, o entrave encontrado se qualifica como a atual utilização dos 

lixões como destino final dos resíduos municipais sem os devidos processamentos de 

segregação e de reciclagem, na região em estudo.  

Posteriormente, ao realizar uma análise sobre a problemática abordada, buscou-

se um embasamento teórico por meio de pesquisas e análises de livros, artigos, legislações 
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e projetos vigentes em outras regiões que também enfrentam o mesmo entrave 

socioambiental. Encontrou-se como alternativa a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

projeto este que contém desafios para sua respectiva implantação no Vale. 

Dessa forma, após estudar a implantação da GIRS no Vale do Jaguaribe, buscou-

se desenvolver um comparativo entre a destinação correta dos resíduos, ou seja, o aterro 

sanitário e o vazadouro do município para demonstrar a viabilidade da implantação do 

primeiro. Para isto, realizou-se entrevistas com membros da Associação dos Catadores de 

Materiais de Russas – ASCAMARU, visto que os mesmos possuem contato com os 

catadores de lixo, como também com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente – 

SEMA do munícipio de Russas. 

Na reunião feita com os integrantes da ASCAMARU, efetuou-se a aplicação de 

um questionário para fundamentar o diálogo onde os membros responderam à perguntas, 

previamente idealizadas, com o intuito de averiguar quais as principais dificuldades 

enfrentadas devido a substituição do vazadouro pelo aterro e também à implantação de 

uma cooperativa, invés da disposição inadequada dos resíduos aos catadores. 

Dando continuidade ao estudo, sucedeu-se, como mencionado anteriormente, uma 

reunião com membros da SEMA, onde por meio desta algumas questões foram 

abordadas. Conjuntamente a isto elaborou-se uma Matriz adaptada de Araújo 

(2015), analisando a magnitude dos impactos nos meios biótico, físico e antrópico 

causados pelo vazadouro e pelo aterro.   

Nessa conjuntura, com base nos estudos realizados e nos conhecimentos obtidos 

foi possível concluir o estudo de caso, explicitando informações sobre o projeto vigente 

na região do Vale do Jaguaribe, abordando suas particularidades e alcançando o objetivo 

inicial do presente artigo. 

 

4 Resultados e discussões 

 

4.1 Caracterização do aterro proposto para a região 

  

Após a instituição em janeiro de 2001 da Lei 13.103/2001 pelo Estado do Ceará a Política 

Estadual dos Resíduos Sólidos, foi estabelecida com o intuito de promover a integração 

entre municípios e uma melhor gestão de seus resíduos sólidos através de soluções 

conjuntas viáveis.  
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 Aprovado em 2009 o Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos – 

Unidade de Limoeiro do Norte – COMARES-UL foi elaborado para uma melhor 

destinação dos rejeitos advindos de onze municípios, no qual dentre estes encontra-se a 

cidade de Russas. O custo total de implantação orçado na fase de planejamento é de R$ 

27.824.838,85 e a data estimada para o término da obra é em julho de 2019, segundo o 

Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA (2014).  

Localizado em Limoeiro do Norte, distante de 13,5km da área urbana, na 

localidade de Café Queimado, o aterro pretende atender até 2048 uma totalidade de 

430.000 habitantes, possuindo uma capacidade de suporte de cem mil toneladas por ano 

de RSU. A (figura 02) a seguir mostra através de uma imagem de satélite a área em que 

se localizará o aterro, sendo a região amarela a área do aterro e a linha vermelha a BR116. 

 

 
Figura 02: Localização da área do Aterro Sanitário 

Fonte: Imagens Google Maps (2018) 

 

Juntamente a isto, as demais funcionalidades da GIRS são detalhadas por ano em 

trituração de 6,6 mil toneladas de Resíduos de Construção Civil (RCC), compostagem de 

2,92 mil toneladas de Resíduos Domiciliares (RDO) e incineração de 122 toneladas de 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).  

 

4.2 Impactos ambientais na situação vazadouro e aterro 

 

4.2.1 Confrontação  

 

 Durante a reunião com os técnicos municipais da secretária de meio ambiente de 

Russas, priorizou-se questões relacionadas aos impactos ambientais do lixão e do futuro 
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aterro, comparando suas respectivas magnitudes. Foram analisados dez impactos, 

divididos em três meios: 

-Meio Físico: poluição do solo, poluição do lençol freático, poluição do ar, 

improdutividade da terra, transmissão de doenças e propagação de odores; 

-Meio Biótico: modificação da fauna e modificação da flora; 

-Meio Antrópico: transformação do meio e desvalorização de terrenos próximos. 

 Realizou-se um cruzamento entre os impactos e magnitude e gerou-se uma matriz. 

Faixa de magnitude utilizada: 0= nenhuma, 3= pequena, 5= média, 10= grande.  

 

Tabela 02: Matriz de impactos ambientais no lixão 

LIXÃO 

MEIO FÍSICO MAGNITUDE 

Poluição do solo 10 

Poluição do lençol freático 10 

Poluição do ar 10 

Improdutividade da terra 10 

Transmissão de doenças 10 

Propagação de odores 10 

  SUB-TOTAL 60 

MEIO BIÓTICO  

Modificação da fauna 10 

Modificação da flora 10 

  SUB-TOTAL 20 

MEIO ANTRÓPICO  

Transformação do meio 10 

Desvalorização de terrenos próximos 10 

  SUB-TOTAL 20 

  TOTAL GERAL 100 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 

 

Tabela 03: Matriz de impactos ambientais no Aterro 

ATERRO 

MEIO FÍSICO MAGNITUDE 

Poluição do solo 3 

Poluição do lençol freático 3 

Poluição do ar 3 

Improdutividade da terra 3 

Transmissão de doenças 3 
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Propagação de odores 5 

  SUB-TOTAL 20 

MEIO BIÓTICO  

Modificação da fauna 5 

Modificação da flora 10 

  SUB-TOTAL 15 

MEIO ANTRÓPICO  

Transformação do meio 5 

Desvalorização de terrenos próximos 5 

  SUB-TOTAL 10 

  TOTAL GERAL 45 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018) 

 

 É de suma importância ressaltar os resultados obtidos, que confrontam os 

impactos em cada destino final. Enquanto o lixão possui um resultado significativamente 

elevado quanto à magnitude de efeitos negativos, o aterro já apresenta um valor reduzido 

em sua totalidade. Mostrando desta forma que mesmo com a resistência dos catadores, 

como reafirmado nas entrevistas, o projeto trará benefícios a toda a região local. 

Entretanto, equivale ressaltar que o aterro sanitário só estará nessas condições se forem 

atendidas e monitoradas as exigências legais e operacionais.   

 

4.2.2 Poluição e improdutividade do solo 

  

No lixão não ocorre a segregação e controle dos resíduos que chegam ao local, 

desta maneira a decomposição de materiais produz o chorume que ao infiltrar no solo 

polui o mesmo, assim como diversas substâncias tóxicas que tornam a terra improdutiva 

para uso agrícola e pastoril. Devido ao descarte do lixo produzido pela cidade ocorrer 

somente em uma área localizada na comunidade Alto São João, o acúmulo excessivo 

proporciona uma modificação do relevo original bem como a incapacidade de transitar 

no ambiente.  

 No aterro que será construído, a poluição do solo será dificultada devido a 

preparação do mesmo para receber os rejeitos através da impermeabilização, critério 

exigido para o funcionamento deste tipo de projeto.  Os rejeitos serão acumulados em 

camadas compactadas, que impossibilita a formação de um amontoado de materiais 

dispostos visualmente.  
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4.2.3 Poluição do ar e propagação de odores 

  

Com a decomposição do lixo orgânico por meio de bactérias aeróbicas, ocorre no 

lixão a liberação de gases nocivos à saúde humana, em especial o metano, gás responsável 

pelo efeito estufa e capaz de propiciar o aquecimento global. Além disso, a ocorrência da 

incineração do lixo hospitalar de forma descontrolada e até mesmo queimadas acidentais 

liberam grande quantidade de fumaça tóxica afetando em escala local a qualidade do ar, 

em especial da comunidade próxima. Do mesmo modo que o acúmulo por um longo 

período de tempo de RSU ocasiona o surgimento de odores que afetam a saúde dos 

catadores. 

 O lixo orgânico passará pelo processo de compostagem antes de chegar ao aterro, 

resultando em um ambiente isento de bactérias que causam a decomposição dessa 

categoria de lixo. Além do mais, os RSS que chegarão ao local, receberão um tratamento 

adequado às suas especificidades, desta forma os principais causadores de odores não 

estarão presentes no aterro. Quanto aos gases emitidos, existirá um processo de coleta e 

tratamento dos mesmos, corroborando para a qualidade e não poluição do ar da região.  

 

4.2.4 Transmissão de doenças 

 

 O lixo resultante das atividades diárias da população russana, quando acumulado 

favorece a proliferação de doenças relacionadas a vetores, apesentando riscos à saúde não 

só dos catadores como também da comunidade em que está situado o vazadouro. Ratos, 

mosquitos, baratas, formigas e moscas são os principais transmissores de vírus e bactérias 

que estão presentes no lixo, ocasionados pela falta de higiene no ambiente. O lixo 

hospitalar classifica-se como o mais perigoso devido a sua disposição incorreta no lixão, 

visto que pode contaminar aqueles que por ventura entram em contato com o mesmo sem 

a proteção adequada. 

 O tratamento que o rejeito receberá no aterro sanitário, não favorecerá a 

disseminação de doenças patogênicas, visto que a disposição final não irá atrair a presença 

de vetores. Do mesmo modo, não haverá o contato impróprio do trabalhador com os 

materiais como ocorre no lixão atualmente.  
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4.3 Propostas aos problemas mais agravantes detectados 

 

 Com o intuito de proporcionar medidas adequadas diante dos problemas 

detectados com a utilização do vazadouro, a principal solução é o início do funcionamento 

do aterro sanitário. Equivale ressaltar que juntamente a isto, deve haver um encerramento 

adequado do lixão para evitar a reprodução dos danos causados por seu uso prolongado, 

continue a perpetuar-se.  

 Ações executáveis apropriadas para o término do lixão, estão listas a seguir e 

devem ser exercidas pelo governo municipal com o auxílio da comunidade local.  

-É indicado que todo o tipo de resíduo que se encontra atualmente no lixão, seja 

transportado para o aterro, proporcionando desta forma a despoluição do ambiente;  

-Recomenda-se o uso de mantas ou solo compactado no local afetado, para evitar 

que a água da chuva escoe e polua o lençol freático; 

-Instiga-se o uso de educação ambiental, para estimular a plantação de arborização 

do local, minimizando assim os impactos causados no meio biótico. 

 

5 Considerações Finais 

 

 Diante do exposto nesta pesquisa, evidenciou-se que a implantação do aterro trará 

os benefícios ambientais que acompanharão o avanço tecnológico e o crescimento 

demográfico da região em estudo, possibilitando assim o desenvolvimento sustentável, 

circunstância inalcançável com a utilização de lixões.  

 A proposta metodológica adotada tornou possível a análise de opiniões da 

sociedade sobre o projeto da implantação do aterro, instigando por conseguinte a 

formação de uma análise critica por parte dos autores referente a qual viés enquadra-se 

como o mais adequado para toda a população do Vale do Jaguaribe, validando o aterro 

como solução imediata.   

Explicitou-se através dos resultados obtidos que a substituição do destino dos 

resíduos, acarretará em mudanças no tocante socioeconômico. Desta forma, com o auxílio 

governamental para capacitações surgem alternativas empregatícias destinadas a 

população das comunidades afetadas por tal substituição, como as cooperativas 

municipais ou a CMR do aterro sanitário. 
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Portanto, o projeto GIRS-VJ, busca resolver os problemas ambientais causados 

pelos vazadouros, assim como proporcionar melhorias na qualidade de vida populacional 

frente à legislação vigente e desenvolvida pela PNRS, reafirmando o proposto objetivo 

deste trabalho. 
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Resumo: 

Com o acelerado crescimento populacional e o aumento da demanda do uso dos recursos 

hídricos no mundo, a ausência de fornecimento de água potável vem tornando-se um preocupante 

descompasso em diversas regiões brasileiras, especialmente no Nordeste. Diante deste cenário, 

este trabalho tem como objetivo identificar ações empregadas na habitação da Universidade 

Federal Ceará (UFC) campus de Russas/CE para o reuso dos recursos hídricos consumidos na 

mesma, verificar o nível de conscientização da economia da água por parte do corpo constituinte 

da universidade, avaliar parcialmente o atual consumo da água na UFC e propor ações que possam 

minimizar o gasto desse recurso no campus. Foi realizado um estudo de caso e para a coleta de 

resultados foi aplicado um questionário, por meio da plataforma formulários Google para uma 

amostra de 113 discentes e um formulário para o prefeito da UFC de Russas/CE. Ao analisar todas 

as amostras, foi possível concluir que o campus não possui nenhuma forma de captação e 

reutilização da água, além disso, apenas 9,7% dos alunos possuem conhecimento de alguma 

campanha de reuso desse recurso na universidade, 87,6% acha de importância máxima a 

preservação da mesma na UFC, 29,2% pratica algum hábito de reutilização de água em sua 

residência e o consumo parcial desse recurso chega a aproximadamente 2.112,6 litros de água por 

dia na academia universitária.  

 

Palavras-chave: Campus Russas; Recursos hídricos; Captação da água; Reutilização da água; 

Consumo parcial. 

 

 

1 Introdução 

 

O Brasil é detentor das maiores reservas de água doce do mundo, tanto superficiais 

que são 12% do total mundial, quanto subterrâneas, com um volume estimado em 112 

mil km³ (GOVERNO DO BRASIL, 2010). Toda essa abundância não se reflete na região 

mailto:alinneoliveira@hotmai.com
mailto:kleverton.pinheiro@gmail.com
mailto:nicolaslimavieira@gmail.com
mailto:severinojuanlopes@gmail.com


 

____________________________________ 
355 

 

do nordeste que concentra apenas 3,3% das reservas hídricas nacionais, por conta da 

distribuição irregular por todo o território brasileiro, que combinada com a má gestão 

desse recurso agrava os problemas sociais e econômicos da região.  

A região do Vale do Jaguaribe no Ceará por sua vez também vem sofrendo com 

esses problemas, dando origem ao tema desse artigo, que põe em discussão o consumo 

da água na Universidade Federal do Ceará (UFC) no Campus de Russas/CE. A questão 

da manutenção das redes de distribuição também é um fator importante que segundo o 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2013), o índice de perda no 

estado do Ceará chega a 40.6%, em Russas/CE, município que se encontra o campus da 

UFC, além disso, possui um índice de 29.42%, combinado com uma perda de 147 litros 

por dia a cada ligação e uma perda linear de 16.89 metros cúbicos por dia a cada 

quilômetro. 

            A má distribuição da água no Brasil é um fator crucial para nossa pesquisa, 

segundo análises do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013) e 

Agência Nacional de Águas – ANA (2013), as concentrações de água por região do Brasil 

são: 68,5% NORTE, 3,3% NORDESTE, 15,7% CENTRO-OESTE, 6% SUDESTE, 6,5% 

SUL.  

No nordeste cerca de dois terços da água da região se encontra na bacia do Rio 

São Francisco e essas questões são muitos importantes porque cerca de 28% da população 

brasileira fica na região. O clima pré-amazônico do estado do Maranhão e a geologia 

sedimentar do Piauí tornam esses estados os maiores concentradores da reserva hídrica, 

com cerca de 70% das águas do subsolo de todo o nordeste fornecendo 17.200 e 9.600 

metros cúbicos de água por habitante por ano, respectivamente e o estado do Ceará está 

classificado como pobre em sua distribuição que é cerca de 2440 metros cúbicos por 

habitante por ano. 

Com o cenário da má distribuição hídrica, vem à necessidade de gerenciamento 

eficaz a partir de projetos sociais com o âmbito do uso racional da água e da integração 

das regiões. A transposição do rio são Francisco que segundo dados do ministério da 

integração nacional, levará água para mais de 12 milhões de habitantes em quatro estados, 

sendo eles: PERNAMBUCO, CEARÁ, PARAÍBA e RIO GRANDE DO NORTE, é um 

exemplo de projeto voltado para atender a demanda de regiões com baixa reserva de água, 

tornando a distribuição mais eficaz e equilibrada. O ensinamento nas escolas também 

deve ser aplicado, conscientizando desde o ensino fundamental a população sobre o uso 

racional da água, colocando em pauta a sustentabilidade do planeta. 
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         Nessa perspectiva, ainda que o consumo da água seja crescente, as Instituições de 

Ensino Superior (IES) implementam poucas práticas que auxiliem a gestão ambiental de 

suas  

unidades. Tais instituições possuem o papel não somente de preparar seus estudantes, mas 

também de incorporar métodos e práticas dentro de sua unidade a fim de criar 

conscientização de seu corpo constituinte. De uma forma geral, as IES têm o 

compromisso na preparação das novas gerações, além de promover alternativas com 

propostas coerentes para solucionar ou pelo menos sanar a situação presente. 

 Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo evidenciar dados coletados, 

por meio de uma pesquisa de campo, da gestão da água adotada pelos discentes, docentes 

e servidores do campus e das ações empregadas na universidade referente à preservação 

da água. Com base nisso, proporcionar alternativas de aprendizagem a respeito do 

consumo racional da água para todo o corpo universitário, e desenvolver ações para 

promoção do reuso para toda a UFC da cidade de Russas - CE. 

 

2 Referencial teórico 

 

2.1 Situação das águas no mundo e no Brasil 

 

Há muita água no planeta, mas somente uma parcela mínima está disponível para 

os diferentes usos (ROCHA, 2011, p.10). O planeta Terra possui em torno de 75% de 

água e 25% de terra, mas a apesar da abundância de água, existe a má distribuição desse 

recurso em todo o globo. Com três quartos do planeta distribuídos em água, 97,5% é de 

água salgada enquanto apenas 2,5% são de água doce, em que nessa pequena parcela de 

2,5% são distribuídas em 0,3% em rios, 0,9% em umidade do ar, 29,9% em águas 

subterrâneas e 68,9% em geleiras. 

No Brasil, em termos globais, demonstra cenário tranquilo quanto aos recursos 

hídricos, pois, é composto em torno de 12% das águas doces disponíveis em todo o globo 

terrestre. Todavia, apesar desse cenário de tranquilidade, há a má distribuição espacial de 

águas no território brasileiro. Cerca de 70% de sua disponibilidade hídrica estão 

concentradas na região amazônica, onde se encontra o menor contingente populacional e 

valores reduzidos de demandas consuntivas (ANA, 2013). Ademais, muitas regiões de 

todo o país sofrem com as intensas secas e riscos de escassez de recursos hídricos, como 

no nordeste brasileiro. 
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2.2 Características da região 

 

O semiárido brasileiro é formado por parte do estado de Minas Gerais e quase 

todos os  

estados do Nordeste, com exceção do Maranhão. Suas delimitações territoriais foram 

aprovadas pelas resoluções do conselho deliberativo da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE, 2017)  nº 107, de 27/07/2017 e de nº 115, de 

23/11/2017, tais critérios para sua realização são possuir uma precipitação pluviométrica 

igual ou inferior a 800 mm, índice de Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50 e 

possuir um percentual de déficit hídrico diário de 60 por cento ou mais tendo em vista 

todos os dias do ano.  

A região do nordeste possui uma alta vulnerabilidade com chuvas insuficientes, 

temperaturas altas e taxas elevadas de evaporação, possuindo muitas áreas com facilidade 

para desertificação devido às questões climáticas da região. Em relação ao estado do 

Ceará que possui uma alta vulnerabilidade, a questão da água é dos mais sérios devido ao 

armazenamento restrito pelo fato do solo ser formado por 76% de embasamento cristalino 

com base na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME, 

1993), possuindo também uma suscetibilidade à erosão devido ao seu solo ser raso, sua 

vegetação que é formada em sua grande maioria pela Caatinga, possui uma vegetação 

muitas vezes espalhada deixando o solo desprotegido contra a evaporação (FUNCEME, 

1993). 

            Apesar dessa grande disponibilidade de recursos hídricos, se comparado ao resto 

do mundo, o cenário nacional possui distribuição de água potável desigualitária nas 

regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste. Se notado por cada região, a 

disponibilidade hídrica não se mantém junto ao crescimento da população. O crescimento 

demográfico, a crescente urbanização são fatores que contribuem diretamente com o 

crescimento contínuo da demanda água na nação.  

           Nesse contexto, é desenvolvido um conjunto de algumas ações que pode ser 

conhecido por alguns nomes como: gestão de água ou administração dos recursos hídricos 

e caracterizado por ser uma atividade que planeja, desenvolve, distribui e administra a 

aplicação mais desenvolvida dos recursos hídricos. Trata-se de contribuir para a 

preservação ambiental, e ainda proporcionar uma economia considerável nos custos de 

uma indústria sem afetar a sua produção e a otimização dos recursos hídricos. O 

http://sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Resolucao-107-2017.pdf
http://sudene.gov.br/images/arquivos/conselhodeliberativo/resolucoes/resolucao115-23112017-delimitacaodosemiarido.pdf
http://sudene.gov.br/images/arquivos/conselhodeliberativo/resolucoes/resolucao115-23112017-delimitacaodosemiarido.pdf
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gerenciamento deve ser realizado como previsto na legislação vigente e de forma a 

conservar em quantitativamente e qualitativamente as águas. Com base nisso, no Art. 5º 

da lei nº 9433 (1997) é dividido os instrumentos de gestão de recursos hídricos em:  

 

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 

 I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

 

           De forma genérica, a lei reconhece com princípios que a água é um bem de 

dominação pública, sendo um recurso natural limitado, com atribuição de valor 

econômico e que em episódios de escassez, o uso de preferência dos recursos hídricos é 

o consumo humano e a dos animais. 

 

2.3 Meios de conservação de água 

 

A conservação dos recursos hídricos engloba o uso racional da mesma, que 

presume o uso eficiente e o uso de fontes alternativas. Os habitantes da zona urbana 

brasileira são beneficiados tanto por águas superficiais como por águas subterrâneas. De 

acordo com Marinho (2007, p.37), “A utilização de fontes alternativas é, portanto, uma 

importante medida de racionalização, por evitar a utilização das fontes convencionais de 

suprimento (mananciais subterrâneos ou superficiais)”. Dentre as fontes alternativas de 

águas, destaca-se o reuso de águas cinzas, aquelas provenientes do chuveiro, da máquina 

de lavar, da cozinha e do tanque. Contudo, recentemente, essa ação passou a 

ser usada para fins menos nobres, como o abastecimento das caixas de bacias sanitárias, 

lavagem de pisos, irrigação de jardins, entre outras.  

Além disso, existe o sistema de captação de águas de chuvas no qual se pode 

direcionar a água da chuva para um reservatório para fins menos nobres, pois esta água, 

proveniente do ciclo hidrológico, é um recurso limpo e seguro, mas não potável. Essa 

água captada propicia um controle significativo dos recursos hídricos disponíveis, pois 

de alguma forma a retirada diária de alguns litros desses mananciais, colaboram para a 

preservação da fauna, da flora e para a saúde da população que é abastecida por essa água 

(SANTOS, 2015). O sistema de aproveitamento de água de chuva traduz-se em torno de 
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três fundamentos básicos: processo de coletagem, processo de transporte e processo de 

armazenamento.  

 

2.4 Sistemas de gestão hídrica em Instituições de Ensino Superior – IES 

 

Em consequência das estiagens recorrentes em algumas regiões do país brasileiro 

e da problemática referente à escassez de água, algumas IES estão introduzindo 

programas de uso racional da água em suas instalações, motivadas pela necessidade de 

reduzir o consumo e os custos dos recursos hídricos. Abaixo, (tabela 1) segue com ações 

de gestão de água adotadas em algumas IES no Brasil. 

 

Tabela 1: Resumo de ações de gestão de águas adotadas pelas IES no Brasil. 

Universidade Programa Práticas 

 

 

Universidade de 

São Paulo 

 

Programa de Uso 

Racional da Água 

(PURA) 

5 etapas: (i) diagnóstico geral, (ii) redução de perdas 

físicas, (iii) redução de consumo nos pontos de 

utilização, (iv) caracterização dos hábitos e 

racionalização das atividades que consomem água, (v) 

divulgação, campanhas de conscientização e 

treinamentos 

Universidade de 

São Paulo 

(ESALQ) 

Plano Diretor 

Socioambiental 

Participativo 

Proposição de melhorias para as principais deficiências 

apontadas no levantamento de informações (questionário 

aplicado) 

 

 

 

UNICAMP 

 

 

Programa de 

Conservação de 

Água (PRÓ - 

ÁGUA) 

Fase 1: (i) levantamento cadastral, (ii) detecção e 

conserto de vazamentos, (iii) implantação de 

telemedição, (iv) instalação de componentes 

economizadores, (v) avaliação do desempenho pelos 

usuários 

Fase 2:(i) análise de tecnologias economizadoras para 

usos específicos, (ii) implantação de sistema de gestão 

dos sistemas prediais no campus 

 

 

Universidade 

Federal da Bahia 

 

 

Programa 

ÁGUAPURA 

5 etapas: (i) Levantamento do sistema hidráulico predial, 

(ii) Monitoramento e análise do consumo de água das 

unidades, (iii) Detecção e correção de vazamentos 

visíveis e não visíveis (iv) Levantamento dos hábitos dos 

usuários, (v) Utilização de tecnologias de processo e 

produto para racionalização do consumo 

 

Universidade 

Federal de Viçosa 

Programa de 

Conservação e 

Reuso de Água 

(PCRA) 

6 etapas: (i) Avaliação técnica preliminar, (ii) Avaliação 

da demanda de água, (iii) avaliação da oferta de água, 

(iv) Estudo de viabilidade técnica e econômica, (v) 

Detalhamento e implantação do PCRA, (vi) Implantação 

do sistema de gestão de água. 
Fonte: Adaptado de Botasso (2014, p.21). 
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2.5 Exemplo de IES que utiliza captação de água da chuva no sertão Central do Ceará 

 

O Centro Universitário Católica de Quixadá desenvolveu um sistema de captação 

de água da chuva (figura 1) o projeto consiste em um sistema composto por calhas, 

condutores e dez reservatórios com capacidade para armazenamento de até 20 mil litros 

de água, cada e toda a captação de água será utilizada na manutenção das áreas comuns 

da Instituição, bem como para a limpeza das salas de aula e, ainda, na irrigação das áreas 

verdes e plantas. A expectativa é de que sejam armazenados e economizados até 180 mil 

litros de água na primeira fase do projeto (BLOG, UNICATÓLICA QUIXADÁ, 2018). 

 

 
Figura 1: Sistema de captação de água da chuva. 

Fonte: BLOG, Unicatólica Quixadá, 2018. Disponível em: 

<http://unicatolicaquixada.edu.br/blog/responsabilidade-social/ies-implantasistema-de-captacao-de-agua-

da-chuva/>. Acesso em: 01 out. 2018. 

  

3 Procedimentos metodológicos 

 

Para a investigação do caso, primeiramente, foi realizado o levantamento e 

estudo de pesquisas bibliográficas a fim de enriquecer a base teórica dos autores deste 

artigo. Posteriormente, foi utilizado de um estudo de caso, no qual apenas de uma situação 

que pode representar casos semelhantes, por meio de um questionário eletrônico na 

plataforma formulários Google que se distribuem com questões de múltipla escolha, 

algumas perguntas utilizando a escala likert e as restantes, questões abertas aplicadas a 

113 discentes, equivalente a cerca de 10%, de um total de 1036 alunos ativos do campus 

da UFC de Russas/CE. O formulário aplicado para os acadêmicos da universidade 

identifica o conhecimento dos mesmos em relação ao reuso de água, investiga esse 

manuseio, propõe que identifiquem possíveis soluções para o problema e analisa a 

possível quantidade de água gasta na instituição. Além disso, foi realizado um 
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questionário composto por perguntas abertas para o prefeito do campus, com o intuito de 

verificar o conhecimento do mesmo, em relação à importância da preservação de água e 

fazer um levantamento referente às formas de reutilização de água pertencentes ao 

campus. 

 

4 Resultados e discussões 

 

 O questionário aplicado, por meio da plataforma formulários Google, aos alunos 

do campus foi composto por um total de 8 perguntas. A princípio foi questionado a cada 

participante da pesquisa se havia, por parte do mesmo, conhecimento a respeito de alguma 

campanha sobre o reuso da água na UFC de Russas/CE. Os resultados obtidos foram que 

85% do total de 113 participantes afirmaram que não possuem conhecimento sobre 

alguma campanha de economia ou reutilização de água no campus, enquanto 9,7% 

afirmou ter conhecimento e 5,3% afirmou que talvez conhecesse alguma campanha sobre 

o assunto (Gráfico1). Na segunda pergunta, objetivou-se, utilizando o método de 0 a 5 

da escala likert, obter informações referentes o quanto os alunos julgava importante a 

preservação da água do campus. Dos dados coletados, 87,6% dos acadêmicos apontaram 

que a preservação da água na universidade é de 5 na escala likert, em contrapartida, 11,5% 

apontou de importância 4 e 0,9% apontaram de importância 3(Gráfico 3).  

 

  

Gráfico 1: Percentual do conhecimento dos 

discentes a respeito de campanhas sobre 

economia ou reuso de água na UFC – campus 

Russas/CE. 

Fonte: Plataforma formulários Google, 2018. 

 

Grafico 2: Percentual de alunos da UFC campus 

Russas/CE que possuem algum hábito de reuso da 

água na sua residência 
Fonte: Plataforma formulários Google, 2018. 
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Gráfico 3: Percentual da opinião dos alunos da  UFC – campus Russas/CE referente a importância da  

preservação da água na universidade. 

Fonte: Plataforma formulários Google, 2018. 

 

Para a pergunta posterior, o propósito foi analisar quantitativamente, se os alunos 

adotavam alguma prática de reutilização de água na sua residência e caso positivo, 

citassem as utilizações do reuso de águas adotadas pelos mesmos. Os dados coletados 

foram: 29,2% dos participantes responderam que praticam algum hábito de reutilização 

de água e 70,8% afirmaram que não utilizam nenhum hábito de reuso do recurso (Gráfico 

2).  

Entre as reutilizações adotadas pelos alunos que responderam que possuíam algum 

hábito de reutilização da água na sua residência, estão: Reuso da água da máquina de 

lavar para dar descarga no vaso sanitário ou mictório, lavar a residência e regar plantas; 

reuso da água do ar condicionado para regar as plantas; reuso da água da chuva para lavar 

roupas e para utilidades domésticas e reuso da água de sabão, após a lavagem de roupas 

ou pratos, para dar descarga em vasos sanitários. 

 Nas duas perguntas seguintes, avaliou-se, em média, a frequência de que os 

alunos lavam suas mãos após utilizar o banheiro da universidade no decorrer do dia e a 

quantidade de vezes que eles acionam a torneira para finalizar a lavagem das mãos. Para 

a frequência média de lavagem das mãos dos alunos, obteve-se como resultados: 22,1% 

lavam em média 1 vez após utilizar o banheiro, 21,2% lavam em média 2 vezes, 26,5% 

lavam em média 3 vezes, 17,7% lavam em média 4 vezes e 12,4% lavam, em média 5 ou 

mais vezes (Gráfico 4). Já para os dados obtidos da quantidade de vezes eles acionam a 

torneira para finalizar a lavagem das mãos foram: 32,1% acionam apenas 1 vez, 52,4% 

acionam 2 vezes e 12,5% acionam mais de 2 vezes (Gráfico 5).  
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Grafico 4: Percentual da frequência média que 

alunos da UFC campus Russas/CE 

lavam as mãos no banheiros da universidade. 

Fonte: Plataforma formulários Google, 2018. 

Grafico 5: Percentual da quantidade de vezes  

que alunos da UFC campus Russas/CE acionam a 

torneira para lavar as mãos no banheiros da 

universidade. 
Fonte: Plataforma formulários Google, 2018. 

 

Nas duas próximas questões, visou-se em verificar a frequência de vezes que os 

participantes utilizam o vaso sanitário ou mictório na UFC e se sempre há acionamento 

da descarga após a utilização do objeto. Os dados resultantes foram: para a frequência de 

utilização tanto do mictório quanto do sanitário 29,4% dos discentes do campus utilizam 

1 ou 2 vezes o mictório ou vaso sanitário, 39,2% dos discentes utilizam o mictório ou o 

vaso sanitário 3 vezes, 19,6% dos discentes utilizam 4 vezes e 11,8% utilizam o mictório 

ou o vaso sanitários 5 vezes ( Gráfico 6). Já para o acionamento de descarga, 63,1% 

afirmaram que sempre acionam a descarga, 29,7% afirmaram que nem sempre utilizam a 

descarga e 7,2% não acionam a descarga (Gráfico 7).  

 

 

Grafico 6: Percentual da frequência de utilização do mictório ou vaso sanitários dos alunos da UFC 

campus Russas/CE. 

Fonte: Plataforma formulários Google, 2018 
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Grafico 7: Percentual do acionamento da descarga após a utilização do mictório ou 

 vaso sanitário da UFC campus Russas/CE. 

Fonte: Plataforma formulários Google, 2018. 

 

A última pergunta do questionário teve como objetivo obter opiniões dos 

participantes da pesquisa em relação às existências de meios para reuso de água na 

universidade. As respostas para a questão dividiu-se em: reutilização da água utilizada 

para lavar as mãos para regar as plantas, reutilização da água desperdiçada no bebedouro 

e ar condicionado para regar as plantas e reutilização da água usada para lavar as mãos 

para dar a descarga. 

Em vista do formulário de pesquisa aplicado ao prefeito do campus da UFC de 

Russas/CE foram avaliados aspectos que se dizem respeito à gestão de água adotada na 

universidade. O formulário para resposta seguia distribuído com 6 perguntas de respostas 

subjetivas. A primeira indagação se referiu ao quanto o entrevistado julgava importante 

a reutilização da água na UFC de Russas/CE.   

 

“Reutilizar água é importante não somente aqui nesta unidade, mas em 

toda e qualquer situação. [...] No caráter de importância, é importância 

total, tanto para questão de saúde pública e abastecimento, a água não 

é só uma questão 

de direito, mas uma questão de sobrevivência.” 

 (Prefeito da Universidade Federal do Ceará, campus Russas/CE, 2018).                                           

  

Para a segunda indagação, foi questionada a existência de algum método de reuso 

de água na Universidade Federal do Ceará - Campus Russas e se caso positivo, citar o 

método. 

 

 “[...] Hoje não contamos com nenhum, dado o cenário, não contamos com nenhum 

mecanismo de reuso de águas.” 
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                        (Prefeito da Universidade Federal do Ceará, campus Russas/CE, 

2018). 

  

Na terceira questão, objetivou-se obter a informação do critério de escolha dos 

tipos de torneiras, sanitários e mictórios utilizados nas instalações banheiros da 

Universidade Federal do Ceará - Campus Russas/CE. 

  

“[...] Torneiras de fechamento automático o critério é exatamente esse, 

economicidade. As válvulas de mictório também são de fechamento 

automático, com temporizador curto, justamente para combater o 

desperdício; [...] Periodicamente fazemos a avaliação no sentido de 

verificar se tem algum vazamento, porque esses mecanismos tem uma 

durabilidade e eles acabam ao longo da utilização [...] então tem que 

corrigir pra não voltar ao problema do desperdício. Os sanitários 

possuem caixa acoplada, nesse caso também já é uma solução técnica 

para combater o desperdício. [...] Os mictórios usam o sistema de 

válvula de descarga que é um sistema econômico, mas é o único sistema 

que nós temos para mictório, já que não tem como colocar uma caixa 

acoplada no mictório.”              

        (Prefeito da Universidade Federal do Ceará, campus Russas/CE, 

2018). 

 

Na pergunta seguinte, foi indagado se existe algum mecanismo de captação de 

água da chuva na Universidade Federal do Ceará - Campus Russas/CE. 

  

 “[...] Temos muita área de cobertura, como falei na segunda pergunta, teria muito 

volume de água para ser captada [...] mas não contamos com isso no momento.” 

            (Prefeito da Universidade Federal do Ceará, campus Russas/CE, 2018). 

  

Na quinta pergunta, analisou-se há existência de algum controle sobre a utilização 

de água para regar a grama da Universidade Federal do Ceará - Campus Russas/CE.  

 

“Nós temos o sistema de irrigação com bicos aspersores que já são 

mecanismos econômicos e são ligados periodicamente. [...] Nos locais 

internos do campus nós temos o sistema de irrigação que é econômico, 

ligado e desligado automaticamente em horários específicos.” 

        (Prefeito da Universidade Federal do Ceará, campus Russas/CE, 

2018). 
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 E para a última questão, teve como objetivo a opinião do participante de como o 

corpo constituinte da Universidade Federal do Ceará - Campus Russas/CE pode auxiliar 

na gestão dos recursos hídricos. 

  

“Do ponto de vista dos utilizadores, professores, servidores e alunos, é 

a conscientização da importância desse recurso, de sua escassez e da 

utilização racional dele. [...] No ponto de vista da gestão do campus é 

trabalhar para futuramente investir [...] para captar recursos e investir 

nessa questão de captação, reservação e reuso de águas trazendo assim 

certa autonomia.” 

        (Prefeito da Universidade Federal do Ceará, campus Russas/CE, 

2018). 

 

4.1 Levantamentos do consumo de água com base nos participantes da pesquisa 

 

 Para levantamento de dados do consumo de água com relação aos acionamentos 

de descarga de mictórios ou vasos sanitários da UFC campus Russas/CE (Tabela 3), teve-

se como consideração para os cálculos os gráficos 6 e 7 e a norma da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004)  que dispõe em sua norma 15.097/04 

(2004) que todas as descargas – independente do modelo ou tipo – devem consumir no 

máximo 6 litros de água. E utilizou-se junto a isso, para o levantamento do consumo 

referente à utilização das pias dos banheiros da universidade (Tabela 4), os gráficos 4 e 

5, a tabela 2 e a informação segundo (DOCOL, 2018) de que as torneiras automáticas 

possuem uma duração de 6 segundos após o acionamento das mesmas.  

Para cada lavagem foi considerando o período de aproximadamente 6 segundos 

de duração após o acionamento da torneira e a proporção calculada foi de 0,08333 L por 

segundo. 

 

Tabela 2: Vazão para o tipo de torneira automática com base em informações dos fabricantes. 

Aparelho Sanitário Peça Mecanismo Vazão especificada 

Torneira de mesa (bica 

baixa) para lavatório - 

(DECA) 

 

 

Automático 

5,0 L/min 

8,0 L/min 

 

Torneira de mesa (bica 

baixa) para lavatório - 

(DOCOL) 

 

 

Automático 

4,0 L/min 

 

7,0 L/min 

Fonte: adaptado de DECA e DOCOL, 2018.·. 
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Tabela 3: Consumo da água com base na utilização de mictório ou vaso sanitário na UFC campus 

Russas/CE. 

Quantidade por dia Número de alunos Sanitário ou mictório 

1x/dia 15 90 l/dia 

2x/dia 15 180 l/dia 

3x/dia 40 720 l/dia 

4x/dia 20 480 l/dia 

5x/dia 12 360 l/dia 

Total: 1830 l/dia e 54900 l/mês 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Tabela 4: Consumo de água com base na utilização das torneiras. 

Fonte: Autores, 2018. 

 

5 Considerações finais 

 

Ao investigar os dados obtidos após as aplicações das pesquisas, foi possível 

constatar que em torno de 88% incluindo o prefeito e alunos participantes da pesquisa do 

campus de Russas/CE julga a preservação da água importante na universidade, além 

disso, pode-se concluir que em torno de 29% dos alunos possuem o hábito de reutilizar a 

água na sua residência. Ademais, foi concluído, com base na entrevista com o prefeito da 

universidade que há uma inexistência de métodos para o reuso da água no edifício 

universitário e que as torneiras utilizadas e os acionamentos para os mictório e vasos 

sanitários são do modo automáticos com o objetivo de reduzir o gasto do recurso.  

Com análise nas tabelas 2, 3 e 4 foi possível observar o consumo da água da 

Universidade Federal do Ceará, campus Russas/CE referido ao acionamento das torneiras 

automáticas e das descargas tanto dos vasos sanitários quanto dos mictórios. Observou-

se que para o consumo dos participantes da pesquisa (113 discentes), são gastos 

Acionamento 

por cada 

lavagem 

Número 

de alunos 

Consumo do 

acionamento 

Quantidade 

por dia 

Número 

de alunos 

Consumo da 

quantidade de 

lavagem 

1x/lavagem 36 18 L 
1x/dia 25 22,6 L/dia 

2x/dia 24 43,3 L/dia 

2x/lavagem 
63 

 
63 L 

3x/dia 30 81,3 L/dia 

4x/dia 20 72,2 L/dia 

3x/lavagem 14 21 L 5x/dia 14 63,2 L/dia 

Total: 102 L/lavagem 

Total: 282,6 L/dia e 8478 L/mês Em média 0,903 L por aluno a cada 

lavagem 
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aproximadamente 282,6 litros por dia e 8478 litros por mês. Já para o consumo dos 

participantes em relação às descargas dos vasos sanitários ou mictórios obteve-se o valor 

a cerca de 1830 litros por dia e 54 900 litros por mês. Em vista disso, pode-se concluir 

que mesmo utilizando o sistema temporizador por pressão que são reguladas para fornecer 

em média 0,5 litros de água por acionamento, ainda podem ser aplicadas formas de 

economizar esse recurso hídrico no campus. Uma das alternativas viáveis para a redução 

do consumo do recurso seria a captação da água utilizada para lavar as mãos para ser 

reutilizada na limpeza do campus e na irrigação dos jardins. 

Neste contexto, recomenda-se promover o trabalho de conscientizar os alunos no 

que se refere à minimização do uso de acionamentos de torneiras mais de 2 vezes e na 

adoção de medidas de reuso/reutilização da água na UFC de Russas/CE, tais como: a 

captação de água gerada por meio dos aparelhos de ar condicionado para a reutilização 

em algumas funções que não sejam o consumo humano, segundo (FORTES, 2015, p.12), 

um aparelho libera até 12.8 litros de água por dia, usando como base a utilização de 112 

aparelhos na Universidade Federal do Ceará campus Russas/CE, trabalhando 10 horas 

por dia durante 20 dias no mês, a quantidade de água captada seria de  aproximadamente 

28.672 litros de água.     
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Resumo: 

São muitos e, comumente, visíveis os problemas gerados pela disposição inadequada dos 

resíduos sólidos, sendo a sua disposição final um dos maiores desafios quanto a manutenção do 

meio ambiente no Brasil. Esses problemas podem se manifestar desde uma agressão ambiental 

até uma questão sanitária que ameaça à integridade da saúde da população. O trabalho corrente 

expõe um estudo de caso do lixo no distrito de Flores no município de Russas/CE. A contribuição 

desse artigo é apresentar os possíveis problemas causados, sob várias esferas, devido ao acúmulo 

de lixo a margem do rio, mostrando seus possíveis motivos, consequências e soluções. Realizou-

se isso por meio de uma pesquisa bibliográfica que deu embasamento as discussões levantadas. 

Outrora, os resultados obtidos mostram que há necessidade de um melhor descarte de resíduos, 

existindo assim imprescindibilidade de revisão nos modos como é feito esse enjeitamento do lixo. 

Além disso, é evidente que há a necessidade de oferecer a comunidade uma maior educação 

ambiental para com o manejo do lixo. Logo, espera-se que os resultados obtidos sirvam como 

base para os próximos estudos na área, favorecendo assim pesquisadores a obterem mais casos 

para as suas pesquisas, as quais, sob diferentes perspectivas, possam vir a promover benefícios a 

região e sua população. 

 

Palavras-chave: Lixo, Descarte inadequado, Meio ambiente, Resíduos sólidos. 

 

1 Introdução 

 

O destino inadequado do lixo é um dos mais graves problemas ambientais no 

Brasil (RAMOS, 2014). A falta de um lugar para o descarte adequado dos resíduos sólidos 

produzidos pelas ações humanas, fez com que surgisse ao longo dos anos uma grande 

quantidade de lixões no país, gerando grandes prejuízos ambientais, sociais e a saúde da 

população. 
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Com intuito de extinguir os lixões surgiu a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), onde estabeleceu-se o prazo para que até 

2014 todos os lixões fossem devidamente substituídos por aterros sanitários em todo o 

pais. Porém, poucos municípios cumpriram a meta estipulada e a situação ambiental 

continua preocupante.  

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso da problemática do lixo no 

distrito de Flores no município de Russas/CE, localizada na região do baixo Jaguaribe, 

onde o descarte inadequado de resíduos sólidos vem causando transtornos à população 

durante anos.    

A retirada do lixão do entorno do distrito sempre foi uma reivindicação da 

população, porém a remoção e a proibição da população depositar lixo no mesmo local 

somado a uma coleta ineficiente acabaram gerando um acúmulo de lixo em alguns pontos 

da localidade, principalmente nas margens do rio Jaguaribe.  

 

Entre os impactos ambientais negativos que podem ser originados a partir 

do lixo urbano produzido estão os efeitos decorrentes da prática de 

disposição inadequada de resíduos sólidos em fundos de vale, às margens 

de ruas ou cursos d’água. Essas práticas habituais podem provocar, entre 

outras coisas, contaminação de corpos d’água, assoreamento, enchentes, 

proliferação de vetores transmissores de doenças, tais como cães, gatos, 

ratos, baratas, moscas, vermes, entre outros. Some-se a isso a poluição 

visual, mau cheiro e contaminação do ambiente. (MUCELIN; BELLINI, 

2008, p.113) 

 

Porém, mesmo diante das questões citadas, pouco é feito por parte do poder para 

uma resolução definitiva do problema, e a população do distrito continua sendo 

prejudicada.   

Dessa forma, este artigo tem por objetivo analisar a problemática do acúmulo de 

lixo as margens do rio Jaguaribe no distrito de Flores, levantando os possíveis motivos, 

as consequências e soluções viáveis para resolução do problema.  

 

2 Metodologia  

 

A princípio foi realizada uma visita ao antigo lixão do distrito, onde observou-se 

os motivos pelo qual a população pediu a extinção do mesmo e os danos e transtornos 

que ainda perduram no local. Além disso, foi visitado também as margens do Rio 

Jaguaribe, onde nos últimos anos observou-se um grande acúmulo de lixo, nesta parte 
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foram feitas fotografias do local, mapeamento das regiões de maior deposito de resíduos, 

observado quais os principais materiais depositados de forma indevida. 

Mediante visualização dos espaços relatados, realizou-se um levantamento 

bibliográfico em relação ao tema, onde foi possível fazer um embasamento teórico do 

problema. Realizou-se também uma pesquisa de alternativas viáveis para a resolução do 

problema que poderiam ser implementadas pelo poder público na comunidade. 

 

3 Referencial Teórico   

 

3.1 Lixão e Suas Implicações  

 

O lixão consiste no descarte de lixo no solo à céu aberto sem nenhum tipo de 

cuidado, isto é, apenas um local usado como deposito de lixo. Isso é uma forma 

inadequada de lidar com os problemas dos resíduos, gerando consequências ao meio 

ambiente e a saúde.  

De acordo Ortigoza, Bresighello e Mota (2005) há ainda o total descontrole dos 

resíduos em relação ao tipo. Desta forma, esses espaços são um aglomerado de lixos de 

todos os tipos: hospitalar, industrial, doméstico, comercial, eletrônico e orgânico. Tal fato 

corrobora que os lixões geram as implicações citadas anteriormente.   

 

Os Impactos Ambientais acontecem quando são bloqueados os fluxos de 

um determinado sistema, originando, assim, prejuízos evidentes nos 

componentes do referido sistema. No caso dos lixões, por exemplo, o 

acúmulo de resíduos sólidos poderá gerar substâncias tóxicas que, ao 

escorrerem para lagos ou rios, poderão causar mortandade de peixes e 

prejudicar todo o ecossistema que o rodeia. (AMORIM et al, 2010, 

p.168)  

 

A citação retrata, apenas, um dos problemas ambientais. Outrora, existe a 

contaminação dos solos, ar, poluição visual e proliferação de doenças.    

A saúde da população também é comprometida por causa dos lixões. Os seus 

principais agentes são: químico, físico, biológico e ocupacional. Esses afetam a saúde da 

população em geral e principalmente de quem mora no entorno do lixão e quem trabalha 

no lixão como catador.  
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3.2 Descarte inadequado de resíduos 

 

O rápido crescimento demográfico, a urbanização acelerada e o aumento da 

capacidade de compra da população são mudanças das quais o Brasil tem sofrido nas 

últimas décadas, mas esse desenvolvimento desorganizado, aliado à falta de 

planejamentos de coleta e correta disposição do lixo, tem contribuído para o aumento do 

descarte inadequado de resíduos produzidos pela população. Apesar de ter havido 

progresso na criação de aterros, dados apontam que até a última década, mais da metade 

do lixo produzido no país ainda não possuía um local apropriado para o seu descarte, 

conforme apresentado na tabela do IBGE (2010).   

 

Tabela 1: Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos, Brasil - 1989/2008 

Ano 
Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos (%) 

Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 
Fonte: Modificada pelo autor, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. IBGE. Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico, 2008 

 

Seja a irresponsabilidade por parte da população ou omissão do poder público no 

gerenciamento do lixo, impactos em escala local e global, tanto no meio natural quanto 

no urbano, são consequências diretas de tais comportamentos. Segundo o Sistema de 

Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa – SEEG (2016), no 

Brasil, a produção de gases de efeito estufa – GEE com a origem de resíduos cresceu mais 

500% desde 1970, sofrendo uma queda de apenas 0,7% no ano de 2016, sendo que parte 

desta queda foi produto do período de recessão, ou seja, não necessariamente de políticas 

ambientais. 

Na esfera local, em grandes centros urbanos, o descarte de resíduos em cursos 

d’água como canais e rios provocam a dificuldade ou o impedimento do escoamento 

regular dos mesmos. Isto, associado à ocorrência de chuvas, ocasionam alagamentos e 

enchentes nas regiões mais próximas, interferindo na vida pública não apenas em aspectos 

sociais, mas também econômicos e de saúde.  

Na cidade de Manaus, por exemplo, foram gastos cerca de 11,5 milhões de reais 

em 2015 na limpeza de resíduos jogados em igarapés, de acordo com a Secretaria 
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Municipal de Limpeza Pública – SEMULSP, revelando o desperdício de dinheiro público 

utilizado apenas em medidas de correção. 

Já na questão de saúde pública, essa contaminação dos cursos d’água, favorece 

também o aumento de doenças devido à proliferação de animais e insetos vetores, como 

ratos e mosquitos, além de animais criados para o consumo que, ao ingerir de fontes de 

água provenientes de lençóis subterrâneos, absorvem o material tóxico, ou seja, a 

transmissão de enfermidades também pode se dar de forma indireta. Pesquisas mostram 

que, em todo o mundo, cerca de 5 milhões de pessoas morrem anualmente em função de 

doenças provenientes de resíduos (FERREIRA; ANJOS, 2001). 

Em cidades que não possuem maneiras apropriadas de se desfazer dos resíduos de 

suas unidades de saúde, a possibilidade de infecções oriundas de materiais é ainda maior, 

onde segundo dados da Organização Mundial de Saúde – OMS (2014), em torno de 15% 

do total de resíduos dessa origem são considerados tóxicos, infecciosos ou radioativos. 

 

3.3 Disposição final adequada de resíduos 

 

3.3.1 Ecopontos 

 

Uma das formas de descarte adequado de resíduos sólidos são os pontos de entrega 

voluntária para pequenos geradores, normalmente chamados de Ecopontos, neles são 

descartados resíduos da construção civil - RCC e outros materiais recicláveis 

(BELTRAME, 2017). 

A implementação desse método para o descarte de materiais sólidos já vem 

ocorrendo em algumas cidades brasileiras, como em São Paulo onde a Prefeitura 

municipal, por meio do “Projeto Ecoponto”, criou no município 38 Ecopontos (RESCH 

et al., 2012).  

Os Ecopontos são locais destinados ao descarte de até 1m³ de materiais 

recicláveis, RCC e restos de podas de árvores. Ficam localizados geralmente em locais 

onde a população já costumava jogar lixo de forma irregular, tendo assim, o objetivo de 

tornar mais limpa e bonita a região onde está instalado.  

A estrutura dos Ecopontos conta com caçambas, devidamente diferenciadas para 

cada tipo de material, para a disposição dos materiais recicláveis e um local coberto para 

a alocação de materiais recicláveis, como papelão. Além disso é preciso uma estrutura 
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para a acomodação de funcionários e um muro de vedação para inibir animais e eventuais 

vandalismos.  

A gestão desses locais é do poder municipal ou de empresas privadas com a devida 

concessão do município. O esvaziamento das caçambas deve ser periódico, de tal forma 

a não gerar um grande acumulo de material no local. Os resíduos lá descartados devem 

ser levados para centro de reciclagem ou para aterros sanitários, a depender dos materiais.   

 

3.3.2 Educação Ambiental  

 

A percepção trata-se do meio pelo o qual o indivíduo processa, seleciona e 

interpreta estímulos, transformando-os em conceitos perceptíveis e coerentes, como os 

valores (ENDO; ROQUE, 2017). Esses valores – culturais, de religião, classe social, entre 

outros – influenciam nas atitudes e pensamentos que os indivíduos tomam, seja a respeito 

de outros indivíduos ou algo material ou imaterial (RODRIGUES et al, 2012). Esse 

conceito também se aplica à paisagem urbana, isto é, sua compreensão pelo homem influi 

na maneira com que ela é tratada.    

 

“...percebemos a cidade como um espaço mutável, que se articula e 

modifica-se conforme a atuação e interesses dos diferentes agentes 

sociais que a compõe. Ao nos referirmos à cidade, estamos utilizando um 

termo que traz consigo o significado da configuração do que é físico, 

estrutural, e todas as suas formas internas. Enquanto que o termo urbano 

representa o que é abstrato, as relações internas e externas do espaço 

físico com os agentes políticos, econômicos e sociais. Aquilo que não 

enxergamos fisicamente, mas que normalizam a vida da sociedade e 

imprimem um ritmo característico nos diferentes lugares de tais relações. 

” (BRAVIN, 2009, p. 106) 

 

Nessa conjuntura, o espaço urbano deve ser entendido como uma constituição de 

aspectos físicos e abstratos, relacionados numa forma urbana-antrópica-ambiental, ou 

seja, a natureza deve ser vista como um espaço integrante da cidade, tendo de ser 

respeitada e conservada (MELAZO, 2005). Para isso, a transformação da percepção que 

as pessoas possuem do meio ambiente, através da educação ambiental (EA), se torna 

indispensável. 

A EA da população, que pode ser realizada através de mídias, programas e 

atividades em instituições de ensino ou através de ações por parte de empresas públicas e 
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privadas, deve ser adaptada a seu local de vivência, mas que também promova, a 

conscientização ambiental numa perspectiva global (RODRIGUES et al, 2012).   

 

 

 

4 Resultados e Discussões 

 

Durante muitos anos o destino do lixo do distrito de Flores em Russas/CE foi um 

lixão localizado no entorno da região. No entanto, o crescimento da população fez com 

que, cada vez mais, as habitações se aproximassem desse local. Com isso os moradores 

foram expostos aos problemas tragos pelo lixão, tendo como principal reclamação a 

fumaça advinda da queima dos materiais lá depositados.  

Com o tempo, surgiram movimentos que pediam a extinção do lixão, assim, em 

meados do ano de 2016 a prefeitura municipal de Russas fechou o local e começou a 

transportar o lixo coletado para a cede do município. O antigo lixão foi então aterrado e 

a população proibida de depositar resíduos no local. 

Após o fechamento do lixão foram instaladas placas que trazem a mensagem de 

proibição do descarte de lixo o local como mostra a (figura 1), porém ainda é possível 

visualizar alguns pontos de deposito irregular de lixo no mesmo local como mostram as 

(figuras 2 e 3). Embora o volume descartado seja menor do que antes do fechamento, 

esses materiais ainda são um problema no local.    

 

 
Figura 1:  Placa de proibição do descarte de lixo no antigo lixão. 

Fonte: Própria (2018) 
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Figura 2: Lixo ainda depositado no antigo lixão. 

Fonte: Própria (2018) 

 

 
Figura 3: Lixo ainda depositado no antigo lixão. 

Fonte: Própria (2018) 

 

Não foram encontrados dados oficiais acerca da população urbana residente na 

cede do distrito, porém com base nos dados do Censo 2010 estima-se que esta seja maior 

que 6.000 habitantes (IBGE, 2011). Como, segundo a Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Sólidos, no estado do Ceará a produção de lixo por 

habitante é de 0,858 kg por dia (ABRELPE, 2014) a produções de resíduos por dia é de 

aproximadamente 5 toneladas. 

A coleta de lixo realizada pelo poder municipal acontece somente uma vez por 

semana em todo o distrito, o que, levando em consideração a quantidade diária de lixo 

produzido citado anteriormente, revela uma ineficiência desse serviço e acaba gerando 

um grande acúmulo de resíduos nas residências. 

Quando se trata de restos de poda de árvores, moveis quebrados e RCC o problema 

é ainda mais grave, pois a coleta não abrange esses tipos de materiais, tendo a população 

como única opção o descarte inadequado. 

Diante do contexto exposto, notou-se um aumento nos últimos anos do volume de 

resíduos descartados de forma inadequada nas margens do rio Jaguaribe, esse que tem 
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parte do seu curso no entorno do distrito, mas por conta dos últimos anos de estiagem 

encontra-se seco. 

O descarte de materiais concentra-se em sua maioria no entorno de uma antiga 

estrada de terra que pôde ser novamente utilizada por conta da estiagem. O local, pela 

pouca movimentação de pessoas, garante um certo anonimato a quem faz o despejo do 

lixo de forma inadequada.  

São diversos os materiais descartados nas margens do rio, porém é possível 

visualizar um grande volume de RCC e restos de poda de arvores, o que é explicável pelo 

fato da coleta realizada pelo poder municipal não abranger esses materiais. 

 

 
Figura 4: Descarte de RCC realizado nas margens do rio Jaguaribe. 

Fonte: Própria (2018) 

 

O acúmulo de lixo nessa região acarreta problemas para a população tais como a 

aproximação de animais como porcos, cachorros, ratos e vetores de doenças. Além disso, 

o mau cheiro advindo do lixo, a contaminação do lençol freático e a poluição visual 

também são problemáticas ocasionadas. É comum que seja ateado fogo aos materiais 

causando incomodo aos moradores próximos como a fumaça expelida pela queima e 

problemas respiratórios com uma longa exposição a essa substância. 

 

 
Figura 5: Animais revirando o lixo no rio Jaguaribe 

Fonte: Própria (2018) 
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Outro ponto negativo desse descarte inadequado é que com a chegada da estação 

chuvosa e a cheia do rio o lixo depositado é carreado pela água e espalha-se por uma 

grande área, também nesse contexto ocorre a poluição da água e esta passa a não ser 

utilizada para fins econômicos, recreativo ou para o abastecimento dá população. 

 

 

Figura 6: Lixo depositado de forma indevida nas margens do rio Jaguaribe. 

Fonte: Própria (2018) 

 

 

Figura 7: Lixo depositado de forma indevida nas margens do rio Jaguaribe. 

Fonte: Própria (2018) 

 

Para uma resolução com resultados mais imediatos, a construção de um Ecoponto 

é uma opção viável, pois não requer de um investimento muito alto, visto sua estrutura 

relativamente simples. Há com isso, a possibilidade de configurar um lugar para o 

descarte adequado pois permite acondicionar os resíduos para uma futura coleta, sem que 

esses materiais tenham contato com o solo ou que animais consigam ter acesso a esse 

local.  
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Um local possível para construção do Ecoponto é onde se localizava o antigo lixão 

do distrito, visto que os anos sendo utilizado para tal função acabaram por tornar o solo 

improdutivo, dando a construção do Ecoponto uma nova utilidade para o local.   

Porém é importante salientar que a construção do Ecoponto tem um caráter 

paliativo, e que deve ser adicionada a um investimento do poder público em educação 

ambiental a fim de conscientizar a população da importância do descarte adequado do 

lixo assim como os problemas tragos pelo avesso desta ação.  

 

5 Considerações finais  

 

A ausência de um plano de gerenciamento quanto ao destino e descarte do lixo 

municipal promovem impactos ao espaço urbano como um todo, em âmbitos sociais, 

ambientais e de saúde pública.  

No caso estudado, a remoção do lixão inicial sem a disponibilização de um método 

de coleta eficiente, apenas agravou o problema original, já que o lixo passou a ser 

descartado às margens do rio Jaguaribe, contribuindo para a possível ocorrência de 

alagamentos, aumento de casos de doenças através da proliferação de animais vetores, e 

contaminação da água e do solo.  

Apenas através da implantação de medidas de coleta e descarte adequado, 

praticáveis na região, e conscientização e sensibilização da população é que se tornará 

possível evitar tais impactos na região. A implantação de Ecopontos próximos dos antigos 

locais de descarte irregular e a educação ambiental dos habitantes, através da colaboração 

do poder público com instituições e empresas, são possíveis maneiras. 

O presente estudo também abre espaço para que outras pesquisas possam ser feitas 

na região, como uma avaliação de impacto que a implementação de uma das soluções 

apresentadas anteriormente proporcionaria. 
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Resumo: 

 A crise dos combustíveis fósseis impulsionou o desenvolvimento da tecnologia 

fotovoltaica no Brasil. A produção da energia fotovoltaica mediante aproveitamento do recurso 

natural, torna-se um processo vantajoso pelo fato de utilizar um recurso totalmente renovável, 

inesgotável do ponto de vista humano, por não possuir emissões atmosféricas durante seu 

processo de funcionamento, não produzir ruídos, e apesar do alto custo de instalação, o tempo de 

vida útil compensa o investimento. Mediante a exploração acelerada dos recursos renováveis para 

produção de energia elétrica, a energia solar fotovoltaica se torna um atrativo para a região do 

Oeste Potiguar, levando em consideração a localização e os atributos climáticos do semiárido 

brasileiro, dessa forma, optou-se por analisar a produção do sistema fotovoltaico da UFERSA 

campus Mossoró, objetivando descrever seu funcionamento, além dos impactos gerados pelos 

sistemas fotovoltaico, a fim de servir como embasamento para a replicação ou implementação de 

sistemas semelhantes em demais localidade de peculiaridades congêneres.O sistema fotovoltaico 

da UFERSA é classificado como mini geração distribuída, possui 580 painéis fotovoltaicos 

policristalinos, modelo Canadian Solar CS6P-260P-SD, caracterizando uma potência instalada de 

150,8 kWp, conectados a dez inversores trifásicos, que injeta a energia elétrica gerada, 

transformada em corrente alternada, na rede de distribuição elétrica do campus. Segundo dados 

auferidos, a produção do ano de 2017 foi de 685 KWh diários, em média, alcançando o pico de 

910 KWh e a mínima de 286 KWh, e uma média mensal de 20790 KWh, auferindo a produção 

máxima e mínima mensal de 23576,7 KWh e 20790,3 KWh. 

 

Palavras-chave: Energia Solar, Semiárido, Exploração, Técnicas sustentáveis. 
 

 

1 Introdução 

 

Após a década de 70, com a crise do petróleo, a sociedade despertou para 

realidade, compreendendo que este recurso é limitado e finito, o que poderia causar uma 

catástrofe a nível global, desta forma, iniciou-se a atenção para fontes alternativas de 

energias, onde o homem encetou a manipular os seus recursos renováveis. De acordo com 

Fraidenraich (2005), esta crise impulsionou o desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica 

no Brasil, iniciando a comercialização de produtos no país, desde então a energia 

fotovoltaica tem sido cada vez mais presente, seja em indústrias, comércio ou até mesmo 

residencial, passando por diversos avanços e atualizações, a fim de aumentar sua 

eficiência energética e diminuir seus custos de implantação e manutenção. 

mailto:legustavog@gmail.com
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Segundo o Almeida e Ferreira (2010), os métodos de captura de energia solar 

podem ser classificados em diretos ou indiretos ou ainda como passivos ou ativos. O 

método direto é caracterizado por possuir apenas uma etapa de captura de energia solar e 

transformação em energia elétrica, já o método indireto necessita de duas ou mais etapas 

para que haja a transformação, como é o caso da energia heliotérmica. 

Nascimento e Alvarenga (2004) explicam o funcionamento elétrico de um sistema 

solar expondo o fato de que as células fotovoltaicas são fabricadas com material 

semicondutor, geralmente o Silício, que não possui elétrons livres e, portanto, é mal 

condutor elétrico. Para alterar isto, combina-se o silício com o Fósforo e obtém-se um 

material com elétrons livres, ou seja, carregado negativamente. Ao reagir o material com 

o Boro ao invés de Fósforo, obtém-se um material com características inversas, ou seja, 

com cargas positivas livres. 

Ao unir esses materiais, forma-se um campo elétrico devido aos elétrons livres 

que ocupam os vazios da estrutura do silício positivo. Ao incidir luz sobre a célula 

fotovoltaica, os fótons chocam-se com outros elétrons da estrutura do silício fornecendo-

lhes energia e transformando-os em condutores, produzindo um fluxo de elétrons 

(corrente elétrica), ainda segundo Nascimento e Alvarenga (2004), onde este fluxo será 

transferido para um painel solar, que possui a finalidade de recolher a energia produzida, 

proteger e garantir durabilidade das células. Este painel é conectado em outros painéis, 

configurando um sistema solar fotovoltaico. O sistema fotovoltaico é composto de 

“células” de material semicondutor que converte a luz solar diretamente em energia 

elétrica (OTTINGER, 1991), além dos painéis solares, inversor solar, sistema de fixação 

das placas solares, cabeamentos, conectores e outros materiais elétricos padrões e podem 

ser classificados como conectados à rede, autônomo ou híbrido. O inversor solar 

transforma a corrente contínua que é gerada para corrente alternada, o ideal para o 

funcionamento dos equipamentos que se fizerem presentes.  

A produção da energia fotovoltaica mediante aproveitamento do recurso natural 

possui vantagens e desvantagens bastante significativas. Torna-se um processo vantajoso 

pelo fato de fazer uso de um recurso totalmente renovável, inesgotável do ponto de vista 

humano, por não possuir emissões atmosféricas durante seu processo de funcionamento, 

não produz ruídos, e apesar de possuir um alto custo de instalação, o tempo de vida útil 

do sistema compensa o investimento, uma vez que possui uma estimativa de 

funcionamento de 25 anos, tendo seu retorno direto no que seria pago na tarifa de luz e 

necessita de pouquíssima manutenção, tendo em vista que não há desgaste mecânico. 
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Para Inatomi (2000); o impacto ambiental, tomado como desvantagem, mais 

significante do sistema fotovoltaico para geração de energia solar é provocado durante a 

fabricação de seus materiais e construção, e também relacionado às questões de área de 

implantação.  

Segundo a ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) 

(2018), o ano de 2017 foi excelente para o mercado de energia solar fotovoltaica. Embora 

muitos países tenham aumentado a potência instalada em sua matriz energética, a China 

lidera os investimentos nesse setor. O Brasil possui um grande potencial de geração de 

energia fotovoltaica devido seu vasto território e características climáticas, além de estar 

situado próximo a linha do equador, havendo uma grande incidência de radiação solar 

durante todo o ano, sendo esta alternativa viável em toda a sua extensão territorial.  

No final de 2015, o número de instalações triplicou, chegando a 4000, devido a 

Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, que criou o sistema de compensação de 

energia elétrica, permitindo ao consumidor trocar a energia sobressalente com a 

distribuidora local por abatimento na fatura de energia elétrica. Estima-se que no ano de 

2018 o Brasil alcance o ranking dos 20 maiores produtores de energia solar no mundo, 

considerando a potência de 2,6 GW já contratada de geração centralizada, segundo o 

Portal Brasil do Ministério de Minas e Energia. 

O estado do Rio Grande do Norte assinou o convênio ICMS 16/2015, que isenta 

a energia gerada pelas unidades geradoras do ICMS. O estado também conta com linhas 

especiais de crédito como a FNE SOL (Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste), do Banco do Nordeste, com financiamento para instalação dos sistemas, que 

a ABSOLAR quer expandir para outras regiões do país com a ajuda de bancos nacionais 

públicos. Como resultado da divulgação, o estado ampliou sua potência instalada em 

energia solar fotovoltaica de 56 kilowatts em 2013 para 2.219 kw em 2017. Passou de 

quatro unidades consumidoras naquele mesmo período para atuais 168. O crescimento de 

unidades ultrapassa os 4000%, enquanto a produção chega a quase isso: 3862,5% 

(CERNE, 2017). 

Tendo em vista o crescimento acelerado da exploração dos recursos renováveis 

para produção de energia elétrica, a energia solar se torna um atrativo para a região do 

Oeste Potiguar, levando em consideração a localização e os atributos climáticos do 

semiárido brasileiro, diante deste cenário optou-se por analisar a produção do sistema 

fotovoltaico da UFERSA campus Mossoró, objetivando descrever seu funcionamento, 

além dos impactos gerados pelos sistemas fotovoltaico, a fim de servir como 
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embasamento para a replicação ou implementação de sistemas semelhantes em demais 

localidade de peculiaridades congêneres. 

 

2 Material e Métodos  

 

2.1 Área de estudo 

 

Segundo dados da prefeitura municipal de Mossoró, o mesmo está situado no 

interior do estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. Pertence à 

mesorregião do Oeste Potiguar e à microrregião homônima, com localização geográfica 

definida pelas coordenadas geográficas de 5° 11' S e 37° 20' W, conforme a (Figura 1). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a área total do 

município é de 2.099,333 quilômetros quadrados, o que lhe dá o título de maior município 

do estado do Rio Grande do Norte, em termos de extensão territorial. Segundo estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em 2017, Mossoró 

possui uma população de 295.619 habitantes. O número a coloca como a segunda cidade 

mais populosa do Rio Grande do Norte, atrás da capital do Estado, Natal. 

 Conforme estudo divulgado em 2008 pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), o relevo é 

predominantemente plano, com média de altitude de 100 metros. Sua formação é 

composta pela Depressão Sertaneja/São Francisco, pela Chapada do Apodi, por planícies 

fluviais e por depressões sublitorâneas, estando inserido na bacia hidrográfica do rio 

Apodi/Mossoró. 
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Figura 8: Localização de Mossoró-RN 

Fonte: Autor (2018) 

 

A duração do dia em Mossoró não varia significativamente durante o ano, cerca 

de 25 minutos a mais ou a menos de 12 horas no ano inteiro. Em 2018, o dia mais curto 

foi 21 de junho, com 11 horas e 49 minutos de luz solar. Enquanto o dia mais longo será 

21 de dezembro, com 12 horas e 26 minutos de luz solar. 

O clima do município é classificado como seco, muito quente e com estação 

chuvosa no verão, apresentando temperatura anual média de 27,4 °C, precipitação 

pluviométrica média de 673,9 mm, e umidade relativa do ar média de 68,9% (NUNES, 

2012). 

O índice médio de radiação solar anual de Mossoró é de 5,23 kWh/m².dia, e a 

insolação diária média é de 7,42 horas, de acordo com a (Figura 2). 

 

 
Figura 9: Valores médios mensais de insolação e radiação solar para Mossoró 

Fonte: Adaptado de Tiba (2000) 
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O sistema fotovoltaico da UFERSA é classificado como do tipo mini geração 

distribuída, de acordo com a Resolução ANEEL nº 482/2012, cuja potência intalada é 

superior a 75 kW e menor ou igual a 5 mW, possui 580 painéis fotovoltaicos 

policristalinos, modelo Canadian Solar CS6P-260P-SD, com potência nominal de 260W 

cada, caracterizando uma potência instalada de 150,8 kWp, conectados a dez inversores 

trifásicos, modelo Ginlong Solis-15K, que injeta a energia elétrica gerada, transformada 

em corrente alternada, na rede de distribuição elétrica do campus, de acordo com as 

informações disponibilizadas pela universidade 

 

2.2 Metodologia 

 

Pode-se definir a pesquisa como o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos (GIL, 2008). 

Esse trabalho foi elaborado pelo método de observação que, segundo Gil (2008) 

apenas observa algo que acontece ou já aconteceu e trata-se de uma pesquisa caracterizada 

como descritiva que, ainda segundo Gil (2008) é a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Para Yin (2010), ele tem validade interna, a fim de estabelecer uma relação causal, por 

meio da qual são mostradas certas condições que levem a outras condições, como 

diferenciada de relações espúrias (apud Kidder & Judd, 1986). 

Segundo Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes. 

 

Costa (2013) afirma que o estudo de caso deve estar bem definido para 

o pesquisador que irá utilizá-lo evitando que o desenvolvimento da 

pesquisa se faça através de um histórico organizacional ou que se 

obtenham variáveis imprecisas. A pesquisa que utiliza as estratégias do 

estudo de caso deverá vir precedida de um planejamento rigoroso, 

auxiliada por um rico referencial teórico, pelas características do caso a 

ser estudado e todas as ações desenvolvidas no processo da pesquisa até 

chegar a um relatório final. 
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Para a elaboração do estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica em obras 

relacionadas a exploração de recursos naturais, com ênfase na geração de energia 

fotovoltaica, tendo como base da pesquisa a sua obtenção e relação com a região estudada, 

bem como o acesso ao banco de dados de geração de energia da usina solar da UFERSA- 

Campus Mossoró, disponível no sítio http://www.ginlongmonitoring.com/Termi 

nal/TerminalMain.asxpx?pid=15354# no ano de 2017.  

 

3 Resultados e discussão 

  

A usina solar em apreço (Figura 3) foi adquirida através de um prêmio recebido 

pela UFERSA em 2014, no valor de um milhão de reais, decorrentes do alcance da 2ª 

colocação no Projeto Desafio da Sustentabilidade, onde a universidade apresentou um 

total de 1500 propostas. Deste montante, foram gastos R$ 938.000,00 na construção da 

usina, realizada pela Fundação Guimarães Duque, no qual diversos serviços de instalação 

foram realizados por iniciativa da própria instituição, como terraplenagem, cobertura do 

solo com brita e a construção do abrigo dos inversores. Sua inauguração foi realizada no 

dia 31 de janeiro de 2017. 

 

 

Figura 3: Usina Solar da UFERSA-campus central 

Fonte: UFERSA 

  

A energia que é produzida pela usina é consumida no próprio campus, depois de 

condicionada e injetada na rede, reduzindo o consumo proveniente da concessionária em 

cerca de 1,7 ton/mês de CO2, como é expresso na (Figura 4), contribuindo ainda mais 

para o meio ambiente. Quando esta energia gerada é maior que a necessitada para o 

funcionamento, ela é encaminhada para a rede da COSERN, Companhia Energética do 
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Rio Grande do Norte, onde então é registrada pelo relógio bidirecional de energia, 

gerando créditos em KWh, compensando consumos futuros.  

 

 
Figura 4: Características da Usina solar 

Fonte: UFERSA 

  

Segundo dados disponibilizados pela UFERSA, a produção do ano de 2017 foi de 

685 KWh diários, em média, alcançando o pico de 910 KWh e a mínima de 286 KWh, e 

uma média mensal de 20790 KWh, auferindo a produção máxima e mínima mensal de 

23576,7 KWh e 20790,3 KWh, respectivamente, conforme a (Figura 5), correspondendo 

a 7% do total consumido pelo campus, e ao consumo médio de 136 residências 

(FEDRIGO; GONÇALVES; LUCAS, 2009), gerando uma economia de 

aproximadamente R$7000,00 por mês, dessa forma, o retorno do investimento será 

recuperado no prazo de 10 anos. 

 

 
Figura 5: Energia mensal gerada 

Fonte: UFERSA 
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Para Fadigas (2004), os principais fatores que influenciam na operação de um 

módulo fotovoltaico são a intensidade da radiação solar e a temperatura de operação. 

Relacionando a energia gerada com a irradiação solar na cidade encontra-se uma variação 

notória entres os meses de abril a julho, onde a eficiência dos painéis solares se mostrou 

mais eficientes do que no restante do ano, evidenciado na (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Energia mensal gerada e a irradiação solar média 

Fonte: Autor 

 

Uma explicação para tal evento se dá pela temperatura de operação do sistema. O 

período descrito se enquadra no período chuvoso da região, quando as temperaturas são 

mais amenas, no restante dos meses, a operação se dá sob temperaturas mais elevadas 

com menor umidade relativa do ar, como é visto na (Figura 7).  

 

 
Figura 7: Temperatura, Umidade relativa do ar e precipitação em Mossoró-RN no ano de 2017 

Fonte: Meteoblue 
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Segundo Fadigas (2004), as células fotovoltaicas que compõem um módulo 

sofrem variações de temperatura em função do nível de radiação solar incidente e 

temperatura ambiente. Com o aumento da temperatura da célula, a corrente de curto-

circuito aumenta enquanto a tensão de circuito aberto diminui, o que provoca, 

consequentemente, uma alteração na potência entregue pelo módulo, dessa forma, 

durante este período o sistema funciona com uma eficiência melhor. 

Diante do amplo cenário de potencial de investimento para produção de energia 

fotovoltaica, na tentativa de estimular a implantação destes sistemas, o Governo brasileiro 

aprovou o projeto de lei 8322/14, que prevê a isenção de impostos na aquisição dos 

componentes que são necessários para a instalação da energia solar, incluindo a 

importação de produtos e equipamentos. Em 2015 o Conselho Nacional da Política 

Fazendária - Ministério da Fazenda, revogou o Convênio que orientava a tributação da 

energia injetada na rede, cada estado possui autonomia para determinar a carga tributária 

para a energia solar que é injetada na rede, onde apenas o Pará, Santa Catarina e 

Amazonas ainda não aderiram a isenção. A Lei 13.169 isenta toda energia solar injetada 

na rede de PIS e COFINS. 

Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispôs da resolução 

482, que define incentivos à micro geração de energia solar, criando o sistema de 

compensação, onde a energia excedente gerada no sistema segue para a rede de 

distribuição pública e é devolvida na forma de créditos de energia, caso haja necessidade 

de uso em decorrência de alguma deficiência provocada no sistema, onde o usuário fica 

resguardado por um prazo de 60 meses.  

Há também o sistema de compensação energética, onde o relógio bidirecional 

residencial contabiliza o balanço energético e realiza o desconto tarifário do recurso 

gerado, podendo ser aproveitado em qualquer estabelecimento ou residência de 

propriedade do portador do CPF registrado no sistema, mesmo que o edifício não conte 

com a presença de painéis solares, o gasto com a instalação deste relógio é de 

responsabilidade do proprietário e gira em torno de R$400,00. Esta mesma resolução 

limita os locais com grande consumo de energia, como indústrias, a não poderem ter uma 

potência que ultrapasse a demanda. 

Como forma de legislar sobre a implantação e operação de usinas fotovoltaicas, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) elaborou a resolução 279/2001, que 

estabelece procedimentos para licenciamento ambiental simplificado de 
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empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, onde expões 

em seu artigo 1º: 

“… Art. 1º – Os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução aplicam-

se, em qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental simplificado de 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, aí incluídos:  

IV – Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia…”. 

O licenciamento ambiental é um instrumento importante para o controle das 

atividades humanas que interferem nos diversos compartimentos ambientais, a fim de 

assegurar a sustentabilidade. Ele é uma exigência legal onde estão sujeitos todas as 

atividades potencialmente poluidoras e degradantes. Segundo Barbosa Filho et al. 

(2016), o termo “pequeno potencial de impacto” fez surgir uma discussão em meio aos 

órgãos estaduais de meio ambiente, uma vez que a caracterização de pequeno potencial 

é subjetiva, sendo necessário o estudo ambiental para definir sua magnitude, dessa 

forma, ao solicitar uma consultoria jurídica ao MMA, estabeleceu-se a seguinte 

sentença: 

“… Dificuldade de se definir impacto ambiental de pequeno porte antes da 

análise dos estudos ambientais que subsidiam o processo de licenciamento ambiental e, 

tendo em vista as diversidades e peculiaridades regionais, bem como as complexidades 

de avaliação dos efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da implantação de projetos 

de energia elétrica…”. 

 Para Barbosa Filho et al. (2016), todo empreendimento gerador de energia 

elétrica apresenta diversos impactos ambientais, inclusive a solar, sejam elas positivas ou 

negativas, com variadas amplitudes e abrangências. Os impactos da energia fotovoltaica 

estão relacionados principalmente à sua localização, às características físico-climáticas 

do local de implantação e às características dos ecossistemas locais, porém, comparados 

aos benefícios e impactos positivos, os impactos negativos tornam-se irrisórios. 

No meio físico, os impactos negativos associados estão relacionados, 

principalmente, a fase de instalação, uma vez que há a modificação paisagística, 

movimentação de equipamentos, materiais e pessoas. A alteração paisagística varia de 

acordo com o local do empreendimento, caso haja necessidade de alteração topográfica, 

supressão vegetal, o que já causa um impacto visual marcante, além da presença dos 

painéis solares, podendo também originar processos erosivos e alterações no 

comportamento hídrico e do fluxo hidrológico superficial, culminando em um possível 

assoreamento. A geração de resíduos sólidos também é um ponto importante a se tratar, 
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pois as atividades antrópicas presentes na instalação geram uma quantidade de resíduos 

considerável, sem falar do manuseio de produtos químicos e produtos de limpeza, 

circulação de veículos, máquinas e equipamentos na área do canteiro, podendo causar 

contaminação do solo e do ar, pela geração de poeira, ainda de acordo com Barbosa Filho 

et al. (2016).  

As alterações biológicas do meio são de caráter antrópicas e naturais, tendo 

potencial para ocorrer de forma contínua, considerando os ciclos de desenvolvimento da 

fauna e flora durante a implantação e operação do sistema. A perda da cobertura vegetal 

causa a alteração na dinâmica dos ecossistemas, com a fragmentação dos habitats e 

mudança dos limites das comunidades de espécies locais, causando desequilíbrio nos 

níveis tróficos locais, causa ainda o afugentamento da fauna, dado que as diversas 

espécies procurarão migrar para áreas seguras, atrás de alimento e abrigo, propiciando o 

risco de acidentes nas vias de acesso, como afirmaram Barbosa Filho et al. (2016). Todos 

esses impactos contribuem para a perda do potencial ecológico das áreas, levando a uma 

menor abastança dessas espécies, causando a redução de toda a biodiversidade presente. 

O encadeamento de impactos decorrentes da usina solar desencadeia uma série de 

impactos positivos e negativos no meio social, direta ou indiretamente, em escala local 

ou ultrapassando as barreiras territoriais, definidos pela geração de emprego e renda, 

crescimento da economia local e aumento da arrecadação tributária, aumento do fluxo de 

veículos no processo construtivo, consumo de materiais, risco de acidentes de trabalho, 

aumento da eficiência dos equipamentos com o incentivo a pesquisa e aprimoramento, 

aproveitamento de uma fonte de energia renovável, abundante, limpa e gratuita, que 

fornece segurança e confiabilidade na sua obtenção. 

 

4 Conclusões  

 

 Fundamentada com a crise das fontes de energia não renováreis, a energia 

fotovoltaica ganhou muita evidência nas últimas décadas, tornando-se cada vez mais 

presente e acessível, com incentivos fiscais e pesquisas. A UFERSA campus Mossoró 

possui uma usina solar, que hoje é responsável por 7% do seu consumo, trazendo 

vantagens para a instituição e para o meio ambiente. Os impactos ambientais causados 

pela produção, instalação e operação desses sistemas tornam-se um ponto chave na sua 

evolução, visto que comparados a vida útil dos equipamentos e a sua produtividade, os 
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impactos negativos são amplamente compensados pelos positivos, gerando energia limpa, 

renovável, inesgotável e sem gerar resíduos. 
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Resumo: 

O artigo apresentado é composto por uma fundamentação teórica sobre riscos que o e-

lixo representa ao meio ambiente e saúde humana, este tipo de resíduo compreende pilhas, 

baterias e aparelhos eletrônicos. O objetivo do artigo consiste em avaliar o quanto e como os 

discentes, docentes, técnicos administrativos e terceirizados da UFC Campus de Russas – CE 

contribuem na temática ambiental e no descarte do e-lixo e qual o nível de conhecimento nesse 

âmbito. Para obter tais parâmetros, foram realizadas entrevistas com autores de projetos de 

reciclagem e reuso de e-lixo e também uma pesquisa de campo realizada na universidade, com o 

auxílio de um questionário relacionado à temática abordada. Com base nas respostas obtidas pelo 

questionário foi possível concluir que maior parte dos pesquisados tinham conhecimento no que 

diz respeito aos resíduos eletroeletrônicos, contudo apresentaram desinformação e 

desconhecimento principalmente em relação aos componentes nos resíduos e aos perigos que 

representam quando descartados inadequadamente. No decorrer da pesquisa, verificou-se que na 

UFC Campus Russas-CE no laboratório de física experimental possuía um ponto de coleta de lixo 

eletrônico disponível, porém validou-se na pesquisa que uma grande parcela do público 

desconhecia-o. Para reverter tal erro, o artigo propõe a colocação de lixeiras em locais mais 

visíveis, de fácil acesso, e uma maior divulgação até mesmo dos pontos de coleta no município 

de Russas para que o público, sendo este não apenas os que estão diretamente ligados à 

universidade, como todo o município de Russas, para que possa haver uma reeducação ambiental. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Descarte de e-lixo; Resíduos Eletrônicos. 

 

1 Introdução 

 

Fatores ambientais, interações entre as espécies, processos históricos e 

estocásticos podem influenciar em escala local a riqueza e composição de espécies 
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(MORIN, 1999). No planeta Terra existe uma vasta variedade de biomas e seres vivos 

que compõem o ecossistema: arvoredo, plantas, campos, manguezais, rios, lagos e mares 

e muitos outros habitats que abrigam os componentes abióticos e bióticos e que 

determinam a distribuição dos organismos e das populações. 

Os seres bióticos são o produto da relação entre os seres vivos em uma região, no 

qual juntos formam a comunidade biológica que influencia o ecossistema do qual fazem 

parte, já os abióticos são os elementos não vivos do ambiente, porém que afetam os 

organismos vivos da biota, esses elementos podem ser físicos ou químicos (BRAGA et 

al., 2005). É exatamente dentro dessa categoria que após anos se estudos e milhares de 

experimentos o ser humano conseguiu um determinado domínio para manipular esses 

elementos e criar bens de consumo. 

Diante desta manipulação, possibilitou que as inovações tecnológicas trouxessem 

inúmeras facilidades para todo tipo de atividade humana. As praticidades geradas por 

aparelhos de dimensões quase sempre mínimas e de inúmeras aplicações como pilhas, 

baterias e eletrônicos, revolucionaram a forma como as relações humanas e a informação 

trabalhavam. 

Contudo, o fato do avanço tecnológico ser irrefreável e estar cada vez mais rápido 

do que antigamente, gera a substituição de equipamentos obsoletos, pois o descarte tende 

a acompanhar o ritmo dessa produção. Mas qual é o devido descarte desses tipos de 

materiais e equipamentos obsoletos? Sabemos de que o descarte incorreto pode gerar 

problemas à saúde humana e ao meio ambiente, visto que a maioria desses equipamentos 

possuem componentes que carregam substancias químicas como zinco, carbono, 

mercúrio, chumbo, cádmio e outros, altamente danosas às pessoas e ao meio ambiente. 

Atualmente o que mais preocupam especialistas é o consumo exacerbado desses produtos 

em conjunto com o descarte irregular em todo o planeta. 

A problemática atual é achar meios de informar, conscientizar e educar a 

sociedade para o descarte correto de pilhas, baterias e componentes eletrônicos, gerando 

assim uma responsabilidade pessoal e coletiva para uma correta manutenção do meio 

ambiente e redução dos riscos à saúde. 

Devido os materiais contidos neles serem bioacumulativos, ou seja, que não são 

consumidos pelo meio ambiente com o passar dos anos. Temos como proposta do 

trabalho, a obtenção de dados e fazer estudos de casos, para que consigamos um bom 

embasamento, com a finalidade de educar a população sobre o descarte correto desses 

materiais, apresentando porque deve ser mudado e de que forma deve ser descartados. 
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Apesar de muito já se saber dos perigos que pilhas, baterias e eletrônicos muitas 

vezes seu descarte é realizado de forma incorreta e irresponsável por uma parte 

considerável da população. Logo, este artigo tem como objetivo investigar, na 

Universidade Federal do Ceará - Campus Russas, o quão viável seria a implantação de 

um ponto de coleta localizado na universidade, sendo acessível a toda a comunidade, com 

ele, métodos eficazes seriam pesquisados para que se pudesse realizar uma maior 

conscientização da população quanto aos riscos que se expõe. 

 

2 Revisão bibliográfica  

 

2.1 Pilhas, baterias e lixo eletrônico 

 

Todo material consumido pelo homem que entra em desuso e descarta-o no meio 

ambiente, devido perder sua utilidade, é considerado lixo, dentre seus vários tipos, existe 

o lixo eletrônico. “Esse lixo eletrônico [...] ou “e-lixo” compreende produtos eletrônicos 

descartados ou obsoletos como PCs, TVs, VCRs, VCDs, celulares, aparelhos de som, 

aparelhos de fax, copiadoras, etc.” (MATTOS et al, 2008, p.2). 

Além dos aparelhos eletrônicos, existem as pilhas e baterias, cujo uso de costume 

doméstico, serve como uma fonte de energia portátil, A pilha é um produto que fornece 

energia elétrica, a partir da reação entre polos positivos e negativos, onde estão submersos 

em uma solução química, conectados por um fio condutor (NOGUEIRA et al, 2011). 

Desta mesma forma acontece o funcionamento das baterias, que se compara como um 

conjunto de pilhas agrupadas. 

De acordo com, Moi et al (2009, p.39) 

 

O lixo eletrônico é considerado um resíduo sólido especial de coleta 

obrigatória (Brasil, 2010), configurando-se como um grave problema 

para o ambiente e para a saúde, desde sua produção até o seu descarte, 

pois são constituídos por materiais que possuem metais pesados 

altamente tóxicos, denominados vilões silenciosos, como o mercúrio, 

cádmio, berílio e o chumbo. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui uma norma, sendo 

a 10004:2004, que classifica os resíduos sólidos quanto a sua capacidade danosa a saúde 

das pessoas e ao meio ambiente. Identifica-se no grupo I: os perigosos, e no grupo II: os 

não perigosos e inertes. No segundo grupo estão os solúveis em água, biodegradáveis e 



 

____________________________________ 
400 

 

os domésticos. E os que apresentam características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade, pertencem ao primeiro. Neste grupo, se 

encaixam as pilhas, baterias e lixo eletrônico, que quando estão em uso aparentam ser 

inofensivos, mas quando descartados de forma incorreta são nocivos. 

 

2.2 Descarte dos resíduos eletroeletrônicos e seus principais problemas 

 

O descarte dos Resíduos Eletroeletrônicos (REEs) precisa ser feito de maneira 

adequada, segundo Damasceno (2016) pilhas e baterias quando jogadas de qualquer 

formar, podem ser furadas, amassadas ou molhadas, e por consequência sofrem oxidação 

e se destroem, assim liberam a solução química, que contêm internamente, nos solos e 

água, contaminando o meio ambiente. 

 A contaminação ocorre devida aos componentes químicos presentes nos 

eletrônicos, na qual a tabela abaixo (Tabela 1) apresenta para os metais pesados, quais 

danos são causados quando os descartam de modo errado e em que tipo de 

eletroeletrônicos cada metal está presente. 

 

Tabela 1: Potenciais danos a saúde humana e ao meio ambiente, causados pelos componentes de 

eletrônicos 

METAIS DANOS POTENCIAIS A 

SAÚDE HUMANA 

DANOS POTENCIAIS 

AO MEIO AMBIENTE 

APLICAÇÕES 

NOS 

EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS 

Mercúrio (Hg) Possíveis danos cerebrais; 

diarreia; dores abdominais;  

gosto metálico; estomatites; 

lesões renais e no tubo 

digestivo; insônia, dores de 

cabeça,  encefalopatia 

 

Pode tornar-se solúvel em 

água; acumula-se nos 

organismos vivos. 

Termostatos, 

sensores de posição, 

lâmpadas 

descartáveis, 

equipamentos 

médicos; celulares, 

pilhas e baterias; 

interruptores de 

residências; 

televisões de tubo. 

Cádmio (Cd) Nefrotóxicos; podem provocar 

câncer e desmineralização 

óssea; manifestações 

digestivas (náusea, vômito, 

diarreia); problemas 

pulmonares; 

Bioacumulativos, 

persistente e 

Tóxico. 

Resistores, 

detectores de 

infravermelho e 

semicondutores 

 

Belírio (Be) Causa câncer no pulmão, 

problemas respiratórios. 

 Celulares e 

computadores. 

Chumbo (Pb) Neurotóxicos, nefrotóxicos; 

problemas hormonais e 

cardiovasculares; dores 

abdominais; anemia, 

problemas 

Acumulação no 

ecossistema, efeitos 

tóxicos na flora e fauna e 

microrganismos. 

Monitores, celulares 

e televisores; 
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pulmonares; paralisia; 

encefalopatia. 

Cromo (Cm) Provocam reações alérgicas 

em 

contato com a pele; é cáustico 

e 

genotóxico. 

Absorção fácil pelas 

plantas e animais dos 

efeitos tóxicos. 

Revestimento de 

alguns 

equipamentos, 

comum nos aços 

inoxidável. 

Bário (Ba) Inchaço do cérebro, fraqueza 

muscular, danos no coração, 

fígado e no baço. 

Solúvel em água e é 

venenoso 

Painel frontal do 

CRT; lâmpadas 

fluorescentes; e 

baterias. 

Cobre (Cu) Pode gerar cirrose hepática Contaminação da água; 

tóxico para fauna e flora. 

Presente em vários 

componentes 

eletrônicos 

Retardadores 

de chamas 

bromados 

Cancerígenos e neurotóxicos: 

podem afetar na função 

reprodutora. 

Podem ser solúveis em 

água, voláteis, 

bioacumulativos 

Computadores e 

televisores. 

Fonte: Adaptado pelo autor (2018), Guía de contenidos legales para la gestión de los resíduos 

electrónicos.  MORAGA e DURÁN (2010). 

 

2.3 Educação ambiental 

 

O cenário atual revela uma sociedade cada vez mais consumista em relação a 

parelhos eletrônicos, que com o passar do tempo tornaram-se cada vez mais descartáveis, 

contudo, tal consumo desenfreado acaba gerando grandes impactos ambientais. Sobre o 

destino dos REEs, de acordo com Natume e Sant´Anna (2011) os resíduos do uso de 

matérias-primas e energias de características não renováveis pelas empresas, assim como 

os resultados do pós-consumo de produtos eletrônicos, causam fortes impactos negativos 

à natureza em dimensões indeterminadas, devido uma falta de cuidados do próprio 

mercado por considerá-los sucatas e a ausência de um gerenciamento desses resíduos por 

parte das empresas.  

Desta maneira, confirma a necessidade de haver uma educação ambiental sobre o 

uso e descarte desses materiais, isto é, estimular o conhecimento sobre o assunto, para 

gerar uma consciência em massa e, por conseguinte diminuir os impactos causados pela 

a má disposição deles. 

 Um dos fatores que são observados nesse cenário é o baixo nível de educação 

ambiental (EA) da população. Segundo Damasceno (2016), a educação ambiental é neste 

caso uma possível forma de conscientizar as pessoas e a escola tem um papel de extrema 

importância, pois busca a construção de um cidadão mais esclarecido e consciente.  

 

[…] A Educação Ambiental deve provocar a produção e a 

transformação de conhecimentos  em atitudes concretas, 
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proporcionando aqueles que estão envolvidos no processo educativo, 

seja no âmbito intra ou extraescolar, a vivenciarem situações, refletirem 

e entenderem os problemas em sua dimensão profunda, realizarem 

experiências e interagirem para sua superação. (DIAS; LEAL;  

JUNIOR, 2016, p. 105). 

 

 Deve-se incluir esse novo modo de agir, educar e pensar por meio da Educação 

Ambiental, visto que novas diretrizes sobre o âmbito ambiental geram resultados 

significativos na sociedade contemporânea. 

 Contudo, um dos problemas enfrentados é a escassez de unidades de coleta e 

reciclagem. É de conhecimento que há uma enorme perda de lucro com a falta de 

separação e reciclagem de materiais eletrodomésticos e eletrônicos. Estima-se que o 

Brasil, do começo de 2016 ao final de 2017, gerou 1,5 milhão de toneladas de lixo 

eletrônico, sendo proporcional de 7 a 10 quilogramas de lixo por habitante (BALDÉ et 

al, 2017). 

 A composição desses materiais é diversa, apresentando elementos que são 

prejudiciais à saúde e outros que possuem alto valor comercial, entre eles, o ouro, prata e 

platina. Isso pode ser verificado na tabela abaixo (Tabela 2), a qual relaciona a quantidade 

de material gera e o lucro com a possível reciclagem e reaproveitamento. 

 

Tabela 2: Valor potencial de matérias-primas em lixo eletrônico em 2016 

Material Quilotoneladas Milhões em Euros 

Fe 16,283 3,582 

Cu 2,164 9,524 

Al 2,472 3,585 

Ag 1,6 884 

Au 0,5 18,840 

Pd 0,2 3,369 

Plásticos 12,230 15,043 

Fonte: (United Nations University (UNU), 2017, p.54) 

 

 De acordo com Veit (2005) na reciclagem de placas de circuito integrado de 

computadores é possível produzir cerca de 17 gramas de ouro por tonelada de material 

recolhido, enquanto em uma tonelada de material escavado em minas seriam produzidos 

cerca de 6 à 12 gramas de ouro. Isso sem contar outros materiais, como prata e alumínio, 

que possuem valor comercial, contudo sua extração é cara e danosa ao meio ambiente. 
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 De acordo com a Resolução Nº 257/1999 da CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente), determinou aos produtores a responsabilidade pelo gerenciamento da 

coleta, classificação e transporte desses materiais, assim como seu tratamento prévio. 

Devido a isso, empresas usam a logística reversa como um gerenciamento de seus 

produtos pós-venda, que tem relação ao reaproveitamento dos recursos.  

 Esta prática sustentável, para Mattos et al (2008) está ligada ao caminho de volta 

do produto para empresa, que será coletado, desmontado e assim tratado para que aquelas 

matérias-primas que foram utilizados em um produto, sejam recicladas e reutilizadas em 

novos produtos. Acaba sendo mais econômico para a empresa, e a faz está dentro das 

normas ambientais, além disso, serve como uma estratégica competitiva, com o 

reconhecimento de empresa sustentável, melhorando sua imagem no mercado. 

 

3 Metodologia 

 

O trabalho realizado compreende um estudo de campo na Universidade Federal 

do Ceará (UFC) – campus Russas/CE. A abordagem metodológica da pesquisa é de 

caráter qualitativo e quantitativo, onde os resultados são obtidos por meio de entrevistas 

e aplicação de questionários. A fim de auxiliar o trabalho, foram feitas pesquisas 

bibliográficas sobre os principais impactos que os resíduos eletroeletrônicos 

proporcionam quando descartados inadequadamente no meio ambiente. E a pesquisa é de 

característica exploratória e descritiva para análise dos objetivos do estudo. 

Primeiramente, foram feitas pesquisas bibliográficas de fontes como: artigos, 

revistas, livros, normas técnicas da ABNT, resoluções do CONAMA. Em seguida, para 

melhor entendimento da situação dos projetos de coletas de lixo eletrônico, duas 

entrevistas foram realizadas, uma numa padaria que se localiza no bairro comercial de 

Russas/CE, com o proprietário no dia 26 de outubro de 2018, e a outra na Universidade 

Federal do Ceará campus Russas/CE, instalada no bairro Cidade Universitária, com o 

professor que está à frente da iniciativa no dia 30 de outubro de 2018. 

Como o foco é na UFC, foi elaborado um questionário para obtenção de valores 

mais específicos, que possibilita uma análise mais detalhada, com a intenção de conseguir 

resultados mais realistas. Inicialmente se soube quantos colaboradores a faculdade 

possuía: 1026 discentes, 45 docentes, 42 técnicos e 20 terceirizados. Logo após, para o 

cálculo amostral usou-se a ferramenta “Cálculo Amostral - Calculadora on-line”, 
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disponível no site <https://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/>, que 

utiliza a seguinte formula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝. (𝑝 − 1)

𝑍2. 𝑝. (𝑝 − 1) + 𝑒2. (𝑁 − 1)
 

Onde para obtenção da amostra desejada basta indicar os dados: 

 n - amostra calculada 

 N - população (1026+45+42+20= 1133) 

 Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança (para o nível de 

confiança escolhido de 95%, Z=1,96) 

 p - verdadeira probabilidade do evento (geralmente usam 50%) 

 e - erro amostral (permitido em 5%) 

Assim, de acordo com o cálculo de amostragem, seria necessária a coleta de no 

mínimo 288 amostras, mas durante os dias 26 de outubro a 01 de novembro de 2018 foi 

possível coletar um total de 331 entrevistados. Onde os dados obtidos por meio do 

questionário foram adicionados e calculados no software Excel, para a construção de 

gráficos. 

 

4 Resultados 

 

4.1 Projeto de coleta de resíduos eletroeletrônicos na Padaria Nossa Senhora de Fátima 

 

A padaria se localiza no centro comercial da cidade de Russas, Ceará. Na 

entrevista realizada com o proprietário, o mesmo disse que o projeto foi implantado em 

2014, sabendo dos malefícios que pilhas, baterias e eletrônicos podem trazer quando 

descartados de forma errada, como “o chumbo contido nesses materiais poluem os lençóis 

freáticos”.  

Ainda afirmou que hoje, devido ao avanço tecnológico, os materiais estão se 

tornando muito mais descartáveis e não conseguem ser facilmente reaproveitados, por 

isso tanto lixo eletrônico é gerado, e a redução do consumo deles seria muito difícil. 

Assim, cabe aos órgãos governamentais, especificamente os municipais, a fazer 

campanhas educativas para população, principalmente para crianças, e também as 

empresas (fabricantes) geradoras desses produtos, têm a responsabilidade de fazer o 

recolhimento dos elementos que entraram em obsolescência, “a chamada logística 

reversa”.  
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Sabendo da importância da destinação certa de pilhas e baterias, iniciaram o 

projeto de coleta (Figura 1) em parceria com a empresa Dakota, de modo que nesta os 

resíduos receberiam o tratamento correto, mas há pouco mais de um ano este serviço 

encerrou-se. Apesar disso, visto que em média 5 kg (quilogramas) de e-lixo eram 

recolhidos por mês somente na padaria, e cerca de 240 kg totais desde 2014, o projeto 

continuou, e atualmente fazem apenas a seleção e separação desses materiais e enviam 

por conta própria para pontos de coleta da Enel em Fortaleza. 

 Assim, relatou que o número dos coletados era bastante inferior em relação ao que 

era gerado, por falta de conhecimento do ponto. Contudo, uma possível solução seria uma 

parceria entre as empresas e o governo municipal, para incentivar o surgimento de novos 

pontos de coleta, e que um dos impactos positivos do projeto para o meio ambiente é a 

diminuição da poluição dos lençóis freáticos. Ademais ressaltou que a empresa, com esse 

tipo de ação, melhora sua visão no mercado, tornando-se um destaque na comunidade que 

está inserida. 

 

 
Figura 1: Urna de coleta de pilhas e baterias na padaria 

Fonte: Autores (2018) 
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4.2 Projeto de coleta de resíduos eletroeletrônicos na Universidade Federal do Ceará 

campus Russas/CE 

 

Em um diálogo com o professor Anderson Magno, responsável pela iniciativa de 

recolhimento de lixo eletrônico na UFC, onde se situa no bairro Cidade Universitária, em 

Russas-CE, informou que atualmente os produtos eletrônicos estão tornando-se mais 

descartáveis, visto que não compensa a sua manutenção pelo alto custo e, por conseguinte 

gera um maior acúmulo deste tipo de resíduo em lixões comuns. Ademais, o lixo 

eletrônico por conter mentais pesados contamina os lençóis freáticos, de maneira que 

prejudica a qualidade da água.  

Além disso, relatou que o correto a se fazer seria separá-los e reaproveitar os 

componentes contidos neles, ressaltando que “em alguns se podem encontrar até ouro”, 

ou encaminhar para reciclagem em lugares específicos de coleta destes resíduos, onde 

cada componente (como plástico, metal) receberá o tratamento correto. Outra opção para 

redução de REEs seria tornar a vida útil destes produtos maior, de maneira que os façam 

menos descartáveis. Igualmente, cabe a sociedade reduzir o consumo, ou seja, praticar a 

compra de um novo aparelho somente quando a vida útil do produto em uso terminar, e 

não acompanhar modismos. 

Então, em 2016, o projeto teve início, partindo da motivação de que o laboratório 

de física não possuía material suficiente para as práticas e nem recursos financeiros. 

Então, no ano que começou, o professor entrou em contado com os alunos, através de 

mensagens enviadas por e-mails pessoais e pelo Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), para conseguir os materiais e reaproveitá-los na 

construção de equipamentos utilizados nas experiências das aulas, declarando que alguns 

são bem simples de fazer. Até o momento, foram recolhidos: 2 impressoras, 2 

computadores, 3 DVDs, e cerca de 10 celulares, sendo que a maioria foi levado pelo 

professor. 

  Anderson constatou que foi pouco o quanto conseguiu coletar, pelos possíveis 

motivos relacionados à cultura de não reaproveitamento dos materiais ou por 

comodidade, em razão de constantemente estar informando aos discentes, mas os mesmos 

não se comprometerem em trazer. Para o docente, a divulgação não é um dos motivos do 

baixo número de eletrônicos recolhidos, justificando que já possui cartaz no laboratório 

(Figura 2) e no flanelógrafo do campus, não vendo outras formas de propagar o plano. 
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Figura 2: Cartaz exposta na porta do Laboratório de Física da UFC-Russas 

Fonte: Autores (2018) 

 

O programa, até o momento, realizou somente a separação e o reaproveitamento 

do que serve para as práticas das aulas. Conforme o baixo número de recolhidos 

acumulou-se poucos aparelhos que não conseguiram ser aproveitados e, devido a isto, 

ainda não houve a procura de um ponto de coleta, mas tem a intenção futura de destiná-

los para um local de tratamento. Contudo, tem-se propósito de fazer parceria com o 

projeto UFC Sustentável, para que inclua nas palestras e na coleta seletiva, existente, o 

lixo eletrônico. 

Assim, o professor declarou que a iniciativa tem efeitos positivos, conseguindo 

reduzir a quantidade de e-lixo e de poluição do meio ambiente, visto que estes produtos 

não contem simplesmente metal e plástico, mas também produtos químicos. 

E através dos questionários aplicados, pôde ser feita uma apuração de como o 

público tratava a questão ambiental e do e-lixo, dentro e fora da universidade, e se os 

mesmos têm o conhecimento dos riscos e malefícios do descarte inadequado. Obter 

também mais informações sobre o comprometimento ambiental de cada indivíduo da 

amostra e se conheciam os projetos de coleta de lixo da universidade e da cidade.  

Depois de registrar e categorizar cada resposta obtida através dos questionários, 

foi possível realizar uma averiguação dos resultados e por meio disso fazer uma 

comparação entre os dados. O público amostral pertencente a cada seguimento da 

universidade e também contido em várias faixas etárias, pode mostrar como esses fatores 

estão relacionados ao conhecimento e discernimento quanto à questão ambiental.  

Avaliando primeiramente, pelos dados da pesquisa, o principal público atendido 

na amostra e a sua faixa etária, podemos perceber (Gráfico 1) que 86,7% dos 

entrevistados pertencem ao grupo de discentes da universidade, estando a maioria desses 

variando entre 16 e 25 anos, correspondendo a um grupo bastante jovem. 
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Gráfico 1: Ocupação dos entrevistados  

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
 

Quando perguntados se faziam uso de pilhas, baterias e/ou aparelhos eletrônicos, 

99,40% (329) da amostra respondeu que sim. Quanto ao desapego do produto quando 

este chegava ao fim de sua vida útil, 57,4 da amostra respondeu que descartava no lixo 

comum e apenas 8,8% em um ponto de coleta adequado. Um valor interessante é 

representado pela quantidade de pessoas que guardam e-lixo em suas residências, sendo 

estes 28% da amostra (Gráfico 2). O que também representa um risco, pois muitas vezes 

eles são esquecidos em cômodos da casa e quando têm sua estrutura comprometida podem 

começar a liberar substâncias altamente prejudiciais à saúde, podendo causar danos 

respiratórios ou até mesmo no sistema nervoso.  

 

 
Gráfico 2: Fim da vida útil dos e-lixo 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
 

Quando perguntados se são cientes dos riscos e malefícios que o descarte 

inadequado pode ocasionar (Gráfico 3), 90% da amostra respondeu que sim. Duas 

conclusões importantes podem ser tiradas desse fato. A primeira, é que mesmo sabendo 

190

29

93

19

D e s c a r t a  n o  

l i x o

P o n t o  d e  

c o l e t a

Gu a r d a V e n d e / d o a

Quando a vida útil  dos e-lixo 

chega ao fim você



 

____________________________________ 
409 

 

dos riscos, 54,7% da população amostral (Gráfico 2) escolhe descartar o e-lixo em lixões 

comuns, o que mostra um ato totalmente inconsequente e desleixado com a sociedade e 

meio ambiente. A segunda é que 10% da amostra respondeu não saber das consequências 

dessa ação irresponsável, o que mostra desinteresse no assunto e que mesmo em um 

ambiente acadêmico, ainda há uma parte do público sem acesso ao conhecimento que 

estão vinculados a todos os meios de informação e de comunicação.  

 

.  

Gráfico 3: Ciência dos risco e malefícios do descarte inadequado 
Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Sobre a existência do ponto de coleta dentro da universidade (Gráfico 4), 94% 

dos entrevistados respondeu que não. O que mostra uma falta da divulgação do projeto. 

Mesmo assim, o professor autor do projeto respondeu que não acredita que esse seja o 

motivo pelo qual os alunos não colaborem ou não conheçam o projeto.  

 

        
Gráficos 4 e 5: Ponto de coleta na universidade e pontos de coletas nas cidades  

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
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Quando perguntados se em sua cidade há um ponto de coleta de lixo eletrônico 

(Gráfico 5), apenas 27,8% respondeu que sim, tem um ponto de coleta. 57,4% da amostra 

mostrou não saber se em sua cidade há ou não um ponto de coleta, onde boa parte 

justificou o desconhecimento, devido não procurar os pontos. 

 

5 Considerações Finais 

 

Os objetivos propostos nesse artigo consistiram na análise da percepção da 

sociedade acadêmica sobre a educação ambiental a respeito do descarte de resíduos, mais 

especificamente pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos.  Através de questionários, 

colheram-se dados sobre o entendimento do público sobre o assunto, validando que o 

público-alvo tem conhecimento dos os riscos à saúde e ao meio ambiente que o descarte 

e/ou acumulação desses materiais causam.   

 O estudo de campo também mostrou que um dos maiores fatores para uso de 

meios de descarte incorretos é a falta de conhecimento dos pontos para tal. Alternativas 

como a criação de uma lixeira, em um ponto visível aos alunos e docentes, para o 

recolhimento desses materiais, assim reduz-se o impacto ambiental, visto que boa parte 

dos alunos, mesmo tendo conhecimento dos riscos, utiliza o lixo comum como meio de 

descarte. O incentivo de parcerias entre projetos de educação ambiental já existentes na 

instituição, assim como entre pontos comerciais existentes em Russas e a própria 

faculdade configura como alternativa viável. Numa parceria entre campis, o lixo 

recolhido em Russas seria enviado através de motoristas que prestam serviço à faculdade 

para o campus do Pici, lá seria adicionado ao montante já existente e enviado à centrais 

de reciclagens em Fortaleza. 
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Resumo:  

Nos últimos anos as condições do saneamento básico no território do Alto Oeste Potiguar/ 

RN estiveram quase sempre relacionadas com a dificuldade e fragilidade do poder público em 

considerar o saneamento como prioridade para o desenvolvimento sustentável. Com isso, fazendo 

com que ocorra a disseminação de doenças, tais como, o Flavivírus. Esse trabalho tem como 

objetivo discutir o saneamento básico e condições socioambientais determinantes para a 

distribuição do Flavivírus no Alto Oeste Potiguar (2017-2018). Será adotado como método de 

estudo a pesquisa mista, que se dará através dos dados quantitativos fornecidos pela Secretaria de 

Estado da Saúde Pública (SESAP), por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e a partir de observação de campo. Os dados quantitativos da SESAP serão analisados 

através de mapas que mostram a espacialização do Dengue, Chikungunya e Zika no Alto Oeste 

Potiguar. Os dados do IBGE serão investigados a partir de tabelas para descrever as ações que 

envolve o saneamento básico no território. Os da observação de campo serão analisados mediante 

o registro de imagens na procura de identificar características socioambientais determinantes para 

a distribuição do Flavivírus. Essa pesquisa tem como área de estudo o Alto Oeste Potiguar, que 

correspondem as microrregiões de Pau dos Ferros, Serra de São Miguel e Umarizal. Aponta-se 

um alto índice da frequência do Dengue, Chikungunya e Zika no Alto Oeste Potiguar, como 

reflexo de poucas ações em políticas públicas de saneamento básico.  

  
Palavras-chave: Políticas públicas; Saneamento básico; Condições socioambientais; Flavivírus.   

 

 

1 Introdução 

 

Em virtude da necessidade de ampliação das políticas públicas sanitárias, surge 

no Brasil durante o século XIX, segundo Silva, Mariano e Scopel (2008) algumas 

doenças, tais como, o Flavivírus, que é uma doença infeciosa causada por um vírus da 

família Flaviviridae, gênero Flavivírus, cujo principal vetor da transmissão é o mosquito 

Aedes aegypti. Realidade que se perpetua até os dias atuais no país.   

Essa problemática do Flavivírus também é uma realidade a ser observada no 

território do Alto Oeste Potiguar, formado basicamente por municípios pequenos, com 

quadros reduzidos de funcionários atuantes nos controles endêmicos, aliado a necessidade 

mailto:cleanto-oeste@hotmail.com
mailto:losangelaufc@gmail.com
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de se planejar o território através de políticas públicas sanitárias. E, consequentemente 

por não estarem definidas de maneira clara no território as ações eficazes de saneamento 

básico que contemplam abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem de águas pluvial urbana, uma vez que os investimentos 

compactuados entre a escala nacional, estadual e municipal para elaboração de 

documentos que deem suporte ao saneamento, como os planos municipais, instrumento 

de grande relevância técnica e social não estarem presentes na grande maioria das gestões 

públicas municipais do país (LEONETI; PRADO; OLIVEIRA, 2011).   

Na última década, o número de casos de Dengue, acompanhados de Chikungunya 

e Zika diagnosticados no território norte-rio-grandense apresentou um acentuado 

crescimento, pois, no ano de 2008, foi registrada a maior epidemia do Estado, com uma 

taxa anual de incidência de 1.123 casos por 100 mil habitantes, maior do que a observada 

no Brasil e na região Nordeste, representando um aumento de 158,7% em comparação 

com o ano anterior. Nos últimos 10 anos, foram identificados novos casos de Dengue em 

todos os municípios do Rio Grande do Norte, destacando-se os municípios de Mossoró e 

Natal com 51% dos casos (BESSA JÚNIOR et al; 2013).  

Realidade que se configura as atuais condições das políticas públicas sanitárias a 

serem observadas nos municípios do Alto Oeste Potiguar, pois os investimentos 

compactuados na coleta de esgoto representam cerca de 23,48%, no seu tratamento 

24,02% e em outros serviços, tais como o abastecimento de água, drenagem urbana e 

manejo de resíduos sólidos representando baixo índice de tratamento (TRATA BRASIL, 

2015).  

Compreende-se que esse trabalho é fruto da pesquisa de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido – PLANDITES 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  

Dentro da perspectiva de contribuição às investigações sobre saneamento básico 

e Flavivírus, o estudo tem como objetivo discutir o saneamento básico e condições 

socioambientais determinantes para a distribuição do Flavivírus no Alto Oeste Potiguar 

(2017-2018). Para isso, deve-se compreender a realidade do saneamento básico no 

território. Por último, relacionar a distribuição do Dengue, Chikungunya e Zika às 

condições sanitárias.  

Portanto, a problemática que se pretende abordar neste trabalho é compreender:  

de que forma acontece o aumento dos casos de Flavivírus no Alto Oeste Potiguar?  
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Esse trabalho está dividido da seguinte forma: começando pela introdução que 

mostra o objeto de estudo desta pesquisa, problemática e objetivos a serem alcançados. 

Em segundo, o procedimento metodológico especificando o tipo de estudo, 

procedimentos de coleta dos dados e análise dos dados. Por último, vem os resultados da 

pesquisa que se darão através da metodologia aplicada. Nos resultados será discutido a 

realidade das condições de saneamento básico no Alto Oeste Potiguar e a disseminação 

do Flavivírus. 

 

2 Materiais e Métodos 

 

2.1 Tipo de estudo 

 

 Esse estudo adota o método misto como desenho de investigação. Tomar por base 

esse desenho se justifica pela necessidade de análise que combina ou associa as formas 

qualitativa e quantitativa. Assim, envolve em seu contexto suposições filosóficas, uma 

vez que o uso dessas duas correntes metodológica é a mistura dessas duas combinações 

em uma pesquisa. Esse tipo de abordagem é mais do que uma simples coleta e análise dos 

dois tipos de dados, de modo que a força geral de um estudo seja maior do que a da 

investigação qualitativa ou quantitativa isoladamente (CRESWEL, 2010).     

No que se refere ao alcance dos objetivos, a investigação tem o enfoque do tipo 

pesquisa descritivo-exploratória. Por ser descritiva busca apresentar um quadro de uma 

situação, pessoa ou evento, ou possivelmente mostrar como as coisas estão relacionadas 

entre si, pretendendo unicamente medir ou coletar informação sobre os conceitos ou as 

varáveis. Com relação ao estudo exploratório, este visa a necessidade da interferência do 

pesquisador que buscará explorar o que está acontecendo, através de critérios específicos 

e métodos que oferecerão informações sobre um fenômeno estudado, tais como a 

realidade de uma doença fazendo busca na literatura e conhecendo as suas causas através 

da observação de campo (GRAY, 2012).  

 

2.2 Local do estudo 

 

 A pesquisa dedica-se ao estudo na área do território do Alto Oeste Potiguar 

(Figura 01), situado na mesorregião do Oeste do estado do RN, formado por 37 
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municípios, que correspondem as microrregiões de Pau dos Ferros, Serra de São Miguel 

e Umarizal.  

 
Figura 01: Mapa de localização do Alto Oeste Potiguar 

Fonte: Mapa base do IBGE, 2010, adaptado por Aluízio Júnior (2018). 

 

 

2.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

Adotou-se no estudo a análise espacial, uma vez que nas pesquisas em saúde é 

considerada como um elemento fundamental, por constituir o estudo quantitativo de 

fenômenos que são localizados geograficamente no espaço e que podem ser realizados 

mediante a utilização de métodos de visualização, análise exploratória ou de modelagem 

de dados espaciais (BONFIM; MEDEIROS, 2008).  

Outro procedimento de coleta, vem ser através da observação de campo tendo 

como principal ferramenta fornecer pistas e conhecer a realidade do espaço geográfico, 

com a tarefa de estimular o pesquisador na descoberta dos elementos presentes no espaço, 

tais como: ambientais, socioeconômicos e outros, que poderão ser revelados mediante a 

leitura do observador aliando a teoria (FARIA; BORTOLOZZI, 2009).   

 

2.4 Análise dos dados 

 

No que se refere o procedimento para análise espacial dos dados da SESAP 

envolverá o uso de técnicas de ferramentas através da utilização do software livre de 



 

____________________________________ 
416 

 

geoprocessamento Q-giz® que mostrará a distribuição espacial dos casos de Flavivírus no 

Alto Oeste Potiguar a partir da construção de cartogramas temáticos.  

Os dados do IBGE serão analisados por meio de tabelas que mostram os 

municípios do Alto Oeste Potiguar que aderem aos planos diretores e conselhos 

municipais referentes ao saneamento básico.  

Dentre as abordagens para análise dos dados da observação de campo será 

mediante o registro de imagens de alguns municípios de maior proliferação do mosquito 

Aedes Aegypt na procura de identificar características socioambientais determinantes para 

a distribuição desse vetor e como forma de discutir as implicações das condições 

sanitárias para a infestação dessa doença, identificando: presença de esgoto a ceu aberto, 

disposição inadequada de resíduos sólidos e dentre outros elementos causadores dessa 

enfermidade.   

 

3 Condições de Saneamento Básico no Alto Oeste Potiguar/ RN 

 

É importante salientar que a quantidade de resíduos produzidos cotidianamente 

nos espaços urbanos e rurais brasileiros se relaciona não somente ao nível de renda do 

indivíduo, mas também na maneira como os órgãos públicos governamentais tratam dos 

serviços de saneamento básico através do planejamento territorial, que determina a 

disposição adequada do lixo, começando pelo básico, que é o saneamento 

(FERNANDES; SILVA; MOURA, 2016).  

Como forma de ilustrar essa realidade tem-se o registro de imagens das condições 

sanitárias referentes ao município de São Miguel/ RN (Figura 02 e 03) situado no 

território do Alto Oeste Potiguar que apresenta a disposição de resíduos sólidos a ceu 

aberto.  
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Figura 02 e 03: Lixão a ceu aberto no município de São Miguel/RN.  

Fonte: Bruno Gomes (2018).  

 

 

A disposição final de resíduos sólidos no Brasil ainda não recebe o devido 

tratamento adequado pela perspectiva do planejamento territorial, uma vez que, muitos 

municípios brasileiros ainda depositam os resíduos em vazadouros (lixões a ceu aberto), 

ou em áreas alagadas ou alagáveis.  

Um exemplo disso, é no município de São Miguel/RN, segundo as imagens acima, 

nos bairros Tota Barbosa e 13 de maio que apresentam características de disposição 

inadequada de resíduos sólidos. Reflexo da falta de um Plano Diretor Municipal, que 

segundo o IBGE (2017), no município de São Miguel não existe um plano diretor que 

possa regulamentar os serviços sanitários de maneira correta.  

No município de Pau dos Ferros, a presença de esgoto a céu aberto no bairro 

Riacho do Meio (Figura 04 e 05) é também um problema de ordem ambiental a ser 

considerado.   

 

 
Figura 04 e 05: Esgoto a ceu aberto no Bairro Riacho do Meio, Pau dos Ferros/ RN 

Fonte: Cleanto Sousa (2018). 
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Essa situação condiz com a necessidade de trabalhar com a realidade dos 

problemas locais do território, uma vez que no bairro Riacho do Meio percebe-se a 

necessidade de um modelo assistencial a fim de responder às necessidades e aos 

problemas de saúde da população local, que segundo Faria e Bortolozzi (2009) o território 

é um instrumento essencial de planejamento para a saúde pública da população.     

Um dos principais impactos causados pela presença de esgoto a ceu aberto é o 

aparecimento de doenças na população situada no local do problema. São muitas as 

doenças vinculadas à fragilidade de políticas públicas sanitárias implicando na qualidade 

de vida da sociedade e até mesmo no desenvolvimento econômico-social do território. A 

maioria dessas doenças é de fácil prevenção, mas causam muitas mortes, tais como a 

diarreia entre crianças e principalmente a proliferação de Flavivírus através do mosquito 

Aedes Aegypti (GONÇALVES, 2015).  

Tucci (1997) destaca a importância de um plano diretor municipal que deve 

planejar a distribuição correta desses serviços de saneamento, no tempo e no espaço, a 

fim de evitar prejuízos ambientais, como por exemplo, controlar a ocupação de áreas de 

risco a inundação, através de restrições nas áreas de alto risco, controlar o esgotamento 

sanitário e promover o destino adequado dos resíduos sólidos que são fatores essenciais 

para o desenvolvimento sustentável. Como forma de estudar essa condição, observa-se 

os municípios do Alto Oeste Potiguar (Tabela 1) sobre a existência de possíveis 

instrumentos de gestão ambiental, como o plano diretor.  

 
Tabela 1: Instrumento de gestão ambiental nos municípios do Alto Oeste 

 

Nº 
 

Municípios do Alto 

Oeste Potiguar   

 

 Instrumento de Gestão Ambiental 

(Plano Diretor de Saneamento 

Básico).  

 
Data de 

seleção 

 1. Patu  2017 

 2. Pau dos Ferros  2017 

 3. Pilões  2017 

 4. Portalegre  2017 

 5. Rafael Fernandes  2017 

 6. Rafael Godeiro  2017 

 7. Riacho da Cruz  2017 

 8. Riacho de Santana  2017 

 9. Rodolfo Fernandes  2017 

10. São Francisco do Oeste  2017 

11. São Miguel  2017 

12. Serrinha dos Pintos  2017 

13. Severiano Melo  2017 

14. Taboleiro Grande  2017 

15. Tenente Ananias  2017 
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16. Umarizal  2017 

17. Venha ver  2017 

18. Viçosa  2017 

19. Coronel João Pessoa  2017 

20. Doutor Severiano  2017 

21. Encanto  2017 

22. Água Nova  2017 

23. Francisco Dantas  2017 

24. Frutuoso Gomes  2017 

25. Alexandria  2017 

26. Itaú  2017 

27. Almino Afonso  2017 

28. João Dias  2017 

29. José da Penha  2017 

30. Lucrécia  2017 

31. Luís Gomes  2017 

32. Major Sales  2017 

33. Marcelino Vieira  2017 

34. Martins  2017 

35. Antônio Martins  2017 

36. Olho d’água do Borges  2017 

37. Paraná  2017 
Fonte: IBGE (2017), elaborado por Cleanto Sousa (2018).   

 

Essa situação é uma realidade que se configura no Alto Oeste Potiguar, como 

consta na tabela acima, por apresentar poucos municípios que aderem os instrumentos de 

gestão ambiental, como por exemplo, o plano diretor para regulamentar os serviços 

sanitários.  

Como reflexo dessa realidade, no Alto Oeste Potiguar em 2017, cerca de 80,17 

mil metros cúbicos de esgoto são gerados por mês no território, dos quais 37,79 mil m³ 

de esgoto são descartados no meio ambiente sem qualquer procedimento de tratamento 

adequado resultando em 47,13% do total. Diante disso, são ao todo 37 milhões de litros 

de esgoto lançados in natura diretamente no ambiente, por mês (RODRIGUES et al, 

2018).   

Sobre o abastecimento público de água no território, Rodrigues et al (2018) 

salientam que se encontra muitas vezes abastecida apenas por caminhões-pipa, uma vez 

que não são atendidos frequentemente pela atual rede de cisternas, poços e/ou 

reservatórios, adutoras, e demais infraestruturas existentes. Esse não atendimento muitas 

vezes reflete na situação de uma ineficiência na gestão municipal na identificação de 

possíveis problemas e planejamento territorial para possíveis soluções, assim como 

também, no gerenciamento dos recursos hídricos disponíveis no território.   
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Sobre os resíduos sólidos, os programas municipais de coleta seletiva de resíduos 

no Brasil se concentram nas grandes regiões Sudeste e Sul do país. Do total de municípios 

que realizam esse serviço, 81% estão situados nestas regiões. Isso faz refletir até que 

ponto existe o compromisso com a disposição adequada do lixo no país. Sobre a mesma 

situação, nos municípios do Alto Oeste Potiguar que é o foco deste estudo, somente 8,4% 

dos municípios têm alguma iniciativa associada à coleta seletiva, considerada um 

agravante de riscos à saúde da população em geral (REIS; FRIEDE; LOPES, 2017).   

Em relação os serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais no Alto 

Oeste, conforme Rodrigues et al (2018) o que se encontra na realidade é pouca e/ ou 

nenhuma ação de planejamento territorial, operação e manutenção dos sistemas 

relacionados a drenagem das águas de chuva. Algumas ações executadas em relação os 

serviços de drenagem urbana, se destinam à pavimentação de ruas, sem prévio 

planejamento que muitas vezes, se resulta em aumento dos problemas de inundações e 

alagamentos nas vias urbanas.  

Soma-se a isso, a importância de um Conselho Municipal de Saneamento Básico, 

que são órgãos colegiados com diversos representantes da sociedade civil e do governo 

que discutem o tema sobre saneamento. O Decreto Nº. 7.217, de 21.06.2010, estabelece 

a existência de órgãos colegiados que são envolvidos no controle social dos serviços 

públicos de saneamento, como uma das principais condições para o acesso aos recursos 

federais (IBGE, 2017).  

Segundo o IBGE (2017), poucos municípios brasileiros possuíam Conselho 

Municipal de saneamento em 2017. Dos 5.570 municípios, somente 17,2% possuíam esse 

tipo de Conselho. A região com maior proporção de municípios com esse Conselho é a 

Sul com (33,9%), seguida pela Centro-Oeste (20,1%). No Norte e Nordeste, apenas 8,4% 

dos municípios possuíam esse órgão colegiado. Realidade a ser considerada no Alto Oeste 

Potiguar (Tabela 2), por apresentar poucos municípios em funcionamento desses órgãos 

colegiados.   

 

Tabela 2: Municípios do Alto Oeste Potiguar que aderem ao Conselho Municipal de Saneamento Básico.  

 

Nº 
 

 
Municípios do Alto 

Oeste Potiguar   

 

Conselho Municipal de 

Saneamento Básico 

 
Data de 

seleção 

 1. Patu                2017 

 2. Pau dos Ferros                2017 

 3. Pilões  2017 

 4. Portalegre                2017 

 5. Rafael Fernandes                2017 
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 6. Rafael Godeiro                2017 

 7. Riacho da Cruz                2017 

 8. Riacho de Santana                2017 

 9. Rodolfo Fernandes  2017 

10. São Francisco do Oeste                2017 

11. São Miguel                2017 

12. Serrinha dos Pintos  2017 

13. Severiano Melo                2017 

14. Taboleiro Grande               2017 

15. Tenente Ananias  2017 

16. Umarizal  2017 

17. Venha ver  2017 

18. Viçosa  2017 

19. Coronel João Pessoa  2017 

20. Doutor Severiano  2017 

21. Encanto  2017 

22. Água Nova  2017 

23. Francisco Dantas  2017 

24. Frutuoso Gomes  2017 

25. Alexandria  2017 

26. Itaú  2017 

27. Almino Afonso  2017 

28. João Dias  2017 

29. José da Penha  2017 

30. Lucrécia  2017 

31. Luís Gomes  2017 

32. Major Sales  2017 

33. Marcelino Vieira  2017 

34. Martins  2017 

35. Antônio Martins  2017 

36. Olho d’água do Borges  2017 

37. Paraná  2017 
Fonte: IBGE (2017), elaborado por Cleanto Sousa (2018).  

 

 

Nota-se conforme a tabela acima, poucos municípios que possuem um Conselho 

Municipal de Saneamento Básico, fazendo com que a participação de representantes 

sociais nas decisões sobre os serviços de saneamento seja fragmentada em virtude de não 

haver funcionamento de um conselho ativo.  

Essa fragilidade das poucas condições sanitárias no Alto Oeste potiguar contribui 

decisivamente para maior proliferação de doenças epidêmicas, dentre elas, o Flavivírus 

causado pelo mosquito Aedes aegypti.  
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4 Frequência de Flavivírus no território do Alto Oeste Potiguar 

 

A origem do Flavivírus é do continente africano, tendo o comércio marítimo do 

sul do Atlântico, principalmente o de escravos, como forma de difusão para as Américas 

e, consequentemente, para o restante das principais regiões do mundo.  O Aedes aegypti 

é o principal vetor dessa doença em escala global, considerado como o responsável pelo 

ciclo urbano epidêmico. Esse vírus também transmite o agente etiológico da febre amarela 

urbana, que é conhecido como o vírus amarílico da família Flaviviradae (CASTRO 

CATÃO, 2012).   

 Segundo o IBGE (2017) dos 5.570 municípios brasileiros, 1.501 reportaram 

ocorrência de endemias ou epidemias de Dengue em 2017, o correspondente a 27 % dos 

5.570 municípios do país. Foi identificado também o vírus da Zika e a Chikungunya, 

transmitidas também pela picada do mosquito Aedes aegypti.  

 Dessa forma, 17,2% dos municípios brasileiros reportaram incidência de 

Chikungunya e 14,6% de Zika. Tais doenças estão relacionadas aos serviços das políticas 

públicas sanitárias, pois o mosquito se reproduz em locais que não possuem investimento 

sanitário.    

A Dengue no ano de 2017 no Alto Oeste Potiguar apresenta um número bastante 

elevado, pois percebe-se nos mapas que há muita representatividade da doença em relação 

aos dados de 2018. Para compreender essa realidade observa-se a distribuição dos casos 

notificados de Dengue (2017 até o 1º semestre de maio/ 2018) no Alto Oeste Potiguar 

(Figura 06).   

 

 
Figura 06: Frequência de Dengue no Alto Oeste Potiguar (2017/ 2018) 

Fonte: SESAP (2017-2018), elaborado por Aluízio Júnior e o autor (2018). 



 

____________________________________ 
423 

 

 

 

A Dengue é uma antiga conhecida do brasileiro e muito recorrente no Alto Oeste 

Potiguar. Sobre a frequência de Dengue no ano de 2017/ 2018, alguns municípios 

apresentaram mais de 200 casos, conforme a figura acima. Contudo, o fato que chama 

atenção é que municípios como, Marcelino Vieira e José da Penha situados no estado do 

RN apresentam mais de 800 casos da doença no ano de 2017.  

Sobre os casos de Chikungunya 2017/ 2018 (Figura 09) apresentam menores 

índices comparados com os de Dengue.  

 

 
Figura 07: Frequência de Chikungunya no Alto Oeste Potiguar (2017/ 2018) 

Fonte: SESAP (2017-2018), elaborado por Aluízio Júnior e o autor (2018). 

 

Sobre a distribuição do CHIKV/ 2017, conforme a figura acima, dois municípios 

chamam atenção no maior índice da doença. São eles: São Miguel que apresenta 425 

casos e Água Nova 498. Soma-se a esta situação, a fragilidade na execução de planos 

diretores como já foi explícita nas discussões acima, que implica nas condições sanitárias 

do território, resultante da disseminação de doenças.  

Por último, a espacialização do Zika vírus no Alto Oeste Potiguar (Figura 10) 

2017/ 2018.  
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Figura 08: Frequência de Zika vírus no Alto Oeste Potiguar (2017/ 2018) 

Fonte: SESAP (2017-2018), elaborado por Aluízio Júnior e o autor (2018). 

 

 

Sobre a realidade da disseminação do Zika vírus, como consta na figura acima, 

são poucos casos da doença no ano de 2017/ 2018. É necessário urgentemente que seja 

melhorado o controle vetorial nos municípios do Alto Oeste Potiguar infectados pela 

enfermidade do Flavivírus e, também, pelo fato do poder público local (Figura 11) em 

reconhecer precocemente a ocorrência de epidemias e novas áreas territoriais com 

transmissão para amenizar o impacto dessas doenças na sociedade.  

 

   

Figura 09: Conhecimento das prefeituras sobre casos de Flavivírus no Alto Oeste. 

Fonte: IBGE (2017), elaborado por Cleanto Sousa (2018). 

 

24%

76%

Conhecimento das prefeituras sobre ocorrência de 

Dengue, Chikugunya e Zika no Alto Oeste Potiguar -

2017

Sim

Não



 

____________________________________ 
425 

 

 

Diante dessa discussão, 76% dos municípios do Alto Oeste Potiguar em 2017 não 

tiveram conhecimento a respeito dos casos de Flavivírus remetendo a necessidade de 

trabalhar com a realidade dos problemas locais do território, uma vez que o território, 

conforme Faria e Bortolozzi (2009) é uma estratégia relevante para solucionar problemas 

de saúde pública.  

 

5 Considerações Finais 

 

Pensar no planejamento territorial para promoção da qualidade de vida a partir do 

saneamento básico é um fator de suma importância. Nesse trabalho, o que se percebe 

conforme as discussões e resultados alcançados é que o aumento dos casos de Flavivírus 

no território do Alto Oeste Potiguar é reflexo das poucas ações de saneamento básico 

através da elaboração de instrumentos, como o plano diretor e conselhos municipais de 

saneamento, uma vez que são poucos municípios que aderem a tais instrumentos de 

gestão.     

Sobre isso, mostra-se claramente no Alto Oeste Potiguar a fragilidade e 

dificuldade dos municípios na elaboração de instrumentos de planejamento territorial que 

envolva o saneamento básico. Isso faz refletir até que ponto existe o compromisso com o 

território, no que diz respeito a uma das condições básicas de desenvolvimento de 

qualquer sociedade, que é investir em políticas públicas de saneamento.  

Em virtude da fragilidade de se elaborar determinadas políticas de saneamento, o 

que se nota no Alto Oeste Potiguar é a presença de esgoto a ceu aberto e destinação 

inadequada de resíduos sólidos expostos em alguns municípios. Motivo que leva a 

proliferação do Dengue, Chikungunya e Zika.  
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Resumo: 

O aumento da população e o aumento contínuo do consumismo resultam no surgimento 

de quantidade crescente de resíduos de fontes diversas. Assim, buscou-se realizar um diagnóstico, 

bem como uma quantificação dos resíduos sólidos gerados na ala feminina da casa universitária 

da Ufersa Campus Pau dos Ferros-RN. Visitas in loco foram realizadas para observar a tipificação 

do lixo gerados pelas moradoras da residência acadêmica. A pesquisa se configura como uma 

abordagem descritiva, pois visa por meio de um levantamento caracterizar os resíduos sólidos da 

vila. Uma balança LD 1050 foi utilizada para pesagem do lixo. Com isso, constatou-se que a 

segregação dos resíduos é realizada em seco e úmido com geração de 9,93 kg/dia de resíduo. 

Embora, são acondicionados em um mesmo local até que seja feita a coleta e disposição. A maior 

parcela do resíduo produzido é orgânica, sendo indicada para tratamento e disposição final, a 

aplicação da técnica de compostagem. Portanto, observando-se este cenário foi possível constatar 

que a produção semanal de resíduos é pequena, isso pelo fato da quantidade de residentes da vila 

não ser tão representativa diante da sua capacidade total de suporte. 

 
Palavras-chave: Diagnóstico; Resíduos domiciliares; Destinação. 

 

1 Introdução 

 

A grande quantidade de resíduos sólidos está atrelada ao consumo exacerbado e 

ao crescimento populacional, tais resíduos são oriundos, principalmente, de atividades 

residenciais e comerciais. Inclusive esta produção excessiva apresenta consequências 

ambientais significativas, como emissões de gases de efeito estufa, vazamento de 

lixiviados e contaminação de ar, solo e recursos hídricos (HARIJANI, 2017).  

Além disso, a geração dos resíduos sólidos pode estar associada as transformações 

dos padrões da qualidade de vida do ser humano, de modo que variam o volume e a 

composição dos resíduos, este fator prejudica o controle e, consequentemente, o seu 

gerenciamento (MENIKPURA; SANG-ARU; BENGTSSON, 2013). Com isso, os 

problemas ambientais são potencializados em virtude da falta de planejamento, gestão ou 

gerenciamento, e estes materiais podem causar sérios danos ao meio ambiente e à 

população, especialmente quando deixam o suprimento de água, sistema de esgoto, coleta 
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e armazenamento de lixo, a menos que sejam eliminados (ARIKAN; KURTAGIC; 

SILAJDZIC, 2017). 

A classificação de resíduos sólidos consiste em auxiliar na escolha da destinação 

correta para o resíduo, assim pensando em seus riscos potenciais ao meio ambiente e à 

saúde pública. Cumpre-se assim, a norma da ABNT NBR 10004/04 e também a Lei 

12.305/10, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Quanto a tipologia a NBR 10004/2004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos 

conforme o risco de contaminação ao meio ambiente em:  

 Classe I – Perigoso: apresentam características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, patogenicidade, carcinogenicidade, toxicidade, entre outras características. 

 Classe II -  Não Perigoso: os quais se subdividem em 

 Classe II A – Não Inertes: apresentam propriedades de biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água;  

 Classe II B – Inertes: quando nenhum de seus constituintes são solubilizados em 

concentrações inferiores ao padrão de potabilidade da água.  

Posterior a esta norma surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

através da lei 12.305/2010, classificando os resíduos de acordo com a natureza, origem e 

periculosidade ao meio ambiente em:  

 Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Resíduos Orgânicos; 

 Resíduos Inorgânicos; 

 Resíduos Sólidos Industriais; 

 Resíduos Sólidos Especiais.  

Baseado nestes fatores, o sistema integrado de gestão de resíduos sólidos torna-se 

imprescindível na definição e seleção e implementação de programas técnicos, e soluções 

através da investigação sistemática de demandas que lidam com o problema de diferentes 

pontos, reduzindo sua geração diretamente na fonte (PELTOLA et al., 2016; 

DESLATTE; FEIOCK; WASSEL, 2017; RODRIGUES, 2018) 

Por isso, a prestação de serviços e gestão de resíduos sólidos residenciais é a 

primeira e mais indispensável parte do gerenciamento de resíduos sólidos residenciais e 

é crucial para a proteção do meio ambiente (PAN, YING, HUANG, 2017). 

Em uma análise realizada por Xiao (2017) na cidade de Xiamen, China, verificou-

se que a gestão dos resíduos sólidos é de fundamental importância, tendo em vista a 

proteção ao meio ambiente e aos seus compartimentos ambientais (físico, biótico e 
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socioeconômico), além da proteção à saúde humana (VUCIJAK; KURTAGIC; 

SILAJDZIC, 2016).  

Com isso, buscou-se realizar um diagnóstico dos resíduos sólidos gerados na ala 

feminina da residência universitária da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 

Ufersa, Campus Pau dos Ferros-RN, bem como quantificá-los. 

 

2 Metolodogia 

 

2.1 Área de Estudo 

 

 A residência universitária está localizada na Ufersa do Campus de Pau dos Ferros 

(Figura 1), a mesma tem capacidade para 80 moradoras, porém no momento conta 

somente com 11, as quais realizam a limpeza duas vezes por semana, segunda e quinta, 

respectivamente, e, consequentemente realizam o acondicionamento dos resíduos sólidos 

em um local temporário até que os mesmos sejam recolhidos e destinados pela coleta 

municipal. 

 

 
Figura 1: Localização da Residência Feminina 

Fonte: Autor, 2018 
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2.2 Delineamento do estudo 

 

Para realização do diagnóstico optou-se por um levantamento de dados junto as 

moradoras da residência universitária da ala feminina por meio de observações in loco. 

Assim a pesquisa tem uma abordagem descritiva e exploratória, que segundo Severino 

(2010) visa buscar informações que delimitam a pesquisa, de modo a verificar e a levantar 

as causas do fenômeno estudado. 

A partir do trabalho de campo fez-se o reconhecimento da área de estudo, 

acompanhado de registro fotográfico de pontos relevantes para o entendimento da 

problemática dos resíduos sólidos. Assim, foi possível constatar quais são os principais 

tipos de resíduos oriundos da residência, bem como analisar sua geração, segregação e 

acondicionamento. 

Além disso, foi possível realizar a quantificação dos resíduos gerados com o 

auxílio de uma balança LD 1050 (Figura 2), com capacidade de pesagem de 6 kg. Para 

isso, realizou-se um levantamento dos resíduos gerados, em que se coletou a amostra nos 

dias de limpeza e levou-se ao laboratório para realizar a pesagem. 

 

 
Figura 2: Balança utilizada para a pesagem dos resíduos 

Fonte: Autor, 2018 

 

3 Resultados e discussões 

  

As residentes da vila acadêmica realizam a segregação dos resíduos sólidos, em úmidos 

e secos (Figura 3A, 3B). Segundo Osuch et al. (2016), atriagem do lixo ainda é um 
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desafio, no entanto, é crescente o número de pessoas que aderem à separação dos resíduos 

domiciliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Segregação dos resíduos. (A) Identificação das lixeiras; (B) Resíduos úmidos e secos 

Fonte: Autor, 2018 

 

Duas formas sequenciais para deposição dos detritos triados são aplicadas. A 

primeira via de alocação, sem retorno do recipiente (Figura 4A), consiste no 

acondicionamento dos resíduos sólidos separados em sacolas plásticas de 50 L. A 

segunda, com retorno do recipiente (Figura 4B), é constituída pela disposição posterior 

do lixo segregado nas sacolas plásticas em bombonas plásticas de 200 L. 

   

 
Figura 4: Acondicionamento dos resíduos. (A) Sem retorno; (B) Com retorno 

Fonte: Autor, 2018 

 

O acondicionamento desses materiais é uma das etapas mais importantes a ser 

realizada, pois é responsabilidade do consumidor separar os próprios resíduos gerados e 

acondicioná-los de forma correta, de acordo com as características do lixo produzido, em 

A B 

A B 
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sacos ou em recipientes impermeáveis, que resistam à punctura, ruptura e vazamentos 

(BARROS, 2012). 

A partir de duas coletas realizadas para pesagem dos detritos gerados na 

residência, constatou-se um quantitativo aproximado de 8 kg de resíduos úmidos (Figura 

5) e 1,93 kg de resíduos secos (Figura 6), com total semanal de 9,93 kg de lixo produzido.  

    

  
Figura 5: Quantificação dos resíduos úmidos 

Fonte: Autor, 2018 

    

  
Figura 6: Quantificação dos resíduos secos 

Fonte: Autor, 2018 
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 Os resíduos sólidos provenientes da residência universitária se caracterizam como 

domiciliares. Grande parcela do que é gerado, é resíduo orgânico. Logo, diante do seu 

potencial para sustentabilidade ambiental (LIM; LEE e WU, 2016), a compostagem pode 

ser uma alternativa viável para disposição final do lixo orgânico, tendo em vista seu baixo 

custo (VAN FAN et al., 2018).  

 Em estudos realizados por Sousa et al. (2016) sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos na Universidade Federal de Campina Grande - Campus I possui um programa de 

extensão denominado “Coleta Seletiva Solidária” que atua em parceria com uma 

cooperativa de reciclagem. No entanto constatou-se que apenas 12 % dos prédios 

visitados realizam a separação dos resíduos, sendo segregados entre plástico, metal, 

papel, vidro, matéria orgânica e outros. 

 Resultados semelhantes também foram encontrados campus da Faculdade UnB de 

Planaltina (FUP) em que são geradas 4 toneladas de resíduos por mês. Estimou-se que a 

geração per capta de resíduos foi de 900 gramas de resíduos/pessoa.dia, em sua maioria 

os resíduos são recicláveis, sendo que o restaurante universitário é o que mais contribui 

com essa geração resíduos orgânicos (DURAES; OLIVEIRA e RIBEIRO, 2017).  

 Além desses, outros estudos foram realizados na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná onde verificou-se locais de segregação, sendo que a maior 

representatividade dos resíduos é de classe II-B considerados como materiais recicláveis, 

os quais posteriormente são destinados a uma associação (GONÇALVES et al., 2010). 

De acordo com levantamento realizado na Universidade Federal de Santa Catarina 

observou-se que a instituição possui programas de gerenciamento de resíduos sólidos 

secos, os quais 30 toneladas são constituídos de plásticos e papel sendo destinado por 

uma empresa contratas. Já os orgânicos são processados cerca de 3 toneladas e utilizados 

como adubo orgânico (ALBUQUERQUE et al., 2010). 

 Por isso, a importância de técnicas que viabilizem a utilização destes resíduos de 

forma sustentável, e consequentemente promovendo uma responsabilidade universitária 

socioambiental. Assim, algumas alternativas são viáveis para mitigar a geração de 

resíduos sólidos, como por exemplo, a produção mais limpa (P +L), sendo vista como um 

mecanismo preventivo, a fim de realizar a utilização de forma adequada dos recursos 

naturais (BAI et al., 2015). 

Segundo Bernstad et al. (2016) a compostagem é uma alternativa eficiente e 

ambientalmente amigável para o gerenciamento de resíduos sólidos, uma vez que são 
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muitos os benefícios ambientais. Entre os quais podemos citar a melhoria das 

propriedades do solo, além da viabilidade deste composto para hortas. 

Com isso, Barrena et al. (2014) reforça que a compostagem em escala doméstica 

pode produzir qualidade de composto semelhante ou superior em comparação à 

compostagem industrial, quando realizada adequadamente.  

 Outros benefícios que estão associados aos compostos provenientes da 

compostagem são: o crescimento das plantas, bem como, as propriedades químicas, 

físicas e biológicas dos solos. Por outro lado, quando o composto apresenta-se imaturo 

ou de baixa qualidade pode ter um efeito sobre as plantas e o ambiente do solo 

(FERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ et al., 2014). 

 Além disso, segundo Garcia e Robertson (2017) a reciclagem visa atenuar as 

emissões de gases de efeito estufa, reduzir a quantidade de resíduos dotados de valor 

econômico que vão para lixões ou aterros, além de diminuir o acumulo em locais 

inadequados.  

 

4 Considerações Finais 

 

 Desta forma, foi possível constatar que as moradoras da residência têm uma 

percepção quanto a segregação dos resíduos gerados, os quais são separados em secos e 

úmidos. Em contrapartida, os resíduos gerados são acondicionados em um único local. 

 Além disso, observou-se que a quantidade gerada de resíduos semanal é pouca, isso 

justifica-se também pela quantidade de pessoas residentes na casa feminina universitária.  

 Outro fator importante é que por grande parte dos resíduos gerados serem 

orgânicos considera-se que aplicação da técnica de compostagem seja viável econômica 

e ambientalmente para a destinação adequada para estes tipos de resíduos.  

Já no que diz respeito aos resíduos secos podem ser destinados para associações 

ou cooperativas de recicláveis, os quais auxiliam no processo de preservação ambiental, 

e diminui o uso de recursos naturais. 
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Resumo: 

Como agente responsável pela promoção do desenvolvimento sustentável, o Poder 

Público tem o papel de contribuir positivamente para um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, via destinação de recursos ou incentivos fiscais, já que o Estado pode atuar e interferir 

na economia por meio da instituição de tributos, cujas receitas podem ser aplicadas diretamente 

em políticas públicas de caráter socioambiental. O equilíbrio ambiental é um dos componentes 

do almejado desenvolvimento sustentável, nele estando incluído, também, uma economia viável 

e uma sociedade justa. O meio ambiente, por sua vez, deve ser compreendido como parte 

fundamental para o alcance e efetivação dos direitos humanos, visto que o direito à vida, ao 

ambiente ecologicamente equilibrado e ao próprio desenvolvimento sustentável são peças-chave 

para a qualidade de vida e para o alcance da própria dignidade da pessoa humana. Este trabalho 

tem por objetivo mostrar a tributação ambiental como instrumento indutor da proteção ao meio 

ambiente e alcance do direito humano ao desenvolvimento sustentável.  Os Direitos Humanos 

correspondem aos direitos fundamentais de toda pessoa humana, abrangendo tanto os aspectos 

individuais como também seu sentido comunitário. São direitos indispensáveis para toda vida 

humana e que se baseiam em princípios históricos como liberdade, igualdade e fraternidade, 

essenciais e indispensáveis à uma vida digna. Com a pesquisa, verificou-se que a proteção do 

meio ambiente é fator decisivo para a consolidação do direito humano ao desenvolvimento 

sustentável, visto que os indivíduos precisam da natureza para se desenvolver plenamente em sua 

condição de vida, tendo a tributação ecológica um papel fundamental na promoção desse direito, 

tão importante para as atuais e futuras gerações. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Tributação Ambiental; Sustentabilidade; Direitos Humanos. 

 

1 Introdução  

 

As ações do homem para com o meio ambiente têm provocado sérias mudanças 

no planeta e ocasionando diversos problemas, cujos efeitos atingem e são sentidos em 

todas as partes do mundo. Por essa razão, as discussões acerca da questão ambiental têm 

ganhado força, ao mesmo tempo em que se insere como pauta das ações do Estado quando 

da definição das políticas públicas. Alguns fatores como a intensificação da 

industrialização, explosão demográfica, aumento da produção, consumo desenfreado, 

urbanização e modernização das técnicas agrícolas trouxeram consigo também 

consequências como a degradação dos recursos naturais, poluição da água, do solo e do 

ar, que culminaram em desastres ambientais observados até os dias de hoje 

(NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008). Em função dessas questões, tem-se buscado 
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estabelecer uma nova forma de desenvolvimento, provocando uma melhora na qualidade 

de vida da população e, ao mesmo tempo, a sobrevivência das espécies no planeta.  

Não por acaso, abordando a temática ambiental, Boff (2012) observa que, nos dias 

de hoje, o tema sustentabilidade e meio ambiente é um dos assuntos mais comentados em 

todo o mundo, mostrando a importância que o tema tem alcançado perante a sociedade, 

as empresas e os governos. Isso vem acontecendo não só devido a um afloramento de 

uma percepção de limitação dos recursos naturais (que já é evidente e que vem se 

consolidando cada dia mais), mas também pelo entendimento que um meio ambiente é 

um bem que deve estar disponível a todas as pessoas de modo indistinto, inclusive numa 

perspectiva atemporal.  

 No Brasil, o Poder Público encarrega-se da responsabilidade compartilhada de 

defender e preservar o meio ambiente, garantindo, assim, o desenvolvimento sustentável 

no âmbito nacional, conforme definido na Constituição Federal de 1988, no Capítulo VI, 

que trata do Meio Ambiente, assim como em outros dispositivos do texto constitucional.  

Viver em um ambiente preservado, com qualidade de vida e em condições que 

beneficiem a saúde das pessoas é um direito humano. Contudo, diante do contexto 

ambiental atual, como o Estado poderia atuar para beneficiar e promover um meio 

ambiente equilibrado e capaz de atender às necessidades da atual e futura geração, 

garantindo assim esse direito à população? 

O presente trabalho objetiva mostrar a tributação ambiental como instrumento 

indutor da proteção ao meio ambiente e para alcance do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido, é importante que se compreenda a dimensão 

do meio ambiente relacionada aos direitos humanos, haja vista que, comumente, tem-se 

uma percepção equivocada de que direitos humanos estão mais ligados a outros aspectos, 

como direitos dos presos, dentre outros direitos civis, entendimento esse que não traduz 

seu conceito. Por isso, tornam-se importantes outras abordagens envolvendo os Direitos 

Humanos em suas várias dimensões. Além disso, não há como tratar da vida humana sem 

considerar a variável ambiental, fundamento de sua própria existência.  

Quanto ao aspecto metodológico, este artigo corresponde a um estudo de revisão. 

Está categorizado, quanto à sua natureza, como pesquisa qualitativa; quanto aos objetivos 

da pesquisa, definida como descritiva; e, quanto ao objeto, considerada uma pesquisa 

bibliográfica.  
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2 Desenvolvimento 

 

 

 Comparato (2001) conceitua os Direitos Humanos como os direitos fundamentais 

da pessoa humana, contemplando não só os aspectos individuais como também seu 

sentido comunitário, chamados de direitos de fraternidade.  Para Ramos (2014, p. 23), os 

Direitos Humanos “consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para 

uma vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são 

os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna”.  

Direitos Humanos são direitos vinculados à condição da pessoa humana. Ramos 

(2015, p. 38) entende que sem esses direitos o ser humano “não consegue existir ou não 

é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida”. Embora não exista um rol 

determinado de direitos que o ser humano precise dispor para que tenha uma vida digna 

(já que as necessidades humanas variam conforme o contexto histórico e cultural), há 

elementos que, ao longo do tempo, foram sendo incorporados dentro do que é considerado 

essencial para que o mesmo se desenvolva plenamente. Historicamente, esses direitos são 

marcados pela mutação e constante renovação, desde a Antiguidade aos dias de hoje, 

podendo ser considerado um produto da História, conforme preceitua Ramos (2015) e 

Comparato (2001). 

Segundo Ferreira Filho (2011, p. 57), os Direitos Humanos são classificados em 

primeira, segunda e terceira geração (ou dimensão), correspondendo, respectivamente, 

aos direitos à liberdade, igualdade e fraternidade, basicamente o mesmo lema da 

Revolução Francesa de 1789, teoria defendida por Karel Vasak, em 1979. 

Nessa linha, Ramos (2014) explica que os direitos de “primeira dimensão” 

correspondem aos direitos de liberdade, que são os individuais, civis e políticos. Os de 

“segunda dimensão” são aqueles ligados aos direitos de igualdade, quer sejam 

econômicos, sociais e culturais, por exemplo.  

Conforme Ferreira Filho (2011), os direitos classificados como de “terceira 

dimensão” (ou geração) são os direitos de titularidade da comunidade (solidariedade e 

fraternidade), que estão ligados à qualidade de vida e solidariedade entre os seres 

humanos, abrangendo os direitos relativos à paz, ao desenvolvimento, ao patrimônio 

comum da humanidade e ao meio ambiente.  

Há ainda uma outra corrente doutrinária, defendida por Bonavides (2009), que 

preconiza a existência de mais duas outras dimensões, quais sejam: uma “quarta 

dimensão” dos direitos humanos (que ele defende corresponder aos direitos de 
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informação, pluralismo e à democracia) e também de um grupo de quinta dimensão (que 

corresponde no direito fundamental à paz). Outra corrente, mais além, defende que há 

também uma “sexta dimensão”, que é o direito humano à água potável, conforme 

explicação de Santos (2001).  

Um marco histórico para os direitos humanos ocorreu em 1948, com a 

proclamação da “Declaração Universal dos Direitos Humanos” pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), uma conquista enorme para a humanidade no tocante aos seus 

direitos individuais e universais. Dentre todos os direitos postos a partir do documento, o 

mesmo trouxe em seu Art. 3º que o ser humano tem direito à “vida”, considerando que 

nela estão incluídas as condições necessárias à sua manutenção. Dentre essas condições 

está a preservação do meio ambiente, pressuposto fundamental, sem o qual, inclusive, 

não seria possível a vida. 

À luz da contemporaneidade, é interessante observar na Declaração dos Direitos 

Humanos de 1948 que nela não há nenhuma menção sobre o meio ambiente. Isso mostra 

que assuntos ligados ao meio ambiente, à época da sua elaboração, ainda não eram 

tratados com a devida importância, ou, no mínimo, não estava em evidência. Qual a razão 

disso? O meio ambiente ainda não era considerado como um bem a ser preservado nem 

um problema a ser resolvido. 

Mais de setenta anos depois, o que se nota é a questão ambiental ganhando 

destaque nas discussões em todo planeta, visto que o ser humano tem percebido o quanto 

o desgaste do meio natural atinge diretamente suas vidas. A concepção de que os recursos 

naturais são limitados e cada vez mais em declínio acendeu o sinal de alerta para que as 

pessoas passassem a adotar uma nova postura e uma nova mentalidade em relação ao 

meio ambiente, entendendo que a destruição da natureza é, automaticamente, a destruição 

do próprio ser humano.  

Manter o meio ambiente em equilíbrio é condição para o desenvolvimento pleno 

de todas as sociedades. Uma sociedade sadia e equilibrada é aquela que entende que seu 

bem-estar é alcançado quando se considera nas suas ações não só os impactos que elas 

podem causar no presente, mas, também, os efeitos que essas ações podem gerar no 

futuro. Esse é o conceito de “Desenvolvimento Sustentável”, definido pelo relatório 

“Nosso Futuro Comum” (também conhecido como Relatório Brundtland, da Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, em 1987), como “a 

habilidade das sociedades para satisfazer às necessidades do presente sem comprometer 
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a possibilidade das futuras gerações de atenderem a suas próprias necessidades” 

(CMMAD, 1999, p. 09).  

No entanto, esse entendimento já vinha sendo firmado desde 1972, a partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, da qual resultou a 

Declaração de Estocolmo e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). Essa declaração foi também um marco histórico para o Direito Ambiental ao 

considerar o direito ao meio ambiente como um direito fundamental do indivíduo, 

equiparando-o a direitos já consolidados na esfera dos direitos humanos, como a liberdade 

e igualdade (primeira e segunda dimensão). No documento consta em seu Princípio nº 1 

que: “o ser humano tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequada em um meio cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna 

e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as 

gerações presentes e futuras”. 

A referida Declaração defende também que quando existe uma relação em que o 

homem protege a natureza, ambos são beneficiados, destacando em seu Preâmbulo: “O 

homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá 

sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social 

e espiritualmente” (ONU, 1972, s.l.). O mesmo texto ressalta ainda que: “a proteção e o 

melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-

estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos 

povos de todo o mundo e um dever de todos os governos” (ONU, 1972, s.l.).  

Quando o conceito de desenvolvimento sustentável aborda a questão das 

“necessidades”, Dias (2011) explica que o desenvolvimento sustentável é, antes de 

qualquer coisa, um projeto social e político destinado a erradicar a pobreza, elevar a 

qualidade de vida da sociedade e satisfazer às necessidades básicas da humanidade. 

Portanto, a proteção do meio ambiente emerge como um direito humano, cuja 

responsabilidade é de todos e global, o que inclui os Governos, as organizações e a 

sociedade de modo geral.  

O desenvolvimento pleno do ser humano depende de vários fatores, a fim de que 

possa encontrar a condição adequada para uma vida com dignidade. A ONU, ao 

desenvolver o conceito de desenvolvimento sustentável, traz com isso uma tentativa de 

resposta para os problemas ambientais existentes e dos riscos que todo o planeta corre em 

função dessa problemática. 
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Embora pareça fácil, lidar com a questão ambiental não é tão simples assim. A 

própria dinâmica econômica (ligada diretamente à utilização de recursos naturais) tem 

que ser levada em conta, já que ações de impacto econômico trazem, por consequência, 

um impacto socioambiental imediato. Ou seja, economia, sociedade e meio ambiente 

encontram-se em uma relação direta e intimamente ligados. Questões inerentes ao 

contexto emergem a partir disso, como, por exemplo: é possível reduzir o desgaste na 

natureza sem afetar a economia? É possível mexer na economia sem atingir a sociedade? 

O fato é que é impossível mexer nessas questões sem impactar na vida humana, nas 

condições de vida da sociedade e no bem-estar dos indivíduos, não podendo ser analisado 

nenhum ponto sem uma abordagem holística.  

Por isso, “para ser sustentável o desenvolvimento deve ser economicamente 

viável, socialmente justo e ambientalmente correto”, como afirma Boff (2012, p. 43), 

conceito também defendido por Elkington (2012), conhecido como “Tripé da 

Sustentabilidade” (Triple Bottom Line), que preconiza exatamente o equilíbrio entre essas 

três variáveis. De maneira similar, a própria Declaração de Estocolmo (1972) traz também 

que: “O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem 

um ambiente de vida e trabalho favorável […]” (Princípio nº 8), ensejando também esse 

conceito. 

Viver em um ambiente preservado, com qualidade de vida e em condições que 

beneficiem a saúde das pessoas é um direito humano. No Brasil, a Constituição Federal 

de 1988 aborda em seu Capítulo VI o Meio ambiente, que, em seu Art. 225 declara que: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (BRASIL, Art. 

225, CF, 1988). Essa posição compartilha a responsabilidade pela garantia dos direitos 

ambientais não só para o governo, como também com a própria sociedade, que é, ao 

mesmo tempo, agente transformador do meio ambiente e também quem é suscetível nessa 

transformação.  

Atualmente, uma das formas que o Estado dispõe para contribuir para a 

preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo proporcionando à sociedade o direito ao 

desenvolvimento sustentável, é por meio da instituição de tributos, cujas receitas podem 

ser utilizadas para a preservação e promoção do meio ambiente, como os denominados 

tributos ambientais (também conhecidos como tributos ecológicos), que fazem parte da 

chamada economia verde. 
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Tributos são instrumentos que o Estado dispõe para obtenção de receitas, 

buscando, a partir delas, a devida aplicação para a prestação de serviços e 

desenvolvimento de políticas públicas de interesse de toda sociedade. O Código 

Tributário Nacional, em seu art. 3º dispõe que: “Tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda e cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 

ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada”.  

O desenvolvimento nacional, preconizado no art. 3º da Constituição Federal, não 

será de outro modo atingido sem que seja considerada a variável ambiental, esculpida nos 

Arts. 170 e 225 da nossa Constituição, premissa básica do desenvolvimento sustentável. 

Por sua vez, é papel do Poder Público contribuir positivamente para um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, via aplicação de recursos ou incentivos fiscais, já que o 

Estado pode atuar e interferir na economia por meio da instituição de tributos, sejam eles 

com funções fiscais, parafiscais ou extrafiscais. 

Conforme Machado Segundo (2018), os tributos com função fiscal são aqueles 

usados para obter recursos orçamentários para a entidade estatal correspondente, como, 

por exemplo, o caso do IPTU cobrado pelos municípios. Os parafiscais são aqueles 

utilizados para obtenção de recursos para orçamentos de entidades que funcionam como 

“prolongamentos” do Estado, mas que não se confundem com o mesmo, a exemplo dos 

Conselhos de Regulamentação Profissional, os denominados Conselhos de Classe. Por 

fim, os tributos com função extrafiscal são aqueles instituídos com objetivos que vão além 

da própria arrecadação. Podem ser utilizados de várias formas, desde o incentivo à 

determinadas condutas e atividades para a consecução de finalidades específicas, até para 

o alcance de resultados no intuito de alcançar a redução de externalidades negativas 

(como é o caso da preservação ou conservação do meio ambiente, bem como a mitigação 

dos impactos negativos sofridos), como parte de uma política pública de desenvolvimento 

sócio-econômico-ambiental.  

No caso da utilização de instrumentos tributários para finalidade extrafiscal de 

corrigir, minimizar ou mesmo promover a proteção do meio ambiente, esta é uma forma 

de indução do desenvolvimento nacional por meio de uma política tributária ambiental. 

Na análise do art. 170, Inciso VI, da Constituição Federal, que trata da Ordem 

Econômica e Financeira, pode ser observado que para assegurar a todos uma existência 

digna, direito humano fundamental, há que ser considerado como princípio básico a 

variável ambiental:  
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

[...] 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 

de seus processos de elaboração e prestação;  

 

 Percebe-se que o Estado brasileiro teve como preocupação estabelecer na sua 

Constituição princípios norteadores do desenvolvimento sustentável como pilares da 

sociedade, considerando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial 

para o alcance desse desenvolvimento. Essa é uma preocupação imbuída do espírito de 

solidariedade/fraternidade estampados no próprio Preâmbulo da Carta Maior brasileira, 

pois o desenvolvimento sustentável preocupa-se não somente com o hoje, mas também 

com as gerações futuras e seu bem-estar. 

 É com o propósito de preservar o meio ambiente e promover um desenvolvimento 

capaz de proporcionar uma qualidade de vida para toda a sociedade, que surgiu a 

Tributação Ambiental, atuando precipuamente com a extrafiscalidade, punindo aqueles 

que atuam negativamente em relação ao meio ambiente e premiando aqueles que adotam 

posturas positivas de preservação/conservação do meio natural. 

Costa (2005, p. 297) conceitua a Tributação Ambiental como “o emprego de 

instrumentos tributários para orientar o comportamento dos contribuintes a protesto do 

meio ambiente, bem como para gerar recursos necessários à prestação de serviços 

públicos de natureza ambiental”. Neste sentido, o Estado deve atuar para a implantação, 

fiscalização e aplicação dos “tributos ambientais”, onde pode serem citados como 

exemplos o “ICMS Ecológico” e o “IPTU Verde”, já adotados em vários estados e 

municípios do país, e que compõem os chamados “impostos verdes”.  

O “ICMS Ecológico”, por exemplo, é um tipo de intercâmbio entre os estados e 

municípios, em que parte dos recursos arrecadados pelo estado com o ICMS (Impostos 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é transferido aos municípios, por meio de 

quotas. Dessa forma, 25% da arrecadação retorna para os municípios (aqueles que se 

adequam às normas de repasse), em troca de ações a serem desenvolvidas em prol do 

meio ambiente (LOUREIRO, 2008). 

O “IPTU Verde”, por sua vez, varia de acordo com cada município instituidor, a 

atua com o objetivo de estimular ações de preservação ambiental, mediante benefícios 
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fiscais, como a redução de alíquota do imposto para aqueles contribuintes que realizam 

tais ações, como, por exemplo, plantação e manutenção de árvores na calçada dos prédios 

e residências, assim como o uso de equipamentos que visem à preservação/conservação 

do meio ambiente, tais como os que economizam água. 

 

3 Considerações Finais 

 

  Os Direitos Humanos englobam uma série de direitos, que vão desde o direito à 

vida, liberdade, igualdade, até temas como o meio ambiente. Classificados em três 

categorias, denominadas de “dimensões” ou “gerações”, o meio ambiente encontrasse na 

terceira dimensão desses direitos.  

A proteção do meio ambiente, como condição essencial para o direito à vida, 

coloca esse direito como parte daqueles que alicerçam os direitos humanos. 

Ter um ambiente ecologicamente equilibrado e protegido é fundamental para o 

desenvolvimento econômico, que, por sua vez, é necessário para que a sociedade também 

se desenvolva em sua plenitude e usufrua de um bem-estar. 

É a partir do equilíbrio entre as variáveis econômica, ecológica e social que se tem 

o desenvolvimento sustentável, resultado conjunto de ações de todas as esferas sociais e 

cujos benefícios são sentidos não só pelas gerações presentes, mas também pelas futuras 

gerações. 

A responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável é compartilhada entre 

vários agentes, como as empresas, a sociedade e os governos. No Brasil, o Poder Público 

é um dos responsáveis para que todos tenham garantidos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo este considerado um bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Estado e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações.  

Neste trabalho, o objetivo foi mostrar a tributação ambiental como instrumento 

indutor da proteção ao meio ambiente e alcance do direito humano ao desenvolvimento 

sustentável. Com efeito, foi apresentado que a tributação ecológica tem um papel muito 

importante para a preservação do meio ambiente e para a garantia do direito humano ao 

desenvolvimento sustentável, e isso ocorre por meio da aplicação das receitas auferidas 

pelo Estado com esses tipos de tributos.   

Por fim, percebe-se que no Brasil as ações que envolvem a busca pela promoção 

e proteção do meio ambiente ainda são incipientes, carecendo de ampliação e aplicação 
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por parte do Estado, visto que não é tarefa fácil destinar recursos para uma área que, 

apesar de ser evidente sua importância, é uma percepção que não atingiu toda sociedade, 

ainda. Muitas variáveis influem nesse cenário, como o nível de instrução da população, 

em que mostra que, quanto maior a educação, maior preocupação com o meio ambiente. 

Isso ainda é um desafio para o Brasil, já que uma população bem informada é mais capaz 

de exigir do Poder Público ações dessa natureza. E, se o Estado pode ser indutor dessas 

ações, a própria sociedade também pode, ou mais ainda, já que, conforme o próprio da 

Constituição Federal (Art. 1º, parágrafo único), “Todo poder emana do povo [...]”, e 

ninguém melhor que o próprio povo para defender seus direitos. 
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Resumo: 

Impulsionado pelo desenvolvimento econômico juntamente com um aumento 

populacional desenfreado, a escassez dos recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, 

tornou-se uma preocupação real em toda a sociedade mundial. O Brasil, mesmo possuindo o 

maior potencial hídrico do planeta, ainda enfrenta problemas com a distribuição de água 

principalmente na região do semiárido. A cidade de Venha-Ver/RN, inserida em tal cenário, passa 

por problemas de escassez hídricas a cerca de seis anos, um período caracterizado por grandes 

percas na economia local a qual é baseada, quase que em sua totalidade, pela produção de 

pequenos agropecuaristas. A principal solução para amenizar essa situação na região foi a 

implantação da Operação Carro Pipa, gerenciada pelo Exército Brasileiro no período de Janeiro 

de 2012 até os dias atuais. Dessa forma, este estudo visa diagnosticar a distribuição de água 

potável no município de Venha-Ver e para tanto, buscou-se analisar inúmeros dados secundários 

como também uma imensa gama documental acerca do referido tema. Para a obtenção dos 

resultados utilizou-se a análise de parâmetros do tipo aumento populacional, distribuição de 

pontos de abastecimento. Assim, com a aplicação dessa metodologia foi possível verificar que 

com o prolongamento dos períodos de seca houve um aumento acentuado no número de pontos 

de abastecimento, saindo de 13 no ano de 2012 e chegando a 53 em 2018. 

 
Palavras-chave: Estiagem; Políticas Públicas; Abastecimento Hídrico. 

 

1 Introdução  

 

Os recursos naturais possuem um papel importante para humanidade, pois são 

necessários para o pleno desenvolvimento da sociedade e essenciais para a manutenção 

da vida. Partindo dessa premissa, o homem apresenta um olhar mais voltado para os 

recursos hídricos, tendo em vista este ser o responsável pela produção de alimentos, 

dessedentação de animais, abastecimento humano, além das indústrias e de muitas outras 

atividades. Dessa maneira, tem havido uma preocupação em como esse recurso deve ser 

utilizado pela sociedade, como deve acontecer o seu gerenciamento de tal forma que as 

pessoas o tenham disponível na quantidade certa e no momento adequado (HUITEMA & 

MEIJERINK, 2007). 

Sendo assim, outro fator que impulsiona essa preocupação com o gerenciamento 

hídrico é o crescimento populacional desenfreado, que é percebido logo após a revolução 
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industrial e vem se perpetuando até os dias de hoje. Segundo May, Lustosa e Vinha 

(2010), todo esse aumento demográfico tem expandido a busca por água potável em todo 

o planeta, atrelado às ações de destruição que o homem vem desenvolvendo, as quais 

estão resultando na escassez hídrica que se observa atualmente. 

No tocante, observa-se a necessidade em se discutir modelos de gerenciamento 

dos recursos hídricos, tendo em vista que este deve proporcionar a população garantias 

de acesso a uma água com qualidade e, também, em quantidades necessárias para o 

desenvolvimento das diversas atividades da sociedade, tendo em vista que segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) são necessários entre 50 a 100 litros de água por 

pessoa, por dia, para que seja possível assegurar a satisfação das necessidades mais 

básicas e a minimização dos problemas de saúde (ONU, 2010). 

A população do semiárido nordestino é, em sua grande maioria, composta por 

agricultores que dependem, quase que em sua totalidade, da terra para a sua 

sobrevivência. Dessa maneira, em decorrência dos prolongados períodos de seca da 

região houve uma considerável diminuição na produção e um aumento gradativo na 

mortandade de animais, o que gerou grandes prejuízos, principalmente aos pequenos 

produtores rurais da região.  

Como forma de amenizar os impactos ocasionados pela seca, medidas 

emergências passaram a ser desenvolvidas em todo o semiárido brasileiro, em especial 

no município de Venha-Ver, o qual está situado no semiárido do Rio Grande do Norte, 

sejam tais medidas relacionadas à manutenção da produção ou, até mesmo, na 

distribuição de água potável para o consumo da população. Sendo provável que essa 

distribuição de água seja uma das políticas mais importantes desenvolvidas pelo governo, 

tendo em vista que as cidades onde está operação funciona são aquelas que encontram-se 

em colapso total no abastecimento hídrico. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a distribuição 

espacial e temporal de água potável nos vários pontos de abastecimento que estão 

distribuídos pela cidade. Para que essa análise possa ser desenvolvida será necessária uma 

verificação minuciosa de dados secundários que irão mostrar a realidade no decorrer deste 

período de estiagem do município. 
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2 Recursos hídricos no semiárido brasileiro 

 

Atualmente, o Brasil detém a maior parte de água doce que está disponível no 

planeta, mas devido as suas dimensões geográficas, essa água não está distribuída 

homogeneamente por todas as regiões. De toda água existente no país, apenas 3% está 

localizada na região Nordeste e, a grande parte centralizada nas bacias do Rio São 

Francisco e Rio Parnaíba (SANTOS, CEBALLOS E SOUZA, 2013), sendo que a região 

Nordeste é caracterizada por baixos índices de chuvas que, por sua vez, acontecem em 

períodos determinados e mal distribuídos por toda a região. Além disso, o clima é quente 

bastante seco o que acaba tornado o ambiente muito árido (SUASSUNA, 2002). 

Segundo Silva (2006) as regiões semiáridas são caracterizadas, em grande 

maioria, pela aridez do clima, problemas hídricos e solos com baixa produção devido à 

pouca presença de matéria orgânica. No Brasil, a área que corresponde ao semiárido foi 

delimitada através da Lei 7.827/89 que determinou como característica principal para essa 

classificação uma média de até 800 mm de chuva por ano.  

Porém, em 2005, o Ministério da Integração ampliou essa abrangência, passando 

a considerar não apenas o índice pluviométrico, mas também, a aridez apresentada no 

ambiente e o risco superior a 60% da ocorrência de seca. Esses novos parâmetros 

utilizados na classificação fizeram com que o número de municípios considerados como 

semiáridos aumentasse consideravelmente, chegando a marca de 1.189 (mil cento e 

oitenta e nove) no ano de 2017 (BRASIL, 2017).  

Outra característica muito particular dessa região são os registros de elevadas 

temperaturas, motivo pelo qual só se consegue utilizar cerca de 25% de toda a água que 

é represada na região, todo o restante sofre processo de evaporação e, ainda, o mau 

gerenciamento por parte dos governantes (BRITO et al., 2007). 

É importante frisar que, segundo Brito et al. (2007) mesmo com os períodos de 

seca prolongados, com possibilidades de estiagem a cada dez anos, atrelados a um regime 

precário de índices pluviométricos, o nordeste brasileiro ainda é considerado como sendo 

o semiárido onde mais chove no mundo. Dessa maneira, é possível afirmar que não é 

somente a falta de chuva que provoca toda a escassez hídrica vivenciada pela população; 

sendo também decorrente da má distribuição da água juntamente com a uma grande taxa 

de evapotranspiração (GNADLINGER, 2011). 

Hoje, no semiárido brasileiro, existe uma grande preocupação em se conseguir 

implantar tecnologias para que os efeitos dessas secas prolongadas não atinjam tanto a 
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população dessa região. Porém, todas as ações já desenvolvidas pelo poder público ainda 

não foram suficientes para amenizar esses impactos, sejam eles de ordem física, 

econômica ou social, principalmente para aqueles que vivem nas áreas rurais (MENEZE 

& OLIVEIRA, 2017). 

Tal cenário de restrição quanto à disponibilidade hídrica nessa região chama a 

atenção do poder público tendo em vista os mais diversos usos que a água tem na 

sociedade. Esse panorama de escassez acaba por limitar a utilização desse recurso, 

comprometendo o desenvolvimento sustentável da região, além de impactar o avanço 

econômico.  

 

2.1 Gestão dos recursos hídricos 

 

Como forma de garantir um acesso de qualidade e igualitário da população aos 

recursos hídricos, inúmeros países virão na criação de leis uma saída para tal 

problemática. Foi através da legislação que o Brasil começou a ver a real importância que 

este recurso tem para sua sociedade e também para sua economia. Conhecida como a Lei 

das Águas (9.433/97) que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos. Para que seja 

possível o gerenciamento de qualquer corpo hídrico em território nacional é preciso saber 

que a água tem dois domínios distintos: águas federais e estaduais. 

Segundo Freire et al. (2013, apud AZEVEDO, 2012): 

 

[...] é importante o gerenciamento hídrico para o semiárido nordestino, 

devido a períodos de secas prolongados, necessitando de projetos de 

implantação e de gerenciamento de recursos hídricos [...] havendo a 

necessidade de discursões e reflexões sobre essa questão (2013, apud 

AZEVEDO, 2012, p. 13). 

 

Dessa maneira, o gerenciamento dos recursos hídricos acaba sendo fator 

indispensável para uma boa gestão hídrica, tendo em vista que a aplicabilidade da 

legislação vai influenciar de maneira decisiva no bem-estar social, porém, esse 

gerenciamento precisa acontecer de forma participativa, situação que leva tempo e muitas 

discussões entre as pessoas que ali convivem. 

De acordo com a legislação em vigor, as águas federais são de responsabilidade 

do governo federal e são aquelas que encontram-se em mais de uma unidade federativa, 

fazem divisa com outro país, dentre outros. Já os corpos hídricos com responsabilidade 

do estado são aqueles superficiais ou subterrâneos, ou ainda em qualquer depósito 
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encontrado em seus limites territoriais (CAMPOS & FRACALANZA, 2010). 

A política Nacional de Recursos Hídricos foi criada com o objetivo de assegurar 

que as próximas gerações tenham acesso a água com qualidade, garantindo a sua 

utilização de maneira integrada e consciente, além disso, determinou o uso múltiplo das 

águas como sendo um de seus pilares (BRASIL, 1997). Para que seja possível o 

funcionamento adequado desta lei, é preciso saber como acontece a sua aplicabilidade, 

dessa forma, conhecer os seus instrumentos passa a ser de suma importância. 

Segundo o Art. 5º da Lei 9.433/97, os instrumentos de aplicabilidade da Política 

Nacional de Recursos Hídricos são: 

 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 

1997, p. 2). 

 

Os planos de recursos hídricos funcionam como planos diretores e sua principal 

função é orientar a aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos. É importante 

frisar que esses planos de recursos hídricos devem ser desenvolvidos separadamente, 

levando em consideração as bacias hidrográficas, o Estado e o país, ou seja, cada área 

dessa deverá ter seu plano elaborado isoladamente (BARROS et al., 2012). 

De acordo com Machado (2014), o conteúdo do plano de recursos hídricos é de 

ordem pública, ou seja, quando a lei indica a necessidade de um conteúdo mínimo 

significa que ele é indispensável. Dessa forma, esse plano deve conter todos os itens que 

a lei cita, caso contrária acaba tornando-se um documento sem nenhuma validade. 

No tocante ao enquadramento da água em classes, o seu principal objetivo é 

assegurar às águas, qualidades compatíveis aos usos mais exigentes aos quais forem 

destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas (BRASIL, 1997). É a 

partir desse enquadramento que poderá será verificado os níveis de qualidade da água e, 

só assim, conseguir determinar maneiras preventivas para a sua proteção. 

De acordo com Milaré (2011), a outorga do direito de uso dos recursos hídricos é 

um instrumento, mediante o qual o órgão governamental confere a terceiros uma 

determinada disponibilidade hídrica para fins determinados, e por certos intervalos de 

tempo. É importante frisar que se for observado a necessidade de uso prioritário, de 
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interesse coletivo a outorga será revogada e sem direito a indenização. 

O instrumento de cobrança do uso da água acaba sendo um dos instrumentos mais 

eficazes da Política Nacional de Recursos Hídricos, principalmente nas regiões onde esse 

recurso é escasso, o que exige por parte do governo e da população um equilíbrio muito 

grande entre a oferta e a demanda (GOMES & BARBIERI, 2004). 

O Comitê de Bacias Hidrográficas possui competência para estabelecer os 

mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos, bem como sugerir valores a 

serem cobrados (BRASIL, 1997). A Agência das Águas - ANA é a responsável pela 

cobrança e arrecadação, além de aplicar e distribuir os valores arrecadados pelo uso dos 

recursos hídricos. 

Por fim, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é o último 

instrumento de aplicabilidade da Lei 9433/97. Este sistema é capaz de coletar, tratar, 

armazenar e recuperar informações pertinentes aos recursos hídricos e seus princípios 

básicos para funcionamento são: descentralizar a obtenção de dados, coordenação 

unificada do sistema e garantia de acesso a toda a população sobre os dados obtidos 

(BRASIL, 1997). 

Segundo Lanna (2013) o gerenciamento dos recursos hídricos é implantado por 

meio de cinco funções básicas: gerenciamento dos usos setoriais da água, gerenciamento 

interinstitucional, gerenciamento das intervenções em bacias hidrográficas, 

gerenciamento da oferta da água e o gerenciamento ambiental. 

Dessa forma, a gestão dos recursos hídricos apresenta-se como tema que merece 

grandes discussões, ainda mais quando o assunto é a sua escassez. Tendo em vista as 

grandes políticas desenvolvidas pelo governo objetivando amenizar os impactos que essa 

escassez traz para população é fácil perceber que a solução não chega tão rápido, 

principalmente no que refere-se ao abastecimento, assunto que precisa ser discutido tendo 

em vista a universalidade de acesso que prega a Lei 9.433/97. 

 

3 Materiais e Métodos 

 

3.1 Breve caracterização de Venha-Ver 

 

O município de Venha-Ver situa-se na mesorregião do Alto Oeste no Rio Grande 

do Norte, na microrregião da Serra de São Miguel (Figura 1). Limita-se com Coronel João 

Pessoa e São Miguel ao norte, Poço Dantas (na Paraíba) a sul, Luiz Gomes a leste e Icó 



 

____________________________________ 
455 

 

(no Ceará) a oeste. Criado pela lei n° 6.302 de 26 de junho de 1992, Venha-Ver/ RN 

possui uma área de 71,621 km² e uma população de 3.821 habitantes de acordo com o 

último censo de 2010, possuindo uma densidade demográfica de 53,35 hab/km² de acordo 

com o IBGE (2018). Ainda segundo o IBGE (2010), de toda a população residente no 

município 31,38% é residente na zona urbana e 68,62% reside na zona rural. 

 

 
Figura 1: Localização do município de Venha - Ver/RN 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2018). 

 

Segundo o Ministério da Integração Nacional, o município de Venha-Ver/RN 

está localizado no semiárido nordestino, tendo em vista o volume de precipitação 

observados nos últimos anos e, também, o percentual de déficit diária de água superior a 

60% (SUDENE, 2017). Porém, a sua localização proporciona um clima diferenciado das 

outras regiões do semiárido pois, por estar localizada em uma região serrana acaba tendo 

um clima mais frio. 

No que se refere aos recursos hídricos, o município é composto por um corpo 

hídrico na sede e mais três na zona rural, sendo que dois destes na zona rural encontram-

se secos, sendo estes responsáveis pelo abastecimento nas suas regiões. É importante 

ressaltar que o município encontra-se totalmente inserido na área de abrangência da bacia 

hidrográfica Apodi-Mossoró (IDEMA, 2008). 
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Figura 2: Localização do açude público e área de abastecimento hídrico Venha-Ver/RN 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3.2 Parâmetros medidos 

 

Para o presente estudo foram analisados dados secundários referentes aos índices 

pluviométricos registrados durante o período de janeiro de 2012 a julho de 2018, de 

acordo com documentos disponibilizados pela prefeitura do município. Esses dados 

tornam-se importantes tendo em vista a relação direta com a crise hídrica que a região 

vem sofrendo nos últimos anos. 

Além desse parâmetro, foram analisadas a distribuição de pontos de 

abastecimento de água potável tanto na zona rural, como na urbana. Essa análise foi 

realizada de maneira temporal, levando-se em consideração o quantitativo populacional 

beneficiado e também a distribuição espacial, onde avaliou-se a disponibilidade desses 

pontos de abastecimento por toda a área do município. 

Para fins de espacialização dos pontos de abastecimento, empregou-se os recursos 

do Sistema de Informação Geográfica (SIG) QGIS 2.14.7 LTR, possibilitando a 

vetorização dos bancos de dados quanto a distribuição espacial destes em relação aos 

limites municipais e da área urbana consolidada, conforme estabelecido pela lei orgânica 

municipal. Desta forma possibilitando a avaliação da dinâmica espacial populacional e 

de abastecimento. 
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4 Distribuição hídrica no município de Venha-Ver/RN 

 

O município de Venha-Ver localizado no estado do Rio Grande do Norte, mais 

especificadamente na região do Alto-Oeste Potiguar com todo o seu território pertencente 

ao semiárido brasileiro, classificação esta que leva em consideração o índice 

pluviométrico, a aridez, e o risco de seca daquela região. A cidade em si vem sofrendo há 

alguns anos com a escassez hídrica que assola a região, esse problema é visível quando 

observa-se que o único reservatório, responsável pelo abastecimento urbano, encontra-se 

em seu estado crítico de capacidade (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Açude Público de Venha-Ver /RN 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

Essa situação é decorrente dos índices pluviométricos registrados nos últimos 

anos, mais precisamente entre 2012 e 2018, onde o quantitativo de precipitações se 

mostraram insuficientes para a reposição do volume do reservatório, consequentemente 

comprometendo o abastecimento do município e, também, limitando o desenvolvimento 

da agricultura, principal atividade econômica da região. Na figura 4 pode-se averiguar a 

distribuição anual dos índices pluviométricos registrados segundo a EMPARN (2018), 

caracterizando um período prolongado de estiagem. 
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Figura 4: Acumulado pluviométrico de Venha-Ver/RN no período de 2012 a 2018 

Fonte: Adaptado da EMPARN, 2018 
 

Atrelado a esses baixos índices pluviométricos está o clima seco e quente, 

característico da região, o que aumenta a evapotranspiração ocasionando o processo de 

estiagem. Todos esses fatores levaram o município a decretar estado de emergência 

devido à escassez hídrica desde o ano de 2012. Desse período até os dias atuais o 

município de Venha-Ver vem recebendo água potável através da operação Carro Pipa, 

operação está desenvolvida pelo Ministério da Integração juntamente com o Ministério 

das Cidades e gerenciada pelo Exército Brasileiro. 

Inicialmente, no ano de 2012, a operação Carro Pipa era responsável pelo 

abastecimento de apenas 13 setores localizados somente na zona rural do município, 

tendo em vista que nesse período a Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN) ainda fazia o abastecimento na zona urbana da cidade, mas, com o passar 

dos anos e o agravamento da crise hídrica no município, o principal açude da cidade, 

localizado na zona urbana, entrou em colapso e junto com ele outros dois, localizados na 

zona rural. A figura 5 mostra a ordem cronológica do quantitativo de pontos de 

abastecimentos do Município de Venha-Ver/RN.  

 

 
Figura 5: Distribuição dos pontos de abastecimento de Venha-Ver/RN entre 2012 e 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Ao observar a Figura 6 é possível perceber a delimitação da área urbana do 

município que, por sua vez, abrange apenas 0,0089% de uma área total de 72568173,67 

m². Verifica-se que alguns pontos de abastecimento encontram-se fora dos limites 

territoriais e alguns deles fora, inclusive, dos limites do estado.  

Essa situação é justificada quando leva-se em consideração que o município faz 

divisa com os estados da Paraíba e do Ceará, aglomerando um quantitativo populacional 

em suas fronteiras que, por sua vez, tem um acesso mais rápido e fácil a políticas sociais 

do município, tendo em vista que o acesso ao município de estudo é bem mais fácil, com 

vias que garantem um percurso mais rápido e seguro. Além disso, questões políticas 

também influenciam nesse abastecimento além do território delimitado, o que torna mais 

oneroso todo o processo de abastecimento. 

 

 
Figura 6: Pontos de abastecimento hídrico e área urbana consolidada de Venha-Ver/RN 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

No início da operação, mais precisamente em 2012, o município tinha 13 pontos 

de abastecimento, sendo que em cada um deles tinha um total de famílias aptas a usarem 

este recurso, somando esse número é possível afirmar que nesse período 1.263 pessoas 

eram passíveis de abastecimento emergencial. Na Figura 7 é possível identificar os pontos 

existentes no ano citado e também quantificar o número de pessoas que eram atingidas 

por esse abastecimento, verificando-se a predominância do atendimento para zona rural 

do município. 



 

____________________________________ 
460 

 

 
Figura 7: População atendida por ponto em 2012 na cidade de Venha-Ver/RN 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Com a continuidade do período de estiagem na região a situação foi ficando cada 

vez mais crítica o que levou todo o município a necessitar de ajuda no abastecimento de 

água potável. Como foi observado na Figura 7 no ano de 2012 menos de 40% da 

população utilizava-se desse abastecimento emergencial, quando se analisar os dias atuais 

é fácil observar que quase 100% da população faz uso desse abastecimento.  

O município atualmente conta com 55 pontos de abastecimento de água potável 

que é efetuado diariamente pela operação Carro Pipa. Fazendo um levantamento geral da 

quantidade de habitantes atingidos, chega-se ao número de 3.181 que ao comparado com 

o ano de 2012, representa um aumento de 152% no número de pessoas atendidas. 

Aparentemente pode-se acreditar que o abastecimento é feito para toda a população, 

porém, quando é analisado a previsão de índice populacional feita pelo IBGE para o 

município no ano de 2017, percebe-se que o número de pessoas atendidas representa 

75,97% de toda a população. A Figura 8 ilustra detalhadamente os pontos que hoje servem 

de abastecimento para a cidade com também o número de pessoas cadastradas em cada 

um deles. 
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Figura 8: População atendida por ponto em 2018 na cidade de Venha-Ver/RN 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

5 Considerações Finais 

  

Após a análise sobre os índices de precipitações que ocorreram no município de 

Venha-Ver/RN identificou-se que no período de análise o quantitativo acumulado de 

chuvas não foram o suficiente para suprir as necessidades mais básicas da população, 

confirmando o cenário de colapso e crise hídrica. 

O abastecimento emergencial ao qual é ofertado ao município de Venha-Ver/RN 

por meio de programas do Governo Federal acaba por ser a única maneira de sanar as 

dificuldades da população tanto na zona urbana como na rural, tendo em vista que o 

próprio município não teria como arcar com todas as despesas geradas a partir desse 

abastecimento, o que mostra a importância da operação Carro Pipa na região que, de certa 

forma, contorna o problema mesmo que de maneira emergencial. 

Ao se analisar o gerenciamento desta operação e sua evolução em todos os anos 

de funcionamento percebeu-se que esta acompanhou, mesmo que lentamente, o aumento 

populacional da região mas, mesmo com toda a sua sistemática de atendimento, não 

conseguiu, ainda, atender a população como um todo. Esse problema fica ainda mais 



 

____________________________________ 
462 

 

visível quando observado a disposição de cada ponto de abastecimento, nesse caso é 

possível identificar, principalmente na zona rural, que algumas áreas não dispõe desse 

abastecimento, provavelmente, devido à dificuldade no acesso. 

No entanto, essa análise só foi possível devido à demarcação da área urbana do 

município pois, só dessa maneira, tornou-se viável diferenciar o nível de abastecimento, 

sendo que este apresenta-se de forma proporcional.  

Como o município tem sua maior parte da população localizada na zona rural é 

possível identificar que os pontos de abastecimentos também acompanham essa lógica. 

Percebeu-se ainda que os pontos da zona rural seguem um certo padrão de 

posicionamento, todos estão dispostos como forma de abranger a população moradora em 

um raio de até 500 m. 

Assim, foi possível verificar que o abastecimento hídrico do município em 

estudo, mesmo que sendo de forma emergencial, consegue abranger quase que toda a 

população de maneira rápida e eficiente. 
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Resumo: 

Constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes formações, o Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF) atua em parceria com os profissionais das equipes de saúde 

da família (ESF), compartilhando as práticas em saúde e atuando diretamente no apoio dessas 

equipes nos territórios sob sua responsabilidade. A pesquisa apresenta como objetivo geral 

descrever a espacialidade do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) na perspectiva do 

ordenamento territorial na cidade de Pau dos Ferros/ RN. Trata-se de uma pesquisa de revisão 

bibliográfica e campo. realizou-se a busca nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic 

Library Online) e BVS ( Biblioteca Virtual em Saúde), com artigos publicados de 2011 a 

2017 e fomos na unidade básica de saúde (UBS) do bairro São Judas Tadeu da cidade 

referida, onde foi visualizado as áreas de abrangência do NASF e quais os territórios 

assistidos pela equipe. A dinâmica do NASF deve acontecer de acordo com as necessidades dos 

usuários e o conhecimento do território buscando ampliar as possibilidades diante do processo 

saúde-doença condizente com as realidades assistidas. O NAFS1 do município exposto tem por 

função exercer um trabalho no território das 12 UBS de Pau dos Ferros. O NASF1 juntamente 

com as equipes das ESF deve considerar o grande território que terá que fazer a cobertura, assim, 

planejamento potencializar as locomoções e atendimentos no território. o NASF é uma tentativa 

do Governo Federal de criar uma política pública de saúde que tivesse como foco, resolver 

problemas utilizando a perspectiva de território de saúde, com suas particularidades e planejar 

ações in loco baseando-se no conhecimento da problemática a partir dos saberes e do conceito da 

multidisciplinaridade. 

  

Palavras-chave: Ordenamento Territorial; Saúde da Família; Espacialidade. 

 

1 Introdução 

 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado em 2008 pelo 

Ministério da Saúde (MS) como uma estratégia inovadora, objetivando a ampliação da 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica (AB) (BRASIL, 2010; MOLINI, 

MENDES, AMATO, 2010). Constituído por equipes compostas por profissionais de 

mailto:elison.j_12@hotmail.com
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diferentes formações, o NASF atua em parceria com os profissionais das equipes de saúde 

da família (ESF), compartilhando as práticas em saúde e atuando diretamente no apoio 

dessas equipes nos territórios sob sua responsabilidade (BRASIL, 2010). 

Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade 

do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, 

auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e 

necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais dentro dos 

territórios (BRASIL, 2010). 

 Dessa forma, o NASF trabalha na lógica do apoio matricial e têm como estratégia 

de organização da clínica e do cuidado em saúde a partir da integração e cooperação entre 

as equipes responsáveis pelo cuidado de determinado território. A ideia é que os 

profissionais da equipe do NASF possam compartilhar o seu saber específico com os 

profissionais da ESF, fazendo com que a equipe Saúde da Família amplie seus 

conhecimentos e, com isso, aumente a resolutividade da própria atenção básica.  

Segundo Peduzzi (2011), esses conhecimentos podem ser potencializados e 

melhor aproveitados quando o trabalho ocorre de forma colaborativa e íntegra como 

preconiza o SUS em seus princípios, para a autora, o trabalho entre profissionais em 

equipes de saúde devem ter um foco principal: o paciente. Com esse pensamento a autora 

ainda expõe que é necessário um estudo prévio na organização de qualquer serviço ou 

política de saúde. É importante conhecer quais características dos locais de trabalho a fim 

de reconhecer o lugar para que as ações sejam ordenadas de forma os usuários dos sejam 

os grandes beneficiários.  

 Nessa lógica, o diálogo entre as políticas de saúde e o ordenamento do território 

perpassam os distintos conceitos, ao contrário, a junção destes conceitos podem propor 

contextos mais firmes sobre a ótica do planejamento em saúde. Partindo deste, é notório 

que as ações de cunho planejadas para políticas de ordenamento territorial devem ser 

vistas através de várias faces, dentre elas destaca o social, o educacional e a saúde, sem 

esquecer os  traços, heranças e ações culturais de cada lugar (ORTEGA, 2007). 

Portanto, a pesquisa apresenta como objetivo geral descrever a espacialidade do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) na perspectiva do ordenamento territorial 

na cidade de Pau dos Ferros/ RN. Dessa forma, perpassando os objetivos específicos, 

temos: identificar quais áreas são cobertas pelo NASF nas ações de promoção e prevenção 

em saúde e como são planejadas essas ações. 
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Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica e de campo, conduzida pela 

abordagem qualitativa, como forma de sintetizar a produção do conhecimento relacionada 

a espacialidade do NASF no ordenamento territorial na perspectiva do planejamento que 

orienta as ações de promoção e prevenção. Partindo deste, para a identificação do 

problema utilizou-se a pergunta norteadora: Como é caracterizado o ordenamento 

territorial do NASF na cidade de Pau dos ferros/RN? 

A pesquisa de campo foi realizada na unidade básica de saúde (UBS) do bairro 

São Judas Tadeu da cidade referida, onde foi visualizado as áreas de abrangência do 

NASF e quais os territórios assistidos pela equipe.  

Para a seleção dos artigos realizou-se a busca nas bases de dados SciELO 

(Scientific Electronic Library Online) e BVS ( Biblioteca Virtual em Saúde), Para o 

levantamento dos artigos foram utilizados como descritores segundo a classificação dos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): território, políticas de saúde e saúde da 

família. A pesquisa foi realizada pelos autores em Outubro de 2017. 

Para tanto, o percurso da busca perpassou primeiramente utilizando o cruzamento 

dos descritores: território, politicas de saúde e saúde da família. Utilizou-se dos termos 

Booleanos: AND para afinar a busca entre os descritores; OR para ampliar a busca e NOT 

para refinar a pesquisa entre os descritores; os critérios de inclusão: artigos publicados 

entre os anos de 2011-2017, disponíveis, que retratem a realidade do Brasil, em português, 

artigos completos; Foram excluídos os artigos não encontrados na íntegra e/ou não 

disponíveis on-line e os publicados com data inferior a 2011.  

Após a aplicação dos critérios de inclusão foram refinados na seguinte ordem: 

escolha por título; em seguida por resumo e rigor metodológico; Os artigos obtidos a 

partir do refinamento anterior foram lidos integralmente para a realização da revisão. 

 
  Tabela 1: Publicações encontradas entre os anos de 2011 e 2017 segundo as bases de dados. 

Descritores Scielo             BVS 

Território 

Política de Saúde 

Saúde da Família 

26 139 

Filtros Adicionados 01 05 

Fonte: Elaborado a partir do levantamento dos artigos 

 

Com base nos artigos elencados foi realizado o processo de leitura na íntegra 

destes artigos selecionados de acordo com a temática e a pergunta norteadora. Dessa 

forma, os artigos selecionados foram lidos na íntegra e analisados detalhadamente quanto 
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ao questionamento proposto, para posterior discussão. A apresentação e discussão dos 

dados foram realizadas de forma descritiva, com o intuito de responder a questão que 

embasa o estudo e explorar a problemática da espacialidade do NASF. 

 

2. Resultados e discussão 

 

Segundo a Portaria Nº 3. 124, de 24 de Dezembro de 2012, existem três 

modalidades de NASF, essas são: NASF1, NASF2 e a portaria cria o NASF3, cada uma 

com suas especificidades. O município de Pau dos Ferros/RN consta atualmente com o 

NASF1. O mesmo deve ser composto por uma equipe de diferentes profissionais de nível 

superior.  A equipe em questão consta atualmente em sua composição os seguintes 

profissionais: 2 Assistentes Sociais, 1 Educador Físico, 2 fisioterapeutas, 3 

fonoaudiólogos, 2 Nutricionistas, 1 Psicólogo e 1 Terapeuta. Sendo assim, o grupo conta 

com uma variedade de profissionais atendendo a normativa exposta na portaria (BRASIL, 

2012).   

A dinâmica do NASF deve acontecer de acordo com as necessidades dos usuários 

e o conhecimento do território buscando ampliar as possibilidades diante do processo 

saúde-doença condizente com as realidades assistidas. Logo, se faz necessário o 

envolvimento multiprofissional no que tange o planejamento e a implementação das 

ações. Essa variedade de profissionais no que concerne o processo de trabalho 

interdisciplinar visa a busca pautada nas necessidades sociais e de saúde da população 

distanciando dessa forma a fragmentação das ações. Nisso, o conhecimento dos 

problemas de saúde baseia-se no enfrentamento das nuances territoriais e na 

complexidade das necessidades. Logo, se faz necessário que os diferentes profissionais 

dialoguem para construir ações capazes de enfrentar a complexidade presente no território 

(FERNANDES et al, 2016).  

Desse modo, a importância da leitura do território no que concerne ao olhar 

integral e complexo das identidades locais se adequa no planejamento territorial e tem-se 

nas suas dinâmicas sociais, culturais e políticas o elo norteador para o enfrentamento dos 

problemas sociais. Nisso, o ordenamento territorial visa a integração dos diferentes 

elementos sociais.  Partindo deste, corroborando com ALVES ( 2014), 

 

 [...] a importância de elementos endógenos na formação de planos 

locais de ordenamento territorial. Neste sentido, nos estudos referentes 
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às práticas de OT realizadas em determinados locais, regiões ou países, 

as identidades locais adquirem relevo, consistindo elemento que pode 

modificar, por completo, o planejado para o futuro de determinado 

território (ALVES, 2014, p. 69). 

 

 Visto isso, para planejar qualquer ação de saúde no território é preciso entender 

a realidade exposta e quais suas necessidades. Tarefa complexa, mas necessária e que 

favorece a promoção de saúde e o enfrentamento e busca da superação das desigualdades 

sociais (MOURA, 2015).  

No documento do Ministério da Saúde, “Glossário temático: promoção da 

saúde”, o território é descrito como um espaço delimitado, em transformação, contendo 

sujeitos com particularidades, culturais, sociais, econômicas, ambientais, capaz de nos dá 

dados importantes nos processos de intervenções de saúde (BRASIL, 2013). O território 

é heterogêneo e em permanente reorganização (SPOSATI, 2013).   

“O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos 

os poderes, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a 

partir das manifestações da sua existência” (SANTOS, 2006, p.13). O conceito de 

território refere-se a uma concepção dinâmica, tanto geográfica, como histórica, cultural, 

político e social (SPOSATI, 2013). Logo, o território é complexo e está sempre em um 

processo continuo de mudanças.  

Considerando suas particularidades é possível entender as necessidades do 

território, assim, pensar, planejar e intervir na realidade circunscrita. Não é possível 

pensar ações distantes do local onde as relações acontecem entre os sujeitos, instituições 

e políticas públicas.  

Partindo deste, o NAFS1 do município exposto tem por função exercer um 

trabalho no território das 12 UBS de Pau dos Ferros (ver no mapa). A portaria Nº 3. 124, 

de 24 de Dezembro de 2012, informa que o NASF1 deve ser vinculado as Equipes de 

Saúde da Família. O NASF1 juntamente com as equipes das ESF deve considerar o 

grande território que terá que fazer a cobertura, assim, planejamento potencializar as 

locomoções e atendimentos no território (BRASIL, 2012). 
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Mapa 1: Localização das 12 UBS do município de Pau dos Ferros/RN. 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Deve ser considerada a proximidade geográfica, pois fazendo tal consideração é 

garantida menor distância e menos tempo para deslocamento, potencializando as ações 

dos profissionais do NASF. Essa forma de atenção reduzirá os custos e propiciará um 

atendimento com rapidez as áreas que apresentam urgências na saúde (BRASIL, 2012).  

 É importante destacar que além de ações realizadas nas UBS, o NASF deve fazer 

intervenções em domicilio, espaços físicos e equipamentos no território. Podemos citar 

como espaço de atuação dessas equipes as Academias da Saúde ou projetos similares. 

Considerar a Academia da Saúde como local de trabalho é uma forma de conhecer o 

território e identificar as potencialidades existentes (MOURA et al, 2015). 

O NASF1 do município trabalha com ações de promoção, prevenção e 

reabilitação. Diante da importância do trabalho dessa equipe e do seu grande território, o 

planejamento se torna essencial para que aconteça um ordenamento adequado à demanda. 

Um planejamento adequado envolve integração entre gestores, profissionais e 

representantes da população para um trabalho colaborativo (BRASIL, 2014).  

Podemos dizer que consiste em um trabalho intersetorial, com articulações e 

cooperação entre diversos atores, numa estratégia de política pública que requer um 



 

____________________________________ 
472 

 

dialogo constante possibilitando a construção de conhecimentos mais efetivos (MALTA 

et al, 2014;  SILVA e BODSTEIN,2016). Dessa forma, Matuda (2015) propõe que as 

competências de cada profissional, isoladamente, não dá conta da complexidade do 

atendimento das necessidades de saúde, portanto é necessário flexibilidade nos limites 

das competências para proporcionar uma ação integral, onde a organização dos serviços 

favoreçam sempre o paciente e que a interação entre as equipes multiprofissionais sejam 

sempre neste foco. 

Da mesma forma, Nunes, Wovst e Neto (2014) Defendem uma ação onde o 

sistema, perceba o paciente como centro de atenção, ou seja, busca-se uma inovação e em 

alguns momentos a equipe se organiza para discutir cada caso, cada situação, sempre 

enfocando o paciente. A atuação do trabalho em equipe visa um atendimento integral, 

fortalecendo a autonomia e a qualidade de vida do paciente. 

Principal aspecto positivo da atuação em equipe é a possibilidade de colaboração 

de várias especialidades que denotam conhecimentos e qualificações distintas. Esse 

mesmo aspecto, entretanto, pode dificultar a compreensão mútua e a possibilidade de uma 

tarefa uniforme, pelas diferenças próprias de cada área, tanto em nível do conhecimento 

em si (SILVA, FOSSÁ, 2016). 

O ordenamento Territorial pode ser utilizado pela saúde para o cumprimento de 

suas tarefas e obrigações no que se diz respeito à distribuição de políticas públicas e sua 

cobertura em áreas populacionais onde se tenha este objetivo. No caso de Pau dos Ferros, 

este ordenamento favorece o desempenho da equipe uma vez que segue a legislação 

referente ao programa e potencializa o serviço que deve se realizar de forma equânime e 

colaborativa e interprofissional entre a equipe.  

A experiência interprofissional e colaborativa, além de prática e discursiva é 

modelada e modeladora uma vez que pode-se haver a necessidade de mudanças, sem que 

haja um engessamento ou caminho único na resolução de problemas ou desenvolvimento 

de suas habilidades, deve-se haver uma habilidade de resolução de conflitos (PEDUZZI 

et al, 2011). O trabalho interprofissional ocorre quando duas ou mais profissões aprendem 

com, para e sobre cada uma para aprimorar a colaboração e a qualidade do cuidado ao 

paciente (SILVA, SCAPIN E BATISTA, 2011). 

Portanto, podemos dizer que para um ordenamento adequado é necessário um 

trabalho intersetorial, interprofissional e que aconteça a territorialização. Essa deve ser 

uma estratégia operacional na construção de práticas na saúde. As equipes devem 

apropriar-se de um território considerando o mesmo integrado a todas as dimensões 
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sociais existentes (MOYSÉS e Sá, 2014). Essa tarefar é complexa, requer muito esforço 

dos profissionais juntamente com a comunidade e instituições que possam ser parceira, 

como uma escola.  

Desse modo, a não consideração desses fatores provocará um trabalho 

fragmentado, sem a contribuição da comunidade e assim, descontextualizado. Essa forma 

de atenção não atende os princípios do SUS e os documentos do NASF. Também não 

responderá aos desafios postos no campo da saúde. Logo, devemos considerar o território 

vivido e criar mecanismos de escuta da comunidade, assim, acontecerá uma aproximação 

com os problemas existente e maior conhecimento sobre causas e efeitos, possibilitando 

o planejamento e ações sobre a realidade a ser enfrentada.  

  

3. Considerações finais   

 

 A partir da discussão acima descrita, tem-se que o NASF é uma tentativa do 

Governo Federal de criar uma política pública de saúde que tivesse como foco, resolver 

problemas utilizando a perspectiva de território de saúde, com suas particularidades e 

planejar ações in loco baseando-se no conhecimento da problemática a partir dos saberes 

e do conceito da multidisciplinaridade.  

Desta forma, o município de Pau dos Ferros atende a normativa quando possui 

uma equipe composta por diferentes profissionais e tem ações focadas para cada região 

de saúde e, com este intuito, atingi uma maior parcela de sua população urbana ou rural. 

O planejamento deve acontecer com grande frequência para ordenar as ações da sua 

equipe de forma adequada as necessidades do seu território.    
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Resumo: 

Diante da Política Nacional de Promoção a Saúde, das experiências analisadas pelo 

Ministério da Saúde consideradas exitosas e da necessidade ao enfretamento as Doenças Crônicas 

não Transmissíveis, surge uma proposta de programa nacional (programa de promoção a saúde) 

através da oferta de práticas corporais e atividade física, a Academia da Saúde. Diante disso nosso 

estudo discutiu sobre barreiras observadas para incluir alguns grupos no programa Academia da 

Saúde, de acordo com o monitoramento do Ministério da Saúde, ano 2017.   O estudo é descritivo 

transversal baseado em dados secundários.  Inicialmente foi feito uma discussão teórica acerca da 

dificuldade na inclusão dos homens nas ações do programa. Posteriormente discutiu a dificuldade 

da inserção de grupos de vulnerabilidade social. O debate é associado aos conceitos de estigmas, 

subjetividade e políticas públicas. A academia da Saúde encontra barreiras para inclusão desses 

grupos e deve pensar em estratégias para que os sujeitos possam desfrutar dos benefícios 

provenientes da proposta das atividades físicas e práticas corporais.   

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Atividade Física; Práticas Corporais; Grupos de 

Vulnerabilidade. 

 

1. Introdução  

  

 Atualmente estamos presenciando uma valorização das práticas corporais e 

atividade física no contexto da saúde pública. Esse fato acontece principalmente pela 

importância que foi dada a essas ações para a promoção da saúde. Podemos dizer que o 

maior propulsor para que as práticas corporais e atividade física fossem sendo 

disseminadas na saúde pública dos municípios foi a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS) ao colocar essas ações como temas prioritários a serem desenvolvidos.  

 Todavia, é importante ressaltar que outras experiências com práticas corporais e 

atividade física foram norteadoras para a construção de outros programas de âmbito 

nacional que foram criados para disseminar essas práticas. Algumas experiências foram 

consideradas exitosas na oferta dessas atividades, citamos o programa Academia da 

Cidade que foi instalado em 2002 na cidade de Recife a partir de esforços da secretaria 

municipal de saúde e o CurtibAtiva fundado em 1998 por esforços da secretaria de esporte 

e lazer (HALLAL, et al, 2013; REIS, et al, 2013). As ações desenvolvidas eram alinhadas 

mailto:elison.j_12@hotmail.com
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as concepções de promoção de saúde e após análise desses programas, o Ministério da 

Saúde considerou os mesmo como programas de sucesso (BRASIL, 2017). 

 Outro importante documento do Ministério da Saúde que chamou a atenção para 

importância das práticas corporais e atividade física foi o “Plano de ações estratégicas 

para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-

2022”. O mesmo deixa claro que para modificamos o quadro alto de DCNT no contexto 

brasileiro, devemos intervir em alguns fatores comportamentais, entre eles está a 

inatividade física (BRASIL, 2011).  

 Diante da PNPS, das experiências analisadas pelo Ministério da Saúde 

consideradas exitosas e da necessidade ao enfretamento as DCNT surge um programa 

nacional na oferta de práticas corporais e atividade física, a Academia da Saúde. O mesmo 

foi criado pela portaria n. 719, de Abril de 2011, porém teve seu conteúdo modificado 

pelo documento N. 2.681/2013. Inicialmente tinha sua maior ênfase nas práticas corporais 

e atividade física, depois com a nova portaria aumentou seu escopo de ações para alcançar 

e fortalecer a promoção da saúde (BRASIL, 2017). 

 Logo, esse programa está instalado em todas regiões do Brasil e em muitos 

municípios brasileiros (BRASIL, 2018). Entretanto é preciso analisar o seu 

funcionamento e discutir o seu sucesso ou não êxito. O desenvolvimento do programa 

deve ser avaliado para interrogarmos os benefícios do programa, quais problemas 

persistem e assim refletimos na busca de soluções (LIMA E D’ASCENZI, 2013). Diante 

disso, temos como objetivo discutir sobre problemas encontrados para incluir alguns 

grupos nas atividades físicas e práticas corporais do programa Academia da Saúde, de 

acordo com o monitoramento do Ministério da Saúde, ano 2017.     

 O estudo é descritivo transversal com dados secundários. As secretarias 

municipais de saúde com polos em funcionamento do programa Academia da Saúde, 

foram avaliados a partir dos indicadores sobre as atividades desenvolvidas, públicos 

participantes e profissionais. No entanto, nos detemos a discutir a dificuldade na inclusão 

de alguns grupos no programa. Esse monitoramento é feito anualmente pelo 

Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não transmissíveis e Promoção da 

Saúde (DANTPS) em parceria com as secretarias estaduais de saúde (BRASIL, 2018). 

 Para apresentação e discussão dos resultados buscamos documentos disponíveis 

no site do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social. Os artigos 

científicos foram encontrados nas bases de dados Scielo e Directory of open acces 

journals, na qual utilizamos recorte temporal, assim selecionando artigos publicados entre 
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os anos 2009-2018. Ainda, com o objetivo de estabelecer uma discussão relacionada a 

disciplina “Saúde, educação e subjetividades locais”, dialogamos com autores utilizados 

na literatura indicada junto ao programa de Pós-graduação em Planejamento e dinâmicas 

territoriais no semiárido.   

 

2 Participação de homens e grupos de vulnerabilidade social no programa academia 

da saúde  

 

 Um programa surge orientado a partir de uma política, a mesma por sua vez, 

seguiu e segue etapas durante seu ciclo. A instituição e modificação perpassa etapas como 

a identificação de um problema, formulação, implementação e avaliação. Se necessário, 

é feito novas formulações e posteriormente se implementa as mudanças (LIMA E 

D’ASCENZI, 2013). Logo, um programa de âmbito nacional que segue orientações da 

PNPS também segue os mesmos processos. Uma etapa que não pode faltar, é seu 

monitoramento para saber se está sendo alcançado seus objetivos.  

 A Academia da Saúde tem como um dos objetivos a inclusão social nas ações do 

programa. Pensando nisso, em seu monitoramento realizado anualmente, também é 

verificado a inclusão dos sujeitos nas atividades. Logo é constatado quais grupos estão 

sendo mais participantes ao programa e quais estão sendo poucos inseridos (BRASIL, 

2017). Nos deteremos em discutir a dificuldade na inserção de grupos específicos. 

 No monitoramento realizado em 2017, foi relatado dificuldade no 

desenvolvimento de atividades para homens (BRASIL, 2018). Em pesquisa com o 

programa academia da cidade de Recife, dos usuários que responderam ao estudo, 89% 

eram mulheres (HALLAL, et al, 2013). Os números também não são diferentes em 

pesquisa na academia da cidade em Belo Horizonte, 88% dos participantes do programa 

eram mulheres (CAIAFFA, 2013).  Diante disso, devemos nos questionar por que os 

homens estão tendo sua participação incipiente em programas de atividade física e 

práticas corporais. Será que essa inclusão envolve uma discussão sobre estigma? É 

possível que a subjetividade masculina não esteja sendo incluída no desenvolvimento das 

ações? Faremos uma discussão teórica a partir desses questionamentos.  

 Atualmente existe uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH), pois reconhece os homens como sujeitos que menos procuram os serviços de 

saúde. E eles são os que mais sofrem óbitos por doenças do aparelho circulatório e assim 

possuem uma expectativa de vida menor se comparado as mulheres (BRASIL, 2009). 
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Esses motivos são suficiente para nós nos preocupamos em discutir a presença dos 

mesmos em programas de atividade física e práticas corporais, assim,  esses indivíduos 

irão se beneficiar dos efeitos positivos e caminhar para a mudança dos quadros de saúde 

masculina.  

 É importante primeiro descobrir quais são as práticas mais realizadas e discutir a 

relação das mesmas com a pouca participação dos homens. O quadro a seguir, Atividade 

física e práticas corporais no programa Academia da Saúde, faz esse diagnóstico no 

programa academia da saúde. 

 

Quadro 1: Atividade física e práticas corporais desenvolvidas no programa Academia da saúde. 

Práticas  Percentual 

Ginástica 94% 

Grupos de caminhada/Corrida 81% 

Danças 66% 

Jogos ou Brincadeiras 49% 

Atividades esportivas 32% 

Artes marciais 13% 
Fonte: Brasil (2018). 

 

 A atividade mais desenvolvida nos polos do programa é a ginástica. Essa pode ser 

realizada numa perspectiva rítmica que envolve muita coordenação motora, muito 

semelhante aos requisitos motores da dança que é a terceira ação mais praticada. Mas, 

será que os homens anseiam por práticas como essas? É importante dizer que vivemos 

ainda numa sociedade machista, na qual o senso comum, ainda relaciona práticas rítmicas 

como atividades femininas.     

 A sociedade estabelece os meios para categorizar as pessoas, criam pré-

concepções, normas e  exigências de modo rigoroso. O sujeito que não segue os 

comportamentos ou características são estigmatizado, levando a um descrédito e sendo 

depreciado (GOFFMAN, 1980). Infelizmente, ainda é comum escutamos o discurso que 

quem faz atividades como as referenciadas são somente mulheres ou homens 

homossexuais, ao homem hétero cabe atividades mais vigorosas. Dessa forma, resta 

quebrar essa pré-concepção ou fortalecer a mesma e continuar com os estigmas.  

  O sujeito estigmatizado pode se vitimizar ou buscar romper com as normas 

gerando uma nova interpretação da realidade. O fato é que não é tarefa fácil, mas 

necessário, pois, o indivíduo nessa condição sofre, se torna deprimido, confuso, hostil e 

se isola (GOFFMAN, 1980). Logo, essas normas pré-estabelecidas por uma sociedade 
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machista, deve ser destruídas com diálogos e práticas no cotidiano. Não podemos 

permanecer com argumentos desprezando os homens, homossexuais ou héteros, porque 

os mesmos participam de atividades como ginástica e dança.  

   Não podemos negar que ainda existe uma masculinidade hegemônica que 

diferencia o masculino e o feminino, colocando-os como opostos e divididos. O homem 

ainda nega caraterísticas consideradas femininas que pode ser atribuídas a ele. O seu 

comportamento deve ser agressivo, forte, competente e homofóbico (SEPRAVICH e 

CORESQUI, 2013). Esse olhar ainda permeia a sociedade, mas deve ser descontruído 

para que os homens se beneficie dos serviços de saúde como os programas que ofertam 

atividade física e práticas corporais.  

 Em um estudo de revisão sistemática com programas de intervenção de atividade 

física com homens, mostrou que atividades aeróbicas e exercícios resistidos de 

intensidade moderada ou alta proporcionou diversos benefícios a saúde dos homens 

acometidos de doenças ou não. Houve melhoras na qualidade de vida,  controle da pressão 

arterial, aptidão cardiorrespiratória, diminuição da gordura corporal, entre outros 

benefícios (SOUZA e GUIMARÃES, 2015). A ginástica e dança por ser uma atividade 

aeróbica e se utilizada com intensidade adequada também pode proporcionar tais 

benefícios. Logo, o homem deve participar de práticas como essas pelos bons efeitos a 

saúde e na perspectiva de romper barreiras que conservam os estigmas.   

 Nessa discussão é importante levamos em consideração as subjetividades. Quais 

são as principais práticas que os homens realizam em espaços públicos no momento de 

lazer? Esse diagnóstico ajudará no planejamento de ações e na inclusão dos mesmos.  Em 

uma observação sistemática de atividades realizadas em parques e praças da cidade de 

Curitiba, vericiou-se que os homens realizam como principal atividade a prática de 

futebol (REIS, et al, 2013). Em estudo semelhante em Florianópolis, sobre características 

da prática de atividade física no lazer, os homens praticam mais corrida e futebol (DUCA, 

et al, 2014). Em outro estudo, foi constatado maiores níveis de atividade física moderada 

e vigorosa com o sexo masculino (FERMINO, HALLAL, REIS, 2017). 

 A subjetividade é compreendida como algo que diz respeito ao sujeito. É na 

subjetividade que aparece as singularidades e pertencimento. É justamente nas relações 

sociais que o indivíduo vai se apropriando de algo e o tornando peculiar, esse processo é 

constante e caracterizador do sujeito (SILVA, 2009). Os homens por sua vez possuem 

características que são comuns  e na relação com atividade física e práticas corporais isso 

é deflagrado na maior participação em práticas como o futebol e corrida (REIS, et al, 
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2013; DUCA, et al, 2014). Sendo essas numa intensidade moderada e alta (FERMINO, 

HALLAL, REIS, 2017). Logo, porque não pensar no oferecimento de práticas como essas 

nos programas de promoção da saúde? Essas por serem as mais praticadas por homens 

poderia os atrair, daí no decorrer do programa outras práticas poderiam serem sugeridas 

e discutidas para a sua realização. 

 A PNPS reconhece a subjetividade como valor e princípio das pessoas e dos 

coletivos que deve ser considerado para a promoção da saúde (BRASIL, 2014a). A 

academia da saúde também chama a atenção para a cultura, algo que está inter-

relacionado com o subjetivo. Logo as ações devem ser pensadas e realizadas de acordo 

com as práticas do território local (BRASIL, 2014b). Então, as reflexões para inserção 

dos homens nesses programas devem partir de discussões como essas que tragam para o 

debate o estigma, a subjetividade e a cultura.  

 É importante também que estudos em programas que ofertam atividade física para 

homens aconteçam no Brasil, já que isso não foi verificado em estudo de revisão 

sistemática (SOUZA e GUIMARÃES, 2015).  Informar os efeitos positivos aos sujeitos 

que ingressam em programas como os citados é muito importante. A informação 

cientifica ajuda na desconstrução de estigmas. É importante também resolver hipóteses 

como as existente nas reflexões que envolvam estigma, subjetivada e cultura.     

 

3 Grupos de vulnerabilidade Social 

 

 O monitoramento do programa Academia da Saúde também traz os números 

referente a participação de grupos de maior vulnerabilidade social. O quadro a seguir 

apresenta esse diagnóstico. 

 

Quadro 2: Participação dos grupos de maior vulnerabilidade social no programa Academia da Saúde. 

Grupos de maior vulnerabilidade social Percentual 

População Negra 62% 

Pessoas com deficiência 48% 

Populações do Campo, da Floresta e das Águas. 40% 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 35% 

Meninas e mulheres em situação de violência 27% 

Jovens em conflito com a lei 15% 

Migrantes 11% 

Pessoas em situação de rua 10% 

Ciganos 4% 
Fonte: Brasil (2018) 
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 Esses dados mostram que o programa tem potencial para a equidade, inclusão de 

grupos populacionais, mas que para algumas populações devem ser aprimorada as 

estratégias para ampliar o alcance do programa (BRASIL, 2018). A lei Orgânica da 

Saúde, nº 8. 080/1990 que também dispõe sobre as condições de promoção da saúde e 

orienta a saúde pública, chama a atenção para o princípio da universalidade, onde todos 

os sujeitos tem o direito de acesso e igualitário (BRASIL, 1990). Logo, todos esses 

sujeitos devem ter sua participação reconhecida e em maiores percentuais já que o Brasil 

é um pais heterogêneo e conta com muitas pessoas pertencentes aos grupos referenciados.  

 O sujeito ou grupos considerados de vulnerabilidade, se apresentam em um 

contexto na qual está em perigo ou exposto a potenciais danos que estão atrelado a sua 

existência. Os mesmos estão mais suscetível a desvantagens na mobilidades social, menor 

qualidade de vida e com uma cidadania fragilizada. Esses indivíduos devem ser apoiados 

pelas políticas públicas para gerar mudanças de suas condições ou existência (CARMO e 

GUIZARDI, 2018).     

 A preocupação com esses grupos é apresentado em algumas políticas públicas 

como a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A mesma se destina as 

populações que vivem em situação de pobreza, privação, fragilidade de vínculo afetivos 

e pertencimento (BRASIL, 2005). Essa política deve ser considerada para planejamento 

nos serviços de saúde. Não é permissível a grupos que vivam nesses condições não 

encontrarem espaço nos serviços públicos, principalmente nos de saúde que são regidos 

pelo princípio da universalidade.  

  Os grupos de vulnerabilidades também sofrem muito com os estigmas, citamos a 

população negra, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e ciganos, entre 

outros. Existe um pré-conceito depreciativo sobre eles que faz os mesmos esquematizar 

a sua vida no sentido de evitar algumas situações (GOFFMAN, 1980). Então é preciso 

sempre refletir se isso está acontecendo em um programa de atividade física e práticas 

corporais que tem como princípio a inclusão social. Devemos criar um ambiente atrativo 

e acolhedor a todas as populações.   

 Entre esses sujeitos, outro exemplo é o deficiente físico, esse sofre com estigmas, 

sendo tratado muitas vezes como incapaz. As suas respostas emocionais podem ser 

diversas, desde se isolar ou ir ao enfretamento as condições postas. Em estudo sobre os 

efeitos do exercício físico para pessoas com deficiência foi comprovado que o deficiente 

ativo apresenta uma melhor percepção da sua qualidade de vida. Portanto, esses devem 
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ser estimulados a participar de programas de atividade física visto a importância das 

práticas para a saúde desses sujeitos (SIMIM e MELLO, 2009).  

 Chamamos a atenção também, o fato que devemos considerar o território e suas 

singularidades no processo de inclusão dos grupos. É no território que descobrimos as 

problemáticas, fazemos diagnóstico e buscamos soluções mais robustas para a tomada de 

decisão em busca da equidade (SANTINHA, 2006). Em estudo sobre o monitoramento 

da Academia da Saúde, ano 2016, foi verificado que o programa têm em sua população 

de usuários a grande maioria da comunidade em geral e um baixo número de grupos como 

os quilombolas, ribeirinhos, indígenas, entre outros (SÁ, et al, 2016). Essa fato nos leva 

a pensar que o território não está sendo considerado no planejamento das ações, pois é 

nele que encontramos esses grupos e podemos estudar formas de incluir os mesmo.  

 Portanto, devemos considerar as desigualdades socioterritoriais, assim como a 

política de assistência social, visando ao enfretamento das problemáticas e garantindo 

condições a universalização dos direitos. Desta forma, é obrigação das políticas garantir 

a presença dos grupos de vulnerabilidades nos programas de promoção da saúde que 

ofertam a atividade física e práticas corporais. 

  

4. Considerações Finais 

  

 O programa Academia da Saúde apresenta dificuldades na inclusão dos homens e 

de alguns grupos de vulnerabilidade social. As suas estratégias devem ser revistas por 

reflexões que levem em consideração os estigmas, subjetividade e políticas públicas. É 

preciso debater esses conceitos associado a esses grupos e ao baixo percentual de adesão 

dos mesmos ao programa referenciado.  

 Ressaltamos que esse artigo apresenta um debate teórico de dados secundários a 

luz da reflexão-crítica, na qual se apresentou como necessidade urgente a partir do 

diagnóstico negativo para inclusão de alguns grupos nas ações do programa. Essa 

discussão não deve terminar aqui, novas reflexões devem surgir e novas hipóteses para a 

inclusão desses sujeitos devem ser levantadas. A pesquisa deve ser utilizada como 

ferramenta para resolver as dificuldades no desenvolvimento da Academia da Saúde. 
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Resumo: 

As redes públicas de cooperação são formadas por parcerias entre os setores 

organizacionais, que envolve o setor público e o privado, buscando cooperar com a melhoria da 

qualidade de vida da população, por meio de objetivos específicos que contribui para o 

desenvolvimento local. No caso, da Secretaria Municipal da Mulher, esta busca desenvolver 

políticas públicas direcionadas aos direitos das mulheres, com o papel de planejar, organizar, 

dirigir e controlar os planos, programas, projetos e ações que visem à defesa da mulher, 

assegurando-lhe uma plena participação na vida socioeconômica, política e cultural de um 

município. No Brasil, existem muitos serviços públicos especializados que prestam apoio à 

mulher, buscando proteção e orientando os casos de violência, bem como prestando 

acompanhamento a saúde e assessoria jurídica. A Secretaria Municipal da Mulher executa suas 

atividades em parceira com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que desenvolve 

ação de inclusão sócio-familiar-comunitário, bem como em parceria com o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), caracterizado como uma unidade pública que 

oferece serviços a indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Nesse sentido, esse 

estudo buscou responder a seguinte problemática: Qual é a percepção das mulheres que buscam 

ajuda na Secretaria Municipal da Mulher, com relação à qualidade dos serviços prestados por essa 

secretaria, relacionada à vulnerabilidade social e desigualdade de gênero no ambiente local? Para 

tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, descritiva, qualitativa, bem como estudo de caso e de 

campo. Verificando-se na análise dos resultados que pode-se afirmar que tal secretaria possui uma 

boa gestão, além de um bom relacionamento com a sociedade local, visto que foi considerado 

satisfatório os serviços prestados pela mesma. Por agregar dois aspectos fundamentais da gestão: 

o planejamento e a organização, estabelecendo os procedimentos antes da implementação. 

 

Palavras-chave: Gestão Pública; Redes de Cooperação; Secretaria Municipal da Mulher.  

 

1 Introdução 

 

A administração pública brasileira tem passado por um processo de 

transformação principalmente relacionado à descentralização dos governos estaduais e 

municipais, o que tem favorecido a transferência dos recursos aplicados nos governos 
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locais. Possibilitando com isso, segundo Machado (2007, p.15), garantir os direitos 

coletivos e individuais, para prover a boa qualidade de vida para a população. 

Diante do exposto, essa pesquisa foi constituída por uma pesquisa de campo e 

estudo de caso realizado na Secretaria Municipal da Mulher, sendo esta, uma rede de 

cooperação criada por meio de um projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de 

Cajazeiras – Paraíba (PB), que busca desenvolver políticas públicas direcionadas aos 

direitos das mulheres, com o papel de planejar, organizar, dirigir e controlar os planos, 

programas, projetos e ações que visem à defesa e necessidade da mulher, assegurando-

lhe uma plena participação na vida socioeconômica, política e cultural nesse Município.  

Essa Secretaria Municipal da Mulher executa suas atividades em parceira com o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que desenvolve ação de inclusão 

sócio-familiar-comunitário, bem como em parceria com o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), caracterizado como uma unidade pública 

que oferece serviços a indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.  

Nesse contexto, esse estudo buscou responder a seguinte problemática: Qual é a 

percepção das mulheres que buscam ajuda na Secretaria Municipal da Mulher, com 

relação à qualidade dos serviços prestados por essa secretaria, relacionada à 

vulnerabilidade social e desigualdade de gênero no ambiente local?  

Diante desses fatos, entende-se que esse estudo evidenciará conhecimentos 

específicos relacionados a gestão de redes públicas de cooperação municipal, de forma 

que essas informações podem ser utilizadas em ambientes de trabalho, proporcionando 

dados importantes quanto a gestão. Assim, observa-se que existe relevância nesse tema, 

já que o mesmo contribui para a melhoria da qualidade de vida de muitas comunidades, 

sejam pela prestação de serviços ou pela ajuda material que algumas redes disponibilizam. 

Esse estudo busca contribuir também com as pesquisas na área de administração pública, 

principalmente com a compreensão dos aspectos estruturais de redes de cooperação 

municipal, colaborando com o meio acadêmico em futuras pesquisas.  

 

1.1 Objetivos da Pesquisa 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Investigar, sob a percepção das mulheres que buscam ajuda na Secretaria 

Municipal da Mulher, a qualidade dos serviços prestados por essa secretaria, relacionada 

à vulnerabilidade social e desigualdade de gênero no ambiente local. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 Analisar os objetivos e projetos relacionados a prestação de serviços dessa 

instituição;  

 Identificar as expectativas das mulheres que buscam ajuda na secretaria 

municipal da mulher, acerca das atribuições e competências desenvolvidas nas suas 

atividades;  

 Mostrar quais os serviços dessa secretaria são mais procurados pelas 

mulheres da comunidade;  

 Apontar supostas medidas que podem ser tomadas por essa secretaria, para 

viabilizar soluções a curto e médio prazo, que possa contribuir com o melhoramento dos 

seus serviços prestados. 

 

2 Referencial teórico 

 

2.1 A gestão pública brasileira  

 

A administração pública é formada por um conjunto de órgãos, serviços e agentes 

vinculados ao Estado que, organizados, visam a assegurar a satisfação das necessidades 

coletivas, tais como: a segurança, a cultura, a educação, o bem-estar da população, entre 

outros. Nesse contexto, entende-se como Gestão Publica o gerenciamento do patrimônio 

da sociedade que seja financeiro ou bens moveis e imóveis, desempenhado por meio de 

atos administrativos e subordinado a Leis. Assim, compreende-se que esse tipo de gestão 

faz referencia as atividades que correspondem ao Poder Executivo, desempenhando ações 

de forma imediata e permanente, objetivando atender e satisfazer as necessidades da 

população.   

Bresser Pereira (2008, p.6) comenta que no século XIX, os países capitalistas mais 

desenvolvidos criaram a primeira reforma administrativa, considerada como reforma do 

serviço público que transformou o Estado em gerencial, gerando um relevante progresso 

com crescimento econômico. 

Com isso, para garantir a consecução do bem de todos, os Estados devem atender 

necessidades públicas, sendo estas previstas em várias partes do texto da Constituição 

Federal de 1988, em especial no art. 6º, que são tidos como verdadeiros direitos sociais, são 

elas: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Assim, o atendimento de tais 
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necessidades se faz na forma de serviços públicos, através de seus entes federados no 

exercício de suas competências políticas, administrativas e financeiras. 

 

2.2 CRAS e CREAS: conceitos e competências  

 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social (CREAS) são instituições que prestam serviços 

continuados relacionados com a proteção e assistência social para famílias, seus membros 

e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade, em parceiras com os órgãos públicos locais.  

O CRAS é uma unidade pública de referência para o desenvolvimento de todos os 

serviços sócio assistenciais de Proteção Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Foi criado com o objetivo de prevenir a ocorrência de situações de riscos, 

fortalecendo os vínculos familiares e sociais, aumentando o acesso aos direitos da 

cidadania. Buscando atender programas de transferência de renda, como: Bolsa Família, 

Renda Cidadã, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa de Capacitação para 

o Trabalho, entre outros (ARISA; BUZATTO, 2013, p.5).  

Assim, entende-se que o CRAS tem a intenção de precaver a ocorrência de 

situações de risco na sociedade entre os indivíduos. Enquanto, o CREAS trabalha com o 

indivíduo em que já se encontra em situação de risco, como: seus direitos violados, 

vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaças, maus 

tratos e discriminações sociais.  

 

2.3 Secretaria Municipal da Mulher 
 

No Brasil, existem muitos serviços públicos especializados que prestam apoio à 

mulher, buscando proteção e orientando os casos de violência ocorridos nos municípios. 

Uma vez que, a violência contra a mulher é um problema social e, deve ter participação 

dos poderes municipais, judiciário, do Ministério Público, bem como das Defensorias 

Públicas.  

De acordo com Cordeiro (2014, p.4), a secretaria da mulher busca de promover 

políticas públicas e enfrentar o preconceito e as desigualdades de gênero, raça, classe, 

geração e orientação sexual. Promovendo ações que atendam a um conjunto dos 

segmentos da população feminina, em especial para as mulheres negras, pobres, lésbicas, 
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com deficiência e idosas, priorizando programas voltados para a prevenção e 

enfrentamento da violência doméstica sexual e urbana contra a mulher.   

Diante dos fatos expostos, compreende-se que as atribuições dessas secretarias 

estão direcionadas a desenvolver atividades por meio de planejamento, programas e 

projetos que viabilizem os direitos da mulher, garantindo-lhe cidadania. Assim, as ações 

de prevenção e combate a todas as formas de violação humana relacionada com a mulher, 

devem ser executadas em parceria com os órgãos municipais, sejam eles privados ou de 

sociedade geral.  

 

3 Procedimentos Metodológicos  

 

Para que uma pesquisa possa ser reconhecida como científica, ela precisa ser 

coerente e bem argumentada. Nesse sentido, quanto aos procedimentos, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, de forma que as informações foram obtidas através de fontes de 

terceiros ou referencias teóricos publicados em livros, anais de eventos e periódicos. No 

intuito de obter que subsídios para o desenvolvimento do referencial teórico sobre as redes 

públicas de cooperação local, a partir de estudos já realizados, objetivando sua 

compreensão.  

A pesquisa classifica-se ainda como um estudo de caso, por permitir um amplo 

e detalhado conhecimento de um determinado objeto, sendo este, direcionado a Secretaria 

Municipal da Mulher da cidade de Cajazeiras - PB. Proporcionando um conhecimento 

particular desse fato, ao demonstrar a qualidade dos serviços prestados. Classificando-se 

ainda como pesquisa de campo, uma vez que será aplicado um questionário juntos as 

mulheres dessa comunidade que solicitam os serviços da secretaria da mulher. 

Quanto aos objetivos, este trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo, 

pois se utilizou de instrumento de análise, com intuito de mostrar a qualidade dos serviços 

oferecidos pela Secretaria, em específico na prefeitura municipal de Cajazeiras-PB. Para 

Gonçalves (2007, p.36), a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-

los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, com o objetivo de estabelecer relações entre 

as variáveis.  

Quanto à abordagem do problema, a presente pesquisa pode ser classificada 

como qualitativa, pela utilização de análises de dados para esclarecer os pontos 

investigados. Com isso, o pesquisador tem a oportunidade de conhecer o objeto no 

ambiente em que ele se insere, captando a essência e o significado do objetivo em análise.  
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O universo dessa pesquisa se restringe apenas no município de Cajazeiras-PB, 

com foco na Secretaria Municipal da Mulher, pela disponibilidade em obter as 

informações necessárias para se realizar a análise, como também por evidenciar os 

benefícios gerados a sociedade local quanto a rede de cooperação pública. Desse modo, 

a amostra desse estudo de deu de forma aleatória e por acessibilidade, junto às mulheres 

desse município que buscam ajuda na secretaria da mulher, totalizando 40 respondentes. 

Quanto à coleta dos dados se deu por meio de um questionário semi-estruturado, 

formados com perguntar abertas e fechadas, aplicado as mulheres que buscam ajuda na 

secretaria. Bem como, foi coletado também informações junto ao coordenador dessa 

secretaria, por meio de um roteiro de entrevista, no intuito de obter dados referentes ao 

serviços prestados pela mesma. O ano analisado foi 2014.2, e os dados obtidos foram  

analisados e evidenciados por meio de gráficos e/ou tabelas, sempre que necessário.   

 

4 Análise dos Dados 

 

4.1 Caracterização da Secretaria Municipal de Cajazeiras 

 

A Secretaria Municipal da Mulher foi fundada em 14 de junho de 2010, criada 

com base na Lei nº 7.302 de dezembro de 1997. A origem dos seus recursos financeiros 

é do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM).  Atualmente possui 15 funcionários contratados e presta serviços 

como:  

 Acompanhamento Jurídico, Social e Psicológico à mulher vítima de violência, 

discriminação e/ou preconceito; 

 Assistência a saúde, onde existe a colaboração, dos agentes de saúde no 

acompanhamento das mulheres no: pré-natal, parto, pós-parto, na assistência 

social;  

 Auxilia na resolução de problemas sociais, fazendo a visita e encaminhando a 

problemática para as autoridades competentes.  

A meta principal dessa secretaria é fazer valer os direitos da mulher, em todos 

os campos sociais, e com isso, cumprir a lei que regulamenta esses direitos. Com objetivos 

de: reduzir a mortalidade materna, e diminuir o índice de adolescentes que engravidam 

precocemente. Assim, essa secretaria consegue atender em média 99 mulheres 

mensalmente.  
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A Secretaria Municipal da Mulher, localizada na cidade de Cajazeiras – PB, 

apresenta a seguinte estrutura organizacional:  

 

 
Figura 1: Organograma Organizacional da Secretaria da Mulher de Cajazeiras – PB 

Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

Quanto às demais competências dessa secretaria, o quadro 1 destaca as 

seguintes: acompanhar as políticas públicas relacionadas ao direitos das mulheres; 

desenvolver diagnósticos sobre a situação da mulher no município; difundir textos de 

natureza educativa; denunciar atos que revelem a discriminação da mulher; desenvolver 

ações de combate e prevenção relacionados a violência, entre outras. 

 
Quadro 1:  Demais competências dessa secretaria 

Competências 

Propor, coordenar e acompanhar as políticas públicas relacionadas aos direitos 

das mulheres. 

Estimular,  apoiar  e  desenvolver  diagnósticos  sobre  a  situação  da  Mulher 

no  Município. 

Difundir  textos  de  natureza  educativa  

Denunciar  prática,  atos  ou  meios  que incentivem ou  revelem  a 

discriminação da Mulher ou, ainda, restrinjam seu papel social. 

Desenvolver  ações  de  prevenção  e  combate  a  todas  as  formas  de  viola

ção  dos direitos  e  de discriminação das mulheres com ênfase nos programas 

e projetos de atenção à Mulher em situação de violência 

Propor a celebração de convênios nas áreas que digam respeito a políticas 

específicas de interesse da Mulher, acompanhando-os até o fim. 

Elaborar  e  coordenar  planos,  programas  e  projetos  relativos  a  questão  d

a  Mulher  no  âmbito  do Município, dentro da proposta orçamentária da 

Secretaria. 

Elaborar  e  executar,  em  conjunto  com  outras  Secretarias  e  órgãos  da  A

dministração  Direta  e Indireta, políticas públicas nas áreas que interferem 

diretamente na situação da Mulher na sociedade. 
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Coordenar  e  implementar  campanhas  institucionais  relativas  às  questões  

de  gênero,  utilizando material de divulgação, junto à população do 

Município; 

Fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos da 

Mulher 
Fonte: dados da pesquisa (2014) 

 

Por meio dos dados coletados nessa secretaria, através de um roteiro de 

entrevista aplicado a gestora responsável pelo setor (Francisca Campos), foi possível 

desenvolver um questionário semiestruturado, no qual foi aplicado as mulheres do 

município que utilizam dos serviços de tal secretaria, totalizando uma amostra de 40 

mulheres. Os resultados obtidos serão evidenciados no subitem que segue. 

 

4.2 Serviços utilizados na Secretaria da Mulher 

 

Foi identificado o perfil sócio-demográfico das mulheres que participaram dessa 

pesquisa, verificando que 41% são casadas, 17% são solteiras e outras têm uma união 

estável, 14% são viúvas e, 11% divorciadas. Quanto a faixa etária, em sua maioria (28%) 

estão com idade acima de 40 anos e, 20% entre 25 a 29 anos. Observa-se também que 

mulheres com até 20 anos (17%) também buscam ajuda na secretaria da mulher (tabela 

1). 

Tabela 1: Perfil Sócio- Demográfico da Amostra 

FAIXA ETÁRIA Frequência Percentual 

Até 20 anos 7 17% 

De 21 a 24 anos 5 12% 

De 25 a 29 anos 8 20% 

De 30 a 34 anos 5 12% 

De 35 a 39 anos 4 11% 

Acima de 40 anos 11 28% 

TOTAL 40 100% 

ESTADO CIVIL   

Casada 16 41% 

Divorciada 4 11% 

Solteira 7 17% 

Viúva 6 14% 

União estável 7 17% 

TOTAL 40 100% 

FILHOS   

Sim 36 89% 

Não  4 11% 

TOTAL 40 100% 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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Observando ainda a tabela1, 89% das respondentes possuem filhos, com uma 

variação entre 1 a 8 filhos por mulher. Verifica-se que as mulheres com idade mais 

avançadas possuem em média de 3 a 8 filhos e, em sua maioria são casadas. 

Com relação a escolaridade dessas mulheres, o gráfico 1 mostra que 37% 

possuem nível médio, 35% nível fundamental, 8% tem curso técnico, outros 8% nível 

superior e 12% delas não possuem estudos. 

 

 

 
Gráfico 1: Nível de Escolaridade 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Verificou-se ainda a profissão exercida por cada uma das respondentes, no qual 

em sua maioria, são Do Lar (61%), 8% aposentadas, 11% vendedoras, 4% possuem 

técnico em enfermagem, outras 4% são atendentes em consultórios. E, as demais se 

destacam com profissões como: cabelereira, professora, técnica contábil, comerciante. 

Apenas, 2 respondentes possuem nível superior com profissão em enfermagem e outra 

em contabilidade, conforme observado na tabela 2. 

 
Tabela 2: Profissão exercida pelas mulheres 

PROFISSÃO FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Do Lar 23 61% 

Aposentadoria 3 8% 

Vendedora 4 11% 

Técnica Enfermagem 2 4% 

Cabelereira 1 2% 

Atendente Consultório 2 4% 

Professora 1 2% 

Comerciante 1 2% 

Contadora  1 2% 

Enfermeira 1 2% 

Técnica contábil 1 2% 

TOTAL 40 100% 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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O gráfico 2 evidencia a renda mensal de cada uma dessas mulheres, observado 

que 40% possui renda de 1 salário mínimo, 30% tem menos de 1 salário por mês, 12% 

tem 2 salários mínimos por mês, 10% possuem acima de 2 salários mínimos e, 8% das 

respondentes não possuem renda mensal. 

 

 
Gráfico 2: Renda mensal 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Diante dos fatos aqui exposto, verifica-se que as mulheres (em sua maioria) que 

buscam os serviços da secretaria da municipal da mulher, são pessoas com pouca renda 

mensal, baixo nível de escolaridade e com uma faixa etária acima dos 40 anos. Verifica-

se ainda que tais mulheres são casadas e possuem filhos, com média de 3 a 8 filhos. Assim, 

pode-se afirmar que a secretaria atende, na maioria das vezes, a uma classe de mulheres 

que possuem maior evidencias de necessidades sociais. 

Nesse contexto, foi possível identificar quais os serviços que essas mulheres 

mais procuram na secretaria, os que se destacaram foram: apoio e informações 

relacionadas a prevenção do câncer (100%); serviços socioeducativos relacionados ao 

convívio familiar (100%). Podendo observar na tabela 3, outras atividades mais 

procuradas como: proteção contra a violência doméstica (70%), bem como o 

acompanhamento na saúde gestacional e acompanhamento social (75%). 

 
Tabela 3: Serviços mais procurados pelas mulheres na secretaria da mulher 

COMPETÊNCIAS FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

Proteção contra a violência domestica 28 70% 

Capacitação profissionalizante 24 60% 

Acompanhamento social e/ou psicológico  30 75% 

Acompanhamento na saúde gestacional  30 75% 

Acompanhamento jurídico 29 72% 

Ajuda relacionada a discriminação e/ou 

preconceito 

23 57% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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Diante dos resultados obtidos, verifica-se que a secretaria presta atendimento, 

em sua maioria das vezes, relacionados a saúde da mulher, bem como a serviços 

psicológicos e sociais. As respondentes (100%) ainda afirmaram que conseguem 

solucionar seus problemas com a ajuda da secretaria da mulher. Afirmando também que 

tal secretaria realiza visitas nas residências das mulheres acompanhadas de assistentes 

sociais, promovendo mutirões de saúde nos bairros da cidade.  

Mencionaram também que estão satisfeitas com o atendimento oferecido por 

essa secretaria. No entanto, mesmo satisfeitas e sem algum tipo de restrição no 

atendimento dessa secretaria, 35% dessas mulheres deixaram algumas sugestões e/ou 

reclamações, tais quais: 

 Deveria marcar horário para serem atendidas; 

 Deveria aumentar o número de mulheres atendidas por dia; 

 Deveria priorizar os casos mais urgentes; 

 O atendimento deveria ser organizado por meio de fichas enumeradas de acordo 

com a ordem de chegada; 

 Deveria realizar exames médicos variados, oferecendo mais serviços na área da 

saúde, bem como exames de prevenção; 

 Deveria distribuir remédios; 

 Ter médicos em várias especializações, bem como atendimento pediátrico; 

 Promover eventos nos lares, no intuito de oferecer conhecimentos em relação à 

prevenção contra abusos no próprio lar. 

Diante dessas sugestões, fica evidente que algumas mulheres confundem os 

serviços prestados por essa secretaria, caracterizando-a como um Posto Médico. Nesse 

caso, cabe a secretaria promover eventos no município evidenciando quais são as reais 

atividades oferecidas pela mesma. Esclarecendo que tal secretaria busca atender de forma 

socioeducativa, oferecendo serviços não só na área da saúde da mulher, mas também 

assessoria jurídica e assistência social, no intuito de proteger os direitos das mulheres.  

 

5 Considerações finais 

 

As redes públicas de cooperação local caracterizam-se por meio da participação e 

integração que permitem uma relação mais próxima entre o governo municipal e a 

sociedade, criando estratégias que promovem a cooperação voluntária, através de 
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parcerias, oferecendo serviços direcionados aos direitos das mulheres. Nesse sentido, esse 

estudo investigou, sob a percepção das mulheres que buscam ajuda na Secretaria 

Municipal da Mulher na cidade de Cajazeiras-PB, a qualidade dos serviços prestados 

relacionada à vulnerabilidade social e desigualdade de gênero no ambiente local. 

Para tanto, analisou-se os objetivos e projetos relacionados a prestação de serviços 

dessa instituição, no qual busca solucionar problemas sociais, através de visitas e 

encaminhamento para autoridades competentes. Tem como meta principal a de cumprir 

a lei que regulamenta os direitos das mulheres, com objetivos de reduzir a mortalidade 

materna, e diminuir o índice de adolescentes que engravidam de forma precoce. 

Com relação às expectativas das mulheres que buscam ajuda na secretaria 

municipal da mulher, acerca das atribuições e competências desenvolvidas nas suas 

atividades, foi identificado que a maioria encontra-se satisfeita com o atendimento 

recebido, conseguindo solucionar seus problemas conforme cada necessidade. Assim, 

identificou-se que os serviços mais solicitados pelas mulheres dessa comunidade são: 

acompanhamento jurídico, social e psicológico, além da assistência a saúde gestacional. 

Busca-se também, mas com menor intensidade, conforme os resultados obtidos nesse 

estudo,a capacitação profissional e ajuda relacionada a discriminação e/ou preconceito da 

mulher sofrido na sociedade. 

Por meio dos resultados obtidos nessa pesquisa, pode-se afirmar que tal secretaria 

possui uma boa gestão, além de um bom relacionamento com a sociedade local, visto que 

foi considerado satisfatório os serviços prestados pela mesma. Por agregar dois aspectos 

fundamentais da gestão: o planejamento e a organização, estabelecendo os procedimentos 

antes da implementação. Porém, verifica-se a necessidade de que se promova mais 

eventos no intuito de divulgar o real trabalho exercido por essa secretaria, deixando claro 

e evidente o objetivo principal da mesma, bem como as atividades que são executadas, 

deixando a população local mais consciente e com conhecimentos mais definidos sobre 

os serviços oferecidos. 

Como sugestões para futuras pesquisas, propõe-se que seja realizado esse 

mesmo estudo nas demais secretarias da região, criando com isso, a possibilidade de fazer 

um comparativo entre essas secretarias, evidenciando seus pós e contras, além de 

contribuir por meio de parcerias a melhoria no serviço prestado e no desenvolvimento do 

município.  
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Resumo: 

A saúde também pode afetar a produtividade de forma indireta. Primeiro, através de seu 

efeito sobre o nível de investimento nos demais componentes do capital humano, como por 

exemplo, escolaridade. Indivíduos doentes investem menos em educação reduzindo ainda mais a 

probabilidade de uma melhor inserção no mercado de trabalho. O empregador, por observar 

apenas a saúde do seu empregado, remuneraria melhor a hora de trabalho dos mais saudáveis, por 

estes possuírem características que supostamente contribuem para aumentar a produtividade. 

Como a desigualdade de renda, amplia a divergência de interesses entre os grupos sociais, as 

características das relações sociais, como grau de confiança entre os membros de uma sociedade, 

que constituem importantes recursos para alcançar fins coletivos podem se tornar mais frágeis. 

Na presença de alguma doença, o proveito de tempo saudável que os indivíduos utilizam para 

realizar suas atividades, tais como trabalhar e consumir bens, é reduzida, na medida em que parte 

do tempo é dedicada para a recuperação de sua saúde. 

 

Palavras-chave: Produtividade; Rendimento; Desigualdade de renda. 

 

1 Introdução 

 

O Brasil apresenta-se como um dos melhores campos para se estudar a pobreza, 

não somente porque possui uma grande parte da população pobre da América Latina, mas 

também porque apresenta um grande potencial para erradicar a pobreza. O estudo do 

PIB per capita brasileiro, combinado com o alto grau de desigualdade da renda, gera 

condições favoráveis para o desenho de políticas redistributivas. Esse potencial é 

exemplificado pela alta sensibilidade dos índices de desigualdade e pobreza, e mudanças 

em certos instrumentos de política, por exemplo, as mudanças no salário mínimo e nas 

taxas de inflação (NERI, 2000). 

Nas últimas décadas, observamos uma preocupação crescente entre os gestores de 

políticas públicas com o nível de saúde de sua população, onde a principal meta de 

política de saúde tem sido promover uma distribuição igualitária e garantir o acesso aos 

serviços desse setor. A importância crescente da saúde decorre, em grande medida, do 

seu efeito sobre o nível de bem estar, que pode ser direto, uma vez que a doença afeta 

negativamente a função de utilidade individual e indiretamente, devido ao seu impacto 
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sobre a participação na força de trabalho e produtividade, ocasionando perdas de 

rendimentos individuais (ANDRADE, 2001). 

Na Constituição brasileira de 1988 a questão de equidade foi tomada como 

igualdade no acesso aos serviços de saúde, uma vez que garantiu a universalidade da 

cobertura e do atendimento, com o propósito de fornecer os mesmos direitos e 

oportunidade de acesso aos serviços de saúde para indivíduos com as mesmas 

necessidades. Entretanto, a sustentabilidade desse sistema depende de aportes financeiros 

que estão além da capacidade de financiamento do setor, o que faz com que indivíduos 

com maior poder aquisitivo busquem os serviços privados de saúde como forma de 

garantir o acesso quando necessário. De acordo com o princípio de equidade vertical, os 

serviços de saúde deveriam ser distribuídos segundo a necessidade de cuidados com a 

saúde, independente das características socioeconômicas individuais (NERI; SOARES, 

2002). 

Entretanto, a relação entre o estado de saúde e a distribuição de renda não é feita 

de forma igualitária. Esse efeito é observado na medida em que sociedades mais desiguais 

são caracterizadas pela presença de conflitos sociais e maiores divergências entre as 

classes socioeconômicas, que podem se refletir em um maior nível de estresse emocional, 

taxas elevadas de criminalidade e menor provisão pública de serviços, produzindo efeitos 

adversos sobre o estado de saúde (ANDRADE, 2001). 

O objetivo desta estudo é analisar o impacto das perdas salariais e sua relação com 

o estado de saúde do indivíduo, examinando e comparando ambos os sentidos desta 

relação. Mais especificamente, analisar em que medida a saúde tem efeitos sobre a 

distribuição de rendimentos, e como a desigualdade de renda afeta o estado de saúde 

individual. 

 

2 Desigualdade nos rendimentos, reflexos na saúde 

 

Existem duas principais abordagens teóricas que explicam os mecanismos pelos 

quais a distribuição de renda afetaria o estado de saúde: corrente Psicossocial e corrente 

Neomaterial (LYNCH et al., 2000). O principal fundamento teórico da corrente 

Psicossocial é a hipótese de renda relativa. De acordo com essa hipótese, a posição 

relativa do indivíduo na sociedade é um importante determinante do estado de saúde 

individual, já que o efeito da renda sobre o estado de saúde ocorre não somente através 

do seu nível absoluto, mas também do seu nível relativo. Segundo essa abordagem, o 
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nível de desigualdade de renda afeta o estado de saúde mediante a percepção do ambiente 

social em que o indivíduo está inserido, ao comparar sua posição na estrutura social com 

a posição daqueles que pertencem a outras classes. Essa comparação pode gerar 

sentimentos negativos, tais como angústia, insegurança, inferioridade, vergonha de sua 

posição na sociedade e menor nível de confiança interpessoal (LYNCH et al., 2000). 

  Do ponto de vista individual, essas emoções, experimentadas principalmente 

pelos grupos de menor renda, se traduzem em comportamentos nocivos à saúde, como, 

por exemplo, o uso excessivo de álcool e cigarros, e maior estresse emocional, além de 

contribuírem para reduzir a participação desse grupo de renda no processo decisório das 

políticas sociais, tendo como consequência o menor provimento de bens e serviços de 

saúde direcionados a essa camada da população (LYNCH et al., 2000). 

Em um outro estudo, as pesquisas apontam, pelo menos, três vertentes através das 

quais, o estado de saúde afeta os rendimentos: produtividade, número de horas ofertadas 

de trabalho e a decisão de participar na força de trabalho (ALVES; ANDRADE, 2013).  

De acordo com a teoria do capital humano, a produtividade do trabalhador está 

diretamente relacionada ao estoque de capital humano o qual depende, dentre outros 

fatores, dos investimentos realizados ao longo do ciclo de vida, tais como escolaridade, 

treinamento profissional, hábitos de vida saudáveis, aquisição de bens e serviços de 

saúde. Ter boa saúde determina um estoque de capital humano mais elevado, gerando, 

portanto maior produtividade. Em uma economia onde os fatores de produção são 

remunerados segundo sua produtividade marginal, a taxa salarial será maior quanto 

melhor for o estado de saúde (ALVES; ANDRADE, 2013). 

A saúde também pode afetar a produtividade de forma indireta. Primeiro, através 

de seu efeito sobre o nível de investimento nos demais componentes do capital humano, 

como por exemplo, escolaridade. Indivíduos doentes investem menos em educação 

reduzindo ainda mais a probabilidade de uma melhor inserção no mercado de trabalho. 

Essa relação pode ser observada também nas localidades com altos índices de violência, 

condições precárias de moradia e falta de saneamento básico, onde apresentam altas taxas 

de mortalidade e baixa expectativa de vida, inibindo assim, os investimentos na 

capacitação do indivíduo. Em segundo lugar, é possível que haja uma relação entre o 

estado de saúde e outros atributos não observáveis que afetam a produtividade 

(NORONHA, 2005). 

 O empregador, por observar apenas a saúde do seu empregado, remuneraria 

melhor a hora de trabalho dos mais saudáveis, por estes possuírem características que 
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supostamente contribuem para aumentar a produtividade. Alguns autores detalham ainda, 

que a saúde precária pode trazer aumentos dos custos para o empregador, estes, por sua 

vez, são transferidos para o empregado na redução da taxa salarial. Em certa medida, 

esses custos estão relacionados com a produtividade, uma vez que reduzem o valor 

líquido dos bens e serviços produzidos pelos doentes (NORONHA, 2005). 

No âmbito macro, esses sentimentos irão se traduzir em conflitos sociais latentes 

e menor qualidade das relações sociais, dificultando o estabelecimento de uma coesão 

social forte, importante para a construção de uma rede de apoio e cooperação entre as 

pessoas. Como a desigualdade de renda, amplia a divergência de interesses entre os 

grupos sociais, as características das relações sociais, como grau de confiança entre os 

membros de uma sociedade, que constituem importantes recursos para alcançar fins 

coletivos podem se tornar mais frágeis. Tais características determinam, em certa medida, 

o nível de capital social de uma sociedade, sendo menor onde a desigualdade de renda é 

mais elevada (NORONHA; ANDRADE, 2008). 

 Nesse contexto, a desigualdade de renda afeta o estado de saúde de todos os 

indivíduos, independentemente de sua condição socioeconômica. Um exemplo é o maior 

nível de estresse emocional observado entre os indivíduos que residem em sociedades 

mais desiguais, que pode estar associado a menor segurança no emprego, menos apoio 

social, maior nível de violência e criminalidade. 

A produtividade pode não ser o único meio pelo qual a saúde afeta a taxa salarial. 

Além deste efeito, a menor remuneração por hora de trabalho observada entre esses 

indivíduos seria justificada pela presença de discriminação no mercado de trabalho, na 

medida em que os empregadores preferem trabalhadores saudáveis, ainda que estes sejam 

tão produtivos quanto os que não se apresentam gozando de plena saúde.  

Também existe um consenso geral de que os socialmente menos privilegiados 

tendem adoecer mais precocemente. Algumas doenças crônico-degenerativas se 

desenvolvem com antecedência de aproximadamente 30 anos nos indivíduos na base da 

pirâmide social, quando comparados com aqueles que se encontram no topo. Outros 

estudos sugerem a construção de um índice de concentração em saúde com base em 

variáveis de necessidades de cuidados com a saúde  auto avaliação da saúde, presença de 

doenças crônicas e restrição de alguma atividade (NORONHA; VIEGAS, 2002). 

 

Na presença de alguma doença, o proveito de tempo saudável que os indivíduos 

utilizam para realizar suas atividades, tais como trabalhar e consumir bens, é reduzida, na 
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medida em que parte do tempo é dedicada para a recuperação de sua saúde. Como isso 

ocorre, o número de horas ofertadas de trabalho é menor (Grossman, 1972). 

Devido ao efeito produtividade, a quantidade ofertada de trabalho pode ser 

alterada. Este é um impacto indireto da saúde sobre a oferta de trabalho, que pode ser 

explicado pelo efeito substituição e pelo efeito renda. O efeito substituição é a mudança 

na taxa marginal de substituição entre dois bens, mais especificamente, entre o lazer e o 

trabalho. Como a saúde precária reduz a taxa salarial, o preço relativo do lazer se reduz, 

fazendo com que os agentes diminuam a quantidade ofertada de trabalho e optem por 

consumir mais lazer. Por outro lado, o efeito renda corresponde ao aumento na oferta de 

trabalho para compensar essa redução na taxa salarial. Nesse caso, os indivíduos doentes 

podem aumentar o número de horas ofertadas de trabalho de forma a manter constantes 

seus rendimentos totais. Essa situação é especialmente observada na ausência de um 

sistema de seguridade social que proteja o indivíduo contra possíveis perdas de 

rendimentos decorrentes da doença. 

Esses aspectos se tornam especialmente relevantes para o Brasil, tendo em vista o 

arcabouço institucional do sistema saúde que parece alimentar a desigualdade em saúde 

e a desigualdade de renda. O sistema de saúde brasileiro é caracterizado como um sistema 

misto, no qual os setores público e privado coexistem no financiamento e provimento 

desses serviços. Por um lado, tem-se o sistema público (Sistema Único de Saúde - SUS), 

cuja oferta é universal, integral e gratuita. Paralelamente, têm-se os serviços financiados 

e providos pelo setor privado, onde o acesso ocorre mediante o pagamento direto ou 

através de algum plano de saúde. Esse desenho institucional contribui para acentuar a 

desigualdade social no acesso aos cuidados médicos, e, consequentemente, a 

desigualdade social em saúde (ANDRADE, 2005).  

O estado de saúde pode afetar a distribuição de renda se as perdas de rendimentos 

salariais incidirem de forma diferenciada sobre os grupos socioeconômicos. As perdas 

são mais acentuadas nas classes de renda mais baixa, contribuindo para aumentar a 

desigualdade de renda. Este efeito seria observado por duas razões. A primeira decorre 

das diferenças no nível de qualificação profissional entre os estratos sociais que 

determinam a ocupação de postos de trabalho diferenciados. Indivíduos mais pobres, por 

apresentarem menor nível de escolaridade, tendem a desempenhar tarefas que exigem 

mais esforço físico do que intelectual. Com isso ocorre, a presença de alguma doença, 

que gere limitações físicas, pode ter um efeito maior sobre os rendimentos desses 
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indivíduos, isso quando comparado com aqueles cuja ocupação exige menos ou nenhum 

esforço físico (ANDRADE, 2005).  

A segunda razão se deve à presença de desigualdades sociais em saúde favoráveis 

às camadas de renda mais elevada. Como os grupos socioeconômicos menos 

privilegiados têm maior probabilidade de adoecer, a perda de rendimentos decorrente 

desse pior estado de saúde pode torná-los ainda mais pobres, agravando a distribuição de 

renda. As classes de renda mais elevada por terem mais acesso aos serviços, em especial 

aos cuidados preventivos, tendem a detectar mais cedo a doença, fazendo com que o 

tratamento seja mais eficaz. Assim, os efeitos da doença podem ser menos danosos entre 

os indivíduos pertencentes às camadas de renda mais alta, ainda que a probabilidade de 

adoecer fosse a mesma entre as diferentes camadas sociais. Portanto, o população de 

classe mais baixa, tenderia a apresentar uma saúde mais precária o que acarretaria perdas 

de rendimentos mais acentuadas para esse grupo (ANDRADE, 2005). 

Nesse sentido, as políticas públicas poderia analisar e alterar o quadro de 

distribuição de renda, onde deveriam contemplar também políticas que promovam uma 

redução da desigualdade social em saúde e no acesso aos serviços desse setor. A estrutura 

do sistema de saúde pode interferir nessa desigualdade, devido aos impactos positivos do 

consumo de cuidados médicos e hospitalares sobre o estado de saúde. Desse modo, 

consideramos relevante o estudo da relação entre saúde e desigualdade de renda. 

 

3 Efeito da saúde e o aumento dos rendimentos 

 

A principal dificuldade envolvida neste tipo de análise é que a relação entre o 

estado de saúde e o nível de rendimentos não é unidirecional. A doença gera perda de 

rendimentos salariais, o que implica em menos recursos disponíveis para o indivíduo 

investir em sua saúde, reduzindo assim o estoque de saúde individual. Portanto, essa 

relação é simultaneamente determinada uma vez que o estado de saúde, ao mesmo tempo 

em que afeta o nível de rendimentos, pode ser determinado por ele. Como consequência, 

a hipótese de que essa relação é exógena pode ser violada gerando estimativas enviesadas 

e inconsistentes dos coeficientes estimados pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários. 

Em um estudo sobre a Desigualdade social e Saúde no Brasil (NERI, SOARES, 

2002), foi analisado uma mostra de aproximação das necessidades de cuidados com a 

saúde no Brasil. Observa-se que cerca de 64% dos indivíduos que se encontram no 
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primeiro décimo da distribuição, auto avaliaram seu estado de saúde normal, que 

significaria bom ou muito bom, ao passo que esse número entre os 10% mais ricos, chega 

a 83%. Verifica-se que existe uma tendência do aumento das proporções de indivíduos 

com saúde auto avaliada "normal", à medida que se encaminha para extratos 

populacionais de maior rendimento.   

A presença de dores nas costas e artrite ou reumatismo apresentaram uma 

tendência decrescente ao longo da distribuição de renda. Já afecções como 

diabetes e câncer apresentaram uma tendência crescente, à medida que se caminha da 

base para topo da distribuição de renda, bem como as doenças do coração, onde 3,6% do 

extrato mais pobre da população afirmou sofrer desse tipo de problema, enquanto que 

entre os 10% mais ricos, esse número chegou a 6,9% (NERI, SOARES, 2002). Observa-

se que problemas de depressão tendinite ou tenossinovite e cirrose não apresentam 

diferenças marcantes na proporção dos doentes ao longo da distribuição de renda, 

enquanto que a proporção de indivíduos com tuberculose é maior entre as pessoas de 

baixa renda. Também verifica-se que a proporção de indivíduos acamados decresce ao 

longo da distribuição de renda (NERI, SOARES, 2002). 

No Brasil, as informações sobre saúde podem ser obtidas a partir de duas fontes: 

pesquisas domiciliares e os registros administrativos. Os registros administrativos são 

informações oficiais, cujo principal objetivo é auxiliar na implementação e avaliação dos 

programas governamentais desenvolvidos em diferentes esferas da administração 

pública. Na área da saúde, esses registros são coletados pelas Secretarias Estaduais de 

Saúde, sendo disponibilizados através do sistema de informações produzido pelo 

Ministério da Saúde, o DATASUS. Esse sistema utiliza informações dos registros de 

óbitos, estatísticas de produção do SUS (Sistema Único de Saúde), e registros de 

vacinação, procurando abranger todo universo dos eventos ocorridos. Exemplos de bases 

de dados dessa natureza são o SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), BDAIH 

(Banco de dados armazenados a partir das Autorizações de Internações Hospitalares) e 

BDSIASUS (Banco de dados armazenados a partir do Sistema de Informações 

Ambulatoriais)48. Como o seu objetivo principal é quantificar o evento, fornece poucas 

informações socioeconômicas e demográficas sobre os indivíduos. Além disso, as 

informações existentes apresentam deficiências relativas ao preenchimento das 

declarações (ANDRADE, 2005). 

As pesquisas realizadas por processo de amostragem apresentam informações 

mais detalhadas sobre os atributos individuais, tais como saúde, mercado de trabalho, 
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rendimentos, migração, fecundidade. No Brasil, os principais bancos de dados que 

contemplam informações sobre saúde são a Pesquisa de Padrão de Vida (PPV), Pesquisa 

Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), e Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD). (ANDRADE, 2005). 

 

4 Considerações finais 

 

Analisando os dados, podemos entender que os indivíduos que apresentam algum 

tipo de patologia, são excluídos do mercado de trabalho e são aqueles cuja participação 

ocorreria através de serviços que exigem maior esforço físico, por possuir nível 

educacional mais baixo. Nesse caso, a probabilidade de participar, ativamente, do 

mercado de trabalho é menor, uma vez que um estado de saúde precário que gere maiores 

restrições físicas impede que esses indivíduos continuem trabalhando. A exclusão dessa 

classe no mercado de trabalho torna ainda maior a diferença de renda entre os grupos 

extremos da distribuição, acentuando com isso a desigualdade de renda.  

Quanto ao consumo dos serviços de saúde, observou-se desigualdade em favor 

dos mais privilegiados. Nesse caso, deve-se ressaltar que quando se avaliou o motivo da 

procura dos serviços médicos, percebeu-se nos décimos mais altos da distribuição uma 

maior procura dos serviços de prevenção e exames de rotina, ao passo que, nos extratos 

de pior rendimento, uma maior representatividade do consumo de serviços de saúde por 

motivo de doença. 

Em resumo, as análises das distribuições de renda segundo as medidas de saúde 

possibilitaram avaliar o acesso a seguro saúde, as necessidades de cuidados médicos e 

consumo dos serviços de saúde. Verificou-se que os indivíduos mais pobres têm pior 

acesso, necessitam de maiores cuidados com a saúde, mas consomem menos os serviços, 

o que acaba por aprofundar o quadro de desigualdade dos rendimentos. Existe um pior 

rendimento que gera uma saúde mais precária, e uma pior saúde, um menor rendimento. 

É nesse sentido que políticas de provisão de saúde pública são políticas de combate à 

pobreza e à desigualdade. 

Quando o indivíduo é excluído do mercado de trabalho por motivo de saúde, em 

geral, ele recebe uma renda de aposentadoria por invalidez, gerando um ônus para o 

Estado que tem que financiar essa aposentadoria. Do ponto de vista individual, o 

recebimento dessa fonte reduz os efeitos da saúde precária sobre o nível de bem estar, 

provocando uma compensação sobre a renda total. Dito de outra forma, a perda de 
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rendimentos salariais decorrente da saúde precária, terá um efeito mais ou menos 

concentrador de renda dependendo de quanto as inequidades observadas no sistema de 

seguridade social reproduzem as inequidades presentes no mercado de trabalho. 
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Resumo: 

A Educação Física é uma componente curricular que aborda em seu currículo a saúde. E 

este trabalho tem o intuito de apresentar, e tentar esclarecer a necessidade da abordagem do 

sedentarismo como um sub-tópico dentro do conteúdo saúde associado ao desenvolvimento das 

práticas de movimentos da cultura corporal. O sedentarismo ocorre devido a vários fatores como: 

falta de tempo, comodismo, dupla jornada de trabalho, o avanço tecnológico, informatização, e 

cabe aos professores de Educação Física conscientizar os benefícios do bem-estar de um exercício 

físico ministrado adequadamente. Diante do fato de ser considerado um mal que vem crescendo 

de maneira alarmante no mundo inteiro, deixando de ser uma preocupação meramente estética 

para se tornar num problema grave de saúde pública, transformando-se numa epidemia global. 

Portanto, nós como professores de Educação Física com as experiências adquiridas e com o 

embasamento teórico pertinente a discussão, estamos tentando através deste projeto, refletir sobre 

o trabalhar e ter uma maior compreensão com o contexto saúde e qualidade de vida. Objetivamos 

analisar o nível de importância para a prática regular de atividade física dos professores do IFPB-

Campus Sousa/PB. A fim de verificar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa-ação, 

utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário on-line, norteado pelos critérios 

a percepção da qualidade de vida, sedentarismo e saúde, e presença de fatores de risco. Será 

categorizado através da análise de conteúdo.  

 

Palavras-chave: Saúde; Atividade Física; Sedentarismo. 

 

1 Introdução 

  

A saúde é um dos fatores mais preciosos para sobrevivência humana e também 

para alcançar uma boa qualidade de vida. Mesmo assim, boa parte da sociedade só pensa 

em melhorar ou manter a sua saúde quando esta se acha ameaçada mais seriamente e os 

sintomas de doenças são evidentes. E um dos fatores que tem ameaçado as pessoas e 

proporcionado a sua ausência é a questão da falta de atividade física causando o 

sedentarismo.     

 A Educação Física é uma componente curricular que aborda em seu currículo a 

saúde através do desenvolvimento de sua temática e também da execução da cultura 

mailto:magisatbr@hotmail.com
mailto:**nobrega.paulo@hotmail.com
mailto:***efmorato@gmail.com
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corporal de movimentos. Este artigo faz reflexões sobre a presença e o crescimento do 

sedentarismo na sociedade enfatizando os escolares fazendo uma abordagem sobre a 

importância da prática de exercícios físicos para a promoção de saúde na vida das pessoas 

envolvendo, como protagonistas, alunos da disciplina de Educação Física, pois de acordo 

com NAHAS (2003), pág. 34: 

 

Considera-se sedentário um indivíduo que tenha um estilo de vida com 

um mínimo de atividades físicas, equivalente a um gasto energético 

(trabalho + lazer + atividades domésticas + locomoção) inferior a 500 

kcal por semana. Para uma pessoa ser considerada moderadamente 

ativa, ela deve realizar atividades físicas que acumulem um gasto 

energético semanal de, pelo menos 1000 kcal. Isto corresponde, 

aproximadamente, a caminhar a passos rápidos por 30 minutos, cinco 

vezes por semana. 

 

A pessoa sedentária é aquela que se movimenta muito pouco, não realiza 

exercícios ou atividades físicas regulares. São várias as razões que levam uma pessoa ao 

sedentarismo, entre elas podemos citar: a falta de espaço; falta de recursos financeiros 

para frequentar ambientes propícios à prática de exercícios físicos privados (academia, 

clubes, etc.), timidez, falta de disposição; o avanço tecnológico no qual as máquinas 

tendem a realizar o trabalho do ser humano e a falta de conhecimento para produzir suas 

atividades motoras entre outros fatores. 

E como consequência, à luz de NASCIMENTO (2013), o estilo de vida sedentário 

desencadeia literalmente o desuso dos sistemas funcionais. A prática de atividade física 

regular é recomendada como profilaxia do crescimento de doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes e síndrome metabólica (GOMES et al., 2009). Os exercícios 

aeróbicos são importantes na prevenção primária e secundária da doença cardiovascular, 

auxiliando no controle da dislipidemia e protegendo contra o câncer de mama e cólon 

(MASSON et al., 2005).  

Segundo Martins (2000), o estilo de vida sedentário vem acontecendo há dois 

séculos em razão da industrialização, pois as evoluções tecnológicas, urbanas e 

econômicas contribuem de maneira considerável para a sua ocorrência. Assim, ao se tratar 

de saúde, o sedentarismo pode ser considerado uma “involução”. Com essa modernidade 

verifica-se que nas últimas décadas as pessoas têm se alimentado cada vez mais com 

comidas industrializadas e procuram mais conforto no cotidiano, como o acesso ao 

controle remoto, videogame, carros e computadores. O homem, acomodado a esse estilo 

de vida sedentário, tem contribuído para que o ser humano fique susceptível a diversos 
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fatores de risco à sua saúde, adquirindo muitas vezes patologias como osteoporose, 

diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, as quais são responsáveis pelo maior 

número de óbitos em todo o mundo (BUCHALLA; PASTORE, 2000). 

A atividade física é um dos mais poderosos agentes na promoção da saúde e da 

qualidade de vida, ela nada mais é que qualquer movimento corporal voluntário, incluído, 

assim, as AVDs - Atividades da Vida Diária, que compreeendem o cuidado com o corpo 

(higiene pessoal, vestir-se, alimentar-se) e as AIVDs são as Atividades Instrumentais da 

Vida Diária que compreendem o cuidado com a casa, administração do ambiente (limpar 

casa, usar equipamentos eletrodomésticos, usar transporte público ou pessoal (dentre 

outras). 

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo ficou assim estabelecido: verificar o 

nível de importância para a prática regular de atividade física dos docentes do IFPB-

Campus Sousa/PB. Os objetivos específicos foram: identificar a prevalência da prática de 

atividade física nos professores e a influência da atividade física para promoção do bem-

estar docente. 

No entanto, é proposto como resultado deste trabalho, buscar o conhecimento que 

aborda este contexto e socializar com todos os docentes do IFPB-Campus Sousa/PB, 

promovendo momentos de reflexão e incentivo através da prática de atividade física com 

toda a instituição de ensino. 

 

2 Metodologia 

 

 Segundo Thomas e Nelson (2002), este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva, a qual caracteriza-se frequentemente como estudos que procuram determinar 

status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A sua valorização está baseada 

na premissa que os problemas podem ser resolvidos e as práticas podem ser melhoradas 

através de descrição e análise de observações objetivas e diretas. 

A fim de verificar os objetivos propostos, será feito uma pesquisa qualitativa do 

tipo pesquisa-ação. Segundo Elliott (1997, p.15), a pesquisa-ação permite superar as 

lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e 

a prática, e os resultados ampliam as capacidades de compreensão dos professores e suas 

práticas, por isso favorecem amplamente as mudanças. 

O levantamento foi de base amostral, foram considerados como população os 

docentes de todos os cursos que compõem o IFPB-Campus Sousa/PB. Fora considerado 
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critério de inclusão, o fato do docente está atuando no Instituto no período de execução 

do projeto, e foram exclusos do projeto, os docentes afastados das suas atividades 

acadêmicas por qualquer motivo. 

Para melhor coletar os dados do estudo, utilizou-se de um questionário online 

criado na plataforma Google docs contendo dez (10) perguntas, sendo 7 perguntas 

objetivas e 3 perguntas subjetivas, que versavam respectivamente sobre a percepção da 

qualidade de vida, sedentarismo e saúde, e a presença de fatores de risco. 

Optamos por essa ferramenta, pois através do serviço formulário online, possibilita 

formas inovadoras de elaboração, disponibilização e avaliação dos questionários. 

Todos serão informados sobre os procedimentos da pesquisa de acordo com as 

“Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos” 

(510/2016), editadas pela Comissão Nacional de Saúde. 

Após a elaboração do questionário na ferramenta Google Docs, a disponibilização 

foi dada através da Internet por meio de um link, como este, 

https://docs.google.com/forms/d/1NtXZGPkfI9St6-3_s-, gerado automaticamente pela 

ferramenta. Não foi necessário, portanto, deslocamento para o local onde estará presente 

o grupo/população, em contrapartida, será imprescindível que os participantes tenham 

acesso a computadores ou outros equipamentos conectados à internet.  

Para a análise qualitativa todo o material coletado através do questionário on-line, 

utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, que segundo Bardin (2004), a análise de 

conteúdo, enquanto método, torna-se um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. 

 

3 Atividade física como promotora de saúde 

 

A atividade física teve, em seu processo histórico, o objetivo de atender às 

necessidades impostas ao ser humano com intuito de suprir as exigências físicas 

necessárias ao bom desempenho de suas funções. Inicialmente, a atividade física visava 

ao preparo do corpo para suportar guerras e cargas horárias intensas de trabalho. 

Posteriormente, foi explorada como auxiliar na prevenção de doenças e, mais 

recentemente, como promotora da saúde. 

Segundo Matsudo (2001) a atividade física pode ser considerada um negócio de 

saúde pública devido à economia direta que poderíamos conseguir com o combate ao 

https://docs.google.com/forms/d/1NtXZGPkfI9St6-3_s-
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sedentarismo e com a prevenção e tratamento de doenças crônicas. O sedentarismo é fator 

de risco de doenças crônicas não transmissíveis mais comuns na população, o que 

incentiva a prática de atividade física. Por isso, cada vez mais se torna importante verificar 

o nível de atividade física na população e verificar essa relação entre as doenças ligadas 

ao sedentarismo.  

Atividade física praticada regularmente auxilia no combate ao estresse, pois o 

mesmo faz com que o corpo produza beta-endorfina, substância que dá sensação de 

prazer, alegria, conforto e bem-estar, além de aliviar a ansiedade, depressão e tensões 

emocionais ( LIPP,2002). 

A Organização Mundial da Saúde (2014) define atividade física como sendo 

qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram 

gasto de energia – incluindo atividades físicas praticadas durante o trabalho, jogos, 

execução de tarefas domésticas, viagens e em atividades de lazer. 

 O tipo de atividade física praticado por uma pessoa é classificado de acordo com 

a intensidade da prática e exemplificados de acordo coma finalidade. São exemplos de 

atividades físicas “as atividades ocupacionais (trabalho), atividade da vida diária – AVD 

(vestir-se, banhar-se, comer), o deslocamento (transporte), e as atividades de lazer, 

incluindo exercício físico...”. (NAHAS, 2013, p. 49-50) 

No Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde, instituída em 2006 pelo 

governo federal, tem como objetivo promover a qualidade de vida e reduzir 

vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – 

modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 

acesso a bens e serviços essenciais. 

 

4 Relação da docência com o sedentarismo 

 

A docência é uma das profissões mais importantes para sociedade, porém seu 

baixo prestígio, sua grande jornada de trabalho, baixos salários, precariedade das 

condições de trabalho, da insatisfação geral da educação entre outros problemas, fazem 

com que este profissional acabe tendo interferências no seu estilo de vida.  

O profissional da educação desenvolve uma das atividades mais importantes da 

sociedade. Além de requerer desprendimento de tempo com a formação do estudante e o 

comprometimento com as tarefas de preparação das aulas, o trabalho docente compreende 

a realização de serviços administrativos da prática pedagógica, construção de planos e 
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projetos escolares e avaliação das produções acadêmicas dos alunos. O desempenho 

destas atividades exige uma boa saúde física e mental por demandar grandes esforços 

físicos e psíquicos.  

De acordo com Nahas (2013), sedentarismo é um estilo de vida que não inclui 

atividades físicas regulares, em que predomina o trabalho sentado e o lazer passivo. 

Considera-se sedentário um indivíduo que tenha um gasto calórico semanal em atividades 

físicas inferiores a 500 kcal (além da necessidade basal).  

O sedentarismo é causa e efeito ao mesmo tempo. Causa, porque leva às alterações 

que produzem efeitos negativos no organismo; efeito, porque as alterações metabólicas 

desencadeadas pelo estresse sob o predomínio rigoroso do sistema adrenérgico conduz a 

situações de estimulação muscular persistente como cansaço, mialgia e prostração, o que 

leva, invariavelmente, ao desânimo, à necessidade de descanso para a recuperação das 

energias. Essa condição é imperiosa e desconsidera qualquer possibilidade de se exercitar 

fisicamente. 

Diversos fatores ambientais ligados à urbanização têm sido considerados 

responsáveis, também, por essa inatividade: o medo da violência e de crimes em áreas 

externas; maior densidade de tráfego; baixa qualidade do ar, poluição; falta de parques, 

calçadas e instalações para prática esportiva e lazer. (WHO, 2014). 

 

5 Resultados da Pesquisa 

 

 Participaram da pesquisa 18 docentes que atuam nos cursos de graduação e no 

Ensino Médio Integrado no IFPB-Campus Sousa/PB. Desses, 12 são do sexo feminino e 

06 são do sexo masculino. A amostra tem idade compreendida entre 25 e 50 anos. 

Os itens investigados no Questionário online foram, quanto à percepção da 

qualidade de vida, onde 16 docentes descreveram que qualidade de vida é viver bem e 

sem doenças, e 02 participantes descreveram como sendo uma alimentação saudável e 

praticar atividade física. 

No item sobre sedentarismo e saúde, foi perguntado sobre a periodicidade da 

prática de alguma atividade física, 09 disseram que praticam caminhada pelo menos 3 

vezes ao dia,  06 disseram que frequentam academia de ginástica e 03 relatam que não 

fazem nenhuma atividade física. 

No estudo, verificou-se a prevalência da prática de atividade física nos 

professores. Os dados coletados na pesquisa revelam que, apesar das evidências 
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explicitadas em diversos estudos tomados com referenciais, de quão grandes são as 

exigências impostas ao trabalho docente, boa parte dos professores que participaram da 

pesquisa conseguem realizar atividade física durante a semana. 

Dentre os motivos que levam os professores entrevistados a não praticarem 

atividade física regularmente, de acordo com as informações fornecidas por eles próprios, 

é, em primeiro lugar, a falta de tempo, que exclui, de pronto, esse tipo de atividade, em 

sua rotina. Assim, os dois motivos que mais impedem uma prática de atividade física 

regular, conforme apontados, foram “falta tempo” e “correria”. 

Também foram questionados sobre os prejuízos do sedentarismo para a saúde, 

todos os participantes, mesmo os que não praticam nenhuma atividade física, relataram 

que conhecem os fatores de risco decorrentes do sedentarismo, e citaram como exemplos: 

hipertensão, diabetes, depressão, falta de sono. 

Neste sentido, Lima e França (2007) confirmam o papel importante do exercício 

habitual, na manutenção da saúde global e do bem-estar, na melhora do perfil 

lipoproteico, no controle ponderal, na diminuição da pressão arterial sistêmica, na 

redução do stress e no aumento na percepção de bem-estar. Tais medidas são exemplos 

dos benefícios que a prática de atividade física pode trazer para a vida do indivíduo 

sedentário. 

De acordo com Foss e Keteyian (2000), a atividade física traz efeito benéfico e 

alívio dos sintomas de depressão e ansiedade, aprimora o estado de humor e melhora a 

qualidade de vida relacionada à saúde. Esses autores relatam que em grupo de pessoas 

que deixaram de realizar atividade física observou-se aumento dos distúrbios de humor, 

de ansiedade, de tensão e de depressão. 

Quando questionados sobre quais atividades que não envolvem movimento eles 

utilizam, foi citado: planejamento de aulas e estudo, e que se é gasto cerca de 8 horas 

semanais. Nos momentos de folga, conforme relatado pelos professores, a prática de 

atividade física é deixada de lado para que sejam atendidas questões de ordem familiar, a 

organização do lar e, até mesmo, a simples necessidade de descanso. 

De acordo com os estudos de Madureira et al (2003) os hábitos de atividade física 

dos docentes do IFPB-Campus Sousa/PB estão de acordo com os níveis de atividade física 

da população nacional. 

Tendo em vista, a exposição dos relatos e os números apresentados identifica-se 

que o bem-estar docente não ficou comprometido na ausência da atividade física, uma 

vez que os momentos que mais geram satisfação nos professores é o bom relacionamento 
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com seus alunos, o sucesso na aprendizagem, o prazer em se sentir fazendo algo que 

auxiliará no desenvolvimento de uma pessoa.  

Apesar de os relatos apontarem que a prática de atividade física desperta mais 

disposição, ânimo e bem-estar, a felicidade impera no grupo dos professores entrevistados 

independentemente dos números apresentados com relação ao nível de atividade física. 

Em resumo, o que se pode perceber depois de analisar os dados coletados é que: 

a atividade física traz benefícios para si; os sujeitos da pesquisa apresentam dúvidas sobre 

a prática da atividade física; possuem planos para iniciar a prática de atividade física; 

sentem falta de atividade física; praticam aos finais de semana e ressaltam a importância 

da atividade física para seus alunos. 

 

6 Considerações Finais 

 

Os professores entrevistados relataram que a atividade física relaxa, auxilia no 

ânimo, na disposição, no bem-estar, na autoestima, no humor e dá prazer; contudo, muitas 

vezes ela é suprimida pela falta de tempo. Na verdade, o que os professores manifestaram 

em relação ao tempo fora da escola, é uma preferência pelo descanso, por atividades cujo 

objetivo é “relaxar, ler um livro que não seja relacionado ao trabalho, deitar no sofá por 

alguns minutos após o trabalho, realizar viagens”, mas tudo isso fica comprometido por 

causa das inúmeras atividades que o professor necessita desenvolver para a escola – 

preparar aulas, comprar materiais para as aulas – além de ter tarefas familiares, como 

cuidar de filhos, de marido, de pais, e cuidar de afazeres domésticos.  

Ter conhecimento sobre o nível de atividade física dos professores permitiu 

identificar a realidade dos professores referente à prática de atividade física. Eles 

demonstraram preocupação com a falta dessa prática regular, porém, devido às exigências 

das atividades laborais e o pouco tempo que lhes resta para cuidarem de si, acaba por 

colocar a atividade física regular como uma meta almejada, desejada, mas adiada.  

Uma professora sugere que o ideal, para que os professores consigam praticar 

atividade física regular, seria trabalhar um período em sala de aula e em outro período 

realizar as demais atividades do trabalho docente, incluindo os cuidados com a saúde, o 

que equivaleria receber por dois períodos e estar em sala de aula apenas em um dos 

períodos. Isso lhes proporcionaria tempo para preparar as atividades a contento e, ainda, 

cuidar da saúde, com a realização de atividade física, para que o adoecimento, que é uma 

realidade constante na classe de professores, fosse minimizado. 
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O reconhecimento da atividade física como fator que contribui para o bem-estar é 

uma realidade nos relatos apresentados pelos professores, mas conseguir aliá-la à rotina 

diária é um desafio. 

Sugerimos a realização de novos estudos relacionados à qualidade de vida na 

carreira docente, utilizando-se de instrumentos mais elaborados, que possibilitem 

compreender e incentivar estilos de vida mais saudáveis e compatíveis com o dia a dia 

dos docentes de instituições de ensino superior e, particularmente, estudos capazes de 

identificar as necessidades e anseios dessa classe, tão intensamente exigida em suas 

funções. 
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Resumo:  

O presente artigo reflete acerca da saúde masculina, a partir de uma análise dos índices 

de mortalidade no estado do Rio Grande do Norte no período de 2014-2016, fonte adquirida a 

partir dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Partindo 

da concepção apresentada por variados estudos na última década, que reconhecem os inúmeros 

riscos impostos pela cultura patriarcal, tanto na vivência da feminilidade, como na da 

masculinidade, é possível perceber que, mesmo este último sendo parte favorecida, pois é tido 

como superior as mulheres, ao homem também é colocado a adoção de posturas que lhes impõe 

uma maior vulnerabilidade no que concerne as doenças, as violências, aos acidentes diversos, 

dentre outros. As análises deste estudo, mesmo partindo de um estado demograficamente 

pequeno, confirmam esta vulnerabilidade masculina ao processo de saúde-doença, uma vez que, 

os índices de mortalidade masculina em áreas que envolvem direta e indiretamente a saúde, ainda 

se mostram bastante elevados, o que nos aponta que mesmo com a criação de estratégias de 

intervenção junto aos serviços de saúde, como é o caso da Política Nacional de Atenção Integral 

a Saúde do Homem (PNAISH), muito ainda se precisa debater, refletir e construir coletivamente, 

para sensibilizar toda a sociedade de que o cuidado em todos os sentidos, também deve ser algo 

intrínseco aos homens.          

 

Palavras-chaves: Masculinidade; Saúde; Mortalidade.  

 

1 Introdução 

 

Nos últimos anos, as reflexões acerca do masculino têm ganho espaço, tendo os 

debates de gênero forte contribuição na ampliação da discussão desta temática, sob uma 

perspectiva crítica de análise, que tem buscado a partir do entendimento da sociedade em 

que vivemos, desconstruir pré-conceitos, estereótipos e várias outras estruturas sociais 

que, por anos tem determinado as relações entre homens e mulheres e destes com a 

sociedade, na vivência da sexualidade, nas relações de trabalho e nos demais ambientes 

sociais.  

O estudo da masculinidade hoje, mostra-se necessário para que possamos refletir 

acerca das dificuldades vivenciadas pelos homens na ótica do modelo patriarcal. Os 

mailto:gianne_alves18@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/7029977822806261
mailto:jeniferdantaslima@yahoo.com.br
http://www.uern.br/professor/themissoares
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valores morais em evidência na sociedade, que impõe preceitos masculinos como a de 

que o homem não pode demonstrar suas dores, não pode chorar, não pode ser sensível, 

mas sim, mostrar-se audacioso, provedor, viril, forte e desprendido de sentimentalidade, 

coloca ao homem uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande vulnerabilidade 

que acreditamos ser causadoras de grandes prejuízos em sua vida.  

De tal modo, compreendemos que para discorrer sobre esta temática, é necessário 

em um primeiro momento, dialogar com os processos decorrentes da formação histórica 

e cultural das sociedades. Temas como o do modelo Patriarcal, mostram-se essenciais 

para a nossa apreensão das relações de gênero e assim, do masculino e do feminino com 

os variados setores sociais. Este modelo pode ser entendido a partir do próprio nome 

“Patriarcado”, que “vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem 

e comando) (DELPHY 2009, p. 174)”. Assim, como explica a autora, o patriarcado funda-

se na autoridade do pai, o patriarca, sobre a sua família. Neste regime, o homem é visto 

como o chefe, o detentor do poder, devendo os demais membros do grupo familiar, total 

submissão as suas ordens. 

A cultura patriarcal ao logo dos anos, estabeleceu padrões de comportamentos a 

mulheres e homens, cabendo a este último apresentar-se como indivíduo proativo, 

provedor de sua família e com um padrão de irresponsabilidade no que concerne a 

sexualidade, exercendo sempre o poder dentro das relações sociais, sexuais e familiares, 

ou seja, sendo “homem com H maiúsculo”, e por outro lado a mulher, que deve sempre 

se mostrar emotiva, ligada aos cuidados familiares, contida sexualmente e sempre 

submissa (GIFFIN 2015).  

Como percebe-se, há nas relações de gênero dentro do modelo patriarcal uma 

hierarquização a ser seguida, que entendemos impetrar na sociedade inúmeras 

desigualdades, tanto na vivência da feminilidade como na da masculinidade e, mesmo 

existindo correntes de pensamentos que excluem na atualidade a existência do 

patriarcado, é notório que este ainda mantém forte ideologia no meio social, e ainda 

ocasiona a perpetuação entre as gerações de normas e padrões diferenciados.  

Logo, este estudo objetiva apresentar reflexões acerca da saúde masculina nos 

últimos anos, através de dados de morbimortalidade no estado do Rio Grande do Norte 

(RN) e sua relação com a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem 

(PNAISH), considerando ser esta, uma temática ainda recente e pouco conhecida, mas 

que apresenta grande relevância em decorrência de se tratar de saúde pública, atualmente 
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garantida no Brasil como um direito universal e com centralidade na prevenção dos riscos 

e agravos.  

Na saúde por exemplo, o homem desde sempre se apresentou como o mais 

vulnerável, e com os maiores índices de morte em decorrência de doenças, fato 

confirmado por Ribeiro (2000) quando aponta que na implementação dos serviços de 

saúde, verifica-se que a expectativa de vida dos homens vem caindo incessantemente em 

relação às mulheres. Nas concepções sociais existentes, um homem encontrar-se doente, 

demonstra sinônimo de fragilidade, e assim, passa a não responder de forma total aos 

preceitos da masculinidade, sendo outro pensamento posto em relação a esta esfera, a 

ideia de que a saúde é uma coisa para as mulheres, pela concepção de predestinação destas 

com os cuidados, sendo estes ideários e seus consequentes entraves o nosso objeto de 

análise e reflexões.  

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica acerca da análise da saúde 

masculina nos dias atuais e os dados de mortalidade no território do RN e a importância 

da PNAISH para o contexto desta problemática. O referencial teórico utilizado para a 

composição deste artigo precedeu de uma análise bibliografia utilizando livros, artigos 

publicados em periódicos nacionais e algumas de base de dados, sobre a saúde do homem 

e índices de morbimortalidade, para assim, alcançarmos o objetivo proposto. 

Portanto, nas sessões que seguem, apresentamos uma abordagem do masculino e 

sua relação com a política de saúde, junto a importância da atenção básica na promoção 

e prevenção do adoecimento desta população e o que mostra os dados da mortalidade no 

RN.      

 

2 O masculino e sua relação com a política pública de saúde  

 

Sendo os estudos acerca da saúde masculina no Brasil algo recente, poderíamos 

iniciar este debate sob os seguintes questionamentos: por que morrem mais homens que 

mulheres e por que os homens, comparado as mulheres, procuram menos os serviços de 

saúde?  

Foi justamente a partir das indagações acima, que a partir da década de 1990, os 

estudos começam a constatar com maior propriedade, que mesmo o homem se mostrando 

mais “poderoso” que as mulheres, estes se apresentavam em desvantagem em relação as 

taxas de morbimortalidade, vindo a tona com isto, a necessidade do aprofundamento 

teórico sobre estes dados, uma vez que, o elevado índice também perpassava no que 
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concerne as doenças. A partir deste período, as abordagens nos estudos da área de 

masculinidade passam a focalizar as especificidades do processo saúde-doença na vida 

dos homens, dentro de uma perspectiva dos debates de gênero (SCHWARZ et al 2012). 

Ainda referente a este período, os indicadores comuns de saúde apontavam que 

o alto percentual de mortalidade masculina se davam praticamente em todas as faixas 

etárias da vida e em quase todas as doenças, também sendo evidente que a partir dos 

anos 2000 as mulheres passaram a apresentar um aumento de sobrevida em relação aos 

homens, de 8 anos.  

 

No que tange ao homem, verifica-se que a diminuição da sua 

mortalidade foi mais lenta e sempre menor do que a observada no sexo 

feminino; como decorrência, atualmente, a vida média masculina é 

comparativamente menor em todas as regiões do Brasil (LAURENTI, 

JORGE e GOTLIEB 2005, p. 37). 

 

O ideário de saúde surgido pelo SUS, além de um direito universal a ser 

garantido pelo Estado, também passa a ser o de integralidade a partir da promoção de 

uma política pública de saúde associada e influenciada por um conjunto de valores 

(vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento 

sustentável, participação e territorialidade), a partir da implementação de ações e 

estratégias que promovam a parceria Estado, comunidades e indivíduos (BRASIL, 

2007). Desta forma, propor uma maior atenção a saúde da população masculina dentro 

do SUS, seria buscar a promoção de uma melhoria na condição de vida da população 

masculina no Brasil, possibilitando, a partir da sensibilização para a diminuição dos 

fatores de risco e da ampliação do acesso a ações e serviços de assistência integral a 

saúde, a redução da morbidade e da mortalidade desta população (BRASIL, 2009). Tal 

discussão nos leva a compreensão de que a territorialização, para o contexto masculino 

de saúde, também se coloca como uma metodologia capaz de operar mudanças no 

modelo assistencial e nas práticas sanitárias vigentes, desenhando novas configurações 

loco-regional, baseando no reconhecimento e esquadrinhamento do território segundo 

a lógica das relações entre ambiente, condições de vida, situação de saúde e acesso às 

ações e serviços de saúde (TEXEIRA et al, 1998). 

Permeado por esta compreensão, a PNAISH trouxe como principais objetivos, 

a promoção de ações de saúde que contribuam significativamente para o entendimento 

do masculino dentro do seus diversos contextos socioculturais, político-econômicos e 
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territoriais, sendo outro, o respeito aos diferentes níveis de desenvolvimento e 

organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão (BRASIL 2009). 

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, formulada 

para promover ações de saúde que contribuam significativamente para 

a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos 

contextos socioculturais e político-econômicos, está alinhada com a 

Política Nacional de Atenção Básica – porta de entrada do Sistema 

Único de Saúde –, particularmente com suas estratégias de 

humanização, na busca do fortalecimento das ações e dos serviços 

disponibilizados para a população. 

No fundo, a Política traduz um longo anseio da sociedade ao reconhecer 

que os agravos do sexo masculino constituem verdadeiros problemas 

de saúde pública (BRASIL 2009, p. 08-09).  

 

Jesus e Silva (2014) refletem alguns determinantes que ainda dificultam a 

implementação da PNAISH entre a população masculina, os serviços de saúde e pelos 

profissionais de saúde, relacionando o quanto o “poder social” e a conjuntura de vida 

masculina ainda dificultam a inserção deste público nos serviços de saúde de forma 

preventiva e inicial. Tal constatação nos leva a acreditar que o território possui dentro da 

atenção básica de saúde um papel importante, por permitir um mapeamento contínuo dos 

riscos e agravos, assim como “o planejamento, a programação descentralizada e o 

desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 

condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele 

território [...] (BRASIL, 2012)”.  

Como se percebe, a PNAISH surge em consonância com a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), visando fortalecer as ações e serviços de saúde, como também 

a importância da territorialização, já que a atenção básica parte dos pressupostos de que 

a prevenção e promoção em saúde seria a melhor forma de garantir uma melhor qualidade 

de vida dos sujeitos. Observa-se que a política de saúde, tem buscado reunir esforço em 

todas as esferas territoriais para acelerar o alcance, melhorar os indicadores e desenvolver 

cuidados específicos para o homem jovem e adulto, de forma a chamar atenção deste 

público para o cuidado em saúde e propiciar uma promoção que facilite, o enfrentamento 

de agravos que são específicos do sexo masculino e geram neste público os maiores 

índices de mortalidade.   
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2.1 Mortalidade masculina: o que os dados nos mostram? 

 

Como visto, as últimas décadas apresentaram contribuição consideráveis no que 

concerne a vivência da masculinidade, vindo a promulgação da PNAISH concretizar a 

importância do trabalho na saúde para com este público, direcionado a partir de diretrizes 

e princípios.  

Mas, mesmo em meio a avanços, nos dias atuais as pesquisas ainda mostram dados 

preocupantes em relação a este grupo populacional, no que concerne aos aspectos saúde-

doença. A dificuldade na mudança dos hábitos masculinos, que acreditamos estar ligado 

a aspectos socioculturais e na representatividade do setor saúde, infelizmente reflete no 

perfil de morbidade e mortalidade, uma vez que, mesmo sob a implantação de uma 

política de saúde direcionado ao público masculino, continua a morrer homens 

consideravelmente, em todas as faixas etárias de idade e pelos mesmos aspectos de 

décadas passadas.  

 

A ideia de invulnerabilidade masculina aos processos de adoecimento 

e o fato dos homens não reconhecerem suas necessidades em saúde, faz 

com que pratiquem menos o autocuidado, onde se expõem mais às 

situações de risco e adotam comportamentos perigosos à preservação e 

manutenção da saúde e da qualidade de vida, que também podem ser 

influenciados pelas relações de gênero e masculinidades, tidos como o 

uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas, tabagismo, além de 

também estarem mais expostos à violência e as mortes por causas 

externas, como os acidentes de transportes, as lesões autoprovocadas 

e/ou suicídios, os homicídios e as agressões (BRASIL, 2008 apud 

JESUS e SILVA 2014, p. 1273).   

 

Assim, para uma maior compreensão desta relação saúde, população masculina e 

mortalidade, considerando estudos como o de Gomes (2008), que demonstra ser as 

principais causas de morte entre os homens,  as de doenças do aparelho circulatório, de 

causas externas (principalmente os homicídios e acidentes automobilísticos) e as 

neoplasias, apresentamos abaixo algumas análises de dados de mortalidade geral, óbitos 

por causas evitáveis, óbitos por neoplasia (tumores) e por fim, óbitos por causas externas, 

que também perceberemos estar relacionadas indiretamente a política de saúde. Para essa 

amostragem traremos os dados do estado do Rio Grande do Norte, no período de 2014 a 

2016, a fim de estabelecer possibilidades de reflexões tanto acerca da implementação da 

política de saúde do homem, como um caminho para a prevenção e controle das doenças, 
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sendo a utilização do território em análise, a sistematização para um conhecimento mais 

amplo das configurações da mortalidade e o que este representa no contexto social.  

Os dados de mortalidade abaixo expostos, advém do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM/MS) do Ministério da Saúde, implantado deste 1975, possuindo uma 

cobertura de quase 80% dos óbitos totais do país e tendo como principal fonte de 

informação inicial os registros de óbitos realizados nos Cartórios de Registro Civil 

(JORGE, GAWRYSZEWSKI e LATORRE 1997). 

 

Tabela 01: Índice de Mortalidade Geral – Rio Grande do Norte 

SEXO 
ANOS 

TOTAL 
2014 2015 2016 

MASCULINO 10.902 11.378 12.616 34.896 

FEMININO 8.225 8.767 9.298 26.290 

IGNORADO (IGN) 10 8 8 26 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade – MS/SVS/CGIAE 

 

Nesta primeira tabela, que apresenta os índices gerais de mortalidade no estado, 

já podemos identificar o elevado diferencial entre mulheres e homens, sendo possível 

comprovar que os homens ainda se apresentam vulneráveis em muitas das situações do 

cotidiano, uma vez que, tais dados remetem a óbitos gerais, ocasionados por diversos 

fatores e circunstâncias. Percebemos nestes dados que, conforme colocam os debates de 

gênero acerca do masculino, o ideário de invulnerabilidade posto aos homens nos 

variados processos sociais, dentre eles o de adoecimento, faz com que estes não sintam a 

necessidade do autocuidado e consequentemente não procurem os serviços de saúde, além 

de se exporem mais frequentemente a situações de risco e comportamentos perigosos, 

fatores estes que, contribuem diretamente na sua saúde e qualidade de vida (JESUS E 

SILVA, 2014).  

O gráfico acima ainda nos remete a outra constatação que é sobre a expectativa de 

vida dos homens, que desde sempre apresentou-se baixa, comparado a de mulheres, 

diferença que Alvarenga et al (2012) aponta estar relacionado também ao fato de o 

homem se manter mais exporto aos fatores de risco, assim como pela não adesão as 

práticas de manutenção da saúde, fatos estes que o autor expõe estarem mais relacionados 

ao gênero, do que ao sexo biológico em si, já que configuram em determinações de como 

o indivíduo é visualizado pela sociedade.  

Já na Tabela 2, podemos observar os óbitos por Causas Evitáveis, que segundo o 

Ministério da Saúde, são definidas como as mortes preveníveis, parcialmente ou 
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totalmente, por ações constantes disponibilizados e acessíveis pelos serviços do Sistema 

Único de Saúde no Brasil.  

 

Tabela 02: Óbitos por causas evitáveis de 5 a 74 anos – Rio Grande do Norte 

SEXO 
ANOS 

TOTAL 
2014 2015 2016 

MASCULINO 6.950 7.131 7.812 21.893 

FEMININO 3.706 3.776 4.031 11.513 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade – MS/SVS/CGIAE 

 

Conforme posto na tabela 02, os índices de morbimortalidade por causas externas 

também concatenam para a compreensão de que as complicações decorrentes da falta de 

cuidados com a saúde pelo público masculino, poderiam ser evitadas com a procura 

periódica dos serviços de saúde e participação nas diversas ações e campanhas realizadas 

todos os anos. Muitos problemas de saúde, dentre eles os evitáveis, poderiam não ocorrer 

caso os homens realizassem regularmente as medidas de prevenção primária, que seria a 

realização de exames e consultas básicas, e específicos para cada ciclo da vida. Como 

expõe a própria PNAISH (2009), por serem a maioria dos homens avessos ao autocuidado 

e a prevenção, estes estão sempre adiando a procura pelo atendimento e investigação de 

algum problema de saúde, o que ocasiona o agravamento do quadro das doenças, fazendo 

com que estes adentrem ao sistema de saúde, pelos serviços de média e alta complexidade, 

o que ocasiona maiores despesas para si, bem como para os serviços de saúde.  

 

[...] estudos comparativos têm demonstrado que os homens são mais 

vulneráveis a doenças do que as mulheres, especialmente às 

enfermidades crônicas e graves, e que morrem mais cedo. Apesar deste 

fato, já bem documentado, os homens não são captados pelos serviços 

de atenção primária (como ocorre com as mulheres). Sua entrada no 

sistema de saúde se daria principalmente pela atenção ambulatorial e 

hospitalar de média e alta complexidades, configurando um perfil que 

favorece o agravo da morbidade pela busca tardia ao atendimento 

(PNAISH 2009, p. 13) 
 

Seguindo na mesma linha de análise, acreditamos que os dados da Tabela 03, que 

expõe os índices de morte por Neoplasias gerais, também exemplificam o quanto 

prejudicial é a ausência do autocuidado e da procura por intervenções preventivas na 

saúde.  
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  Tabela 03 - Óbitos por CID 10: neoplasias (tumores) 

SEXO 
ANOS 

TOTAL 
2014 2015 2016 

MASCULINO 1.634 1.627 1.731 4.992 

FEMININO 1.555 1.531 1.624 4.710 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade – MS/SVS/CGIAE 
 

No aspecto da Tabela 03, comparado as demais tabelas, observa-se uma diferença 

pequena dos números de óbitos por neoplasias entre mulheres e homens, mas ainda 

apresentando este último o maior número, o que mais uma vez expõe a fragilidade 

masculina diante do processo saúde-doença. Uma das explicações utilizadas pelos 

estudos na área, apontam a baixa procura da população masculina pelos serviços de saúde, 

também deriva de sua configuração de provedor familiar, reflexo das regras sociais sobre 

a vida dos indivíduos.      

 

Uma questão apontada pelos homens para a não procura pelos serviços 

de saúde está ligada a sua posição de provedor. Alegam que o horário 

do funcionamento dos serviços coincide com a carga horária do 

trabalho. Não se pode negar que na preocupação masculina a atividade 

laboral tem um lugar destacado, sobretudo em pessoasde baixa 

condição social, o que reforça o papel historicamente atribuído ao 

homem de ser responsável pelo sustento da família (BRASIL – 

PNAISH 2009 p. 14).  
 

Por último, por considerarmos relevante para a debate, expomos abaixo os dados 

decorrentes de óbitos por causas externas, que de acordo a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde – Décima Edição (OMS, 

1996), categorizam-se os mais importantes em: Acidentes, Acidentes de Transportes, 

Lesões autoprovocadas voluntariamente e as Agressões (PNAISH, 2009).   

 

Tabela 04: Óbitos por Causas Externas – Rio Grande do Norte 

SEXO 
ANOS 

TOTAL 
2014 2015 2016 

MASCULINO 2.579 2.496 2.823 7.898 

FEMININO 399 396 357 1.152 

       Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade –    

MS/SVS/CGIAE 

 

Os números expostos pela Tabela 04, como se observa, apontam que o número de 

homens que morrem por causas externas é 06 (seis) vezes maior que o número de 
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mulheres. Os números encontrados no Rio Grande do Norte neste quesito, refletem uma 

tendência nacional, uma vez que, no Brasil, os níveis destas mortes para o sexo masculino 

representam o triplo do sexo feminino, sendo outra evidência o fato de ocorreram dentre 

os adultos jovens, o que representa forte perda na população economicamente ativa 

(JORGE, GAWRYSZEWSKI e LATORRE, 1997).   

 

Os desafios a superar são imensos, a começar pelas causas externas de 

mortalidade, onde o predomínio dos óbitos do sexo masculino é 

devastador. A violência, por exemplo, vitima no geral o dobro de 

homens em relação às mulheres, e ao triplo, se considerarmos a faixa 

de 20 a 39 anos. Enquanto isso, de cada cem óbitos em acidentes de 

transporte terrestre, oitenta e dois são de homens, em geral jovens 

(PNAISH 2009, p. 08)  
 

Como reflete a própria política de saúde do homem, os processos de socialização 

potencializam a relação do homem com as diversas violências e imprudências, uma vez 

que, impõe ao masculino uma associação biológica a agressividade, que vinculado muitas 

vezes ao uso excessivo de bebidas alcóolicas e drogas ilícitas, ocasionam acidentes, 

violências e agressões que diretamente recaem sobre si próprio.  

Como se pode observar, os dados atuais de mortalidade masculina em algumas 

áreas, ainda apresentam índices representativos, o que demonstra o quando o debate 

acerca da construção social do masculino ainda se faz necessário, uma vez que fica 

notório, a partir das altas taxas de mortalidade, que o homem apresenta-se mais 

vulnerável, pois não buscam, como o fazem as mulheres, os serviços de atenção primária, 

adentrando o sistema de saúde pela atenção ambulatorial e hospitalar devido o alto estágio 

da doença, o que tem como consequência o agravo da morbidade pelo retardamento na 

atenção.  

Desta forma, fica claro também, que tais dados mantêm relação direta com os 

ditames impostos pelo meio patriarcal, em que o homem se mostrar doente é sinônimo de 

fragilidade, contrariando de forma absoluta os preceitos da masculinidade. A concepção 

que os cuidados com a saúde são assuntos diretivos às mulheres, outro ideário patriarcal 

agravante, corrobora a predestinação que cuidar da saúde não seria tarefa para homens.   

 

 

 

 



 

____________________________________ 
529 

 

3 Considerações Finais  

 

Como se vê, os dados expostos reforçam as percepções apresentadas em vários 

outros estudos, que associam a pouca procura dos homens pelos cuidados com a saúde 

em decorrência do modelo hegemônico de masculinidade. É visível que o imaginário de 

ser homem nesta sociedade, muitas vezes dificulta a adoção de práticas de autocuidado 

com si e de si para com outros indivíduos, pois associar-se a esta prática seria demonstrar 

fraqueza, medos e inseguranças, comprometendo assim, seu papel de provedor e ainda a 

desconfiança social sobre sua masculinidade.  

A proposição de uma nova forma de pensar e agir contrário a condicionantes 

historicamente perpetuados não se mostra tarefa fácil, mesmo quando existem 

apontamentos teóricos e legais para o seu desenvolvimento, como é o caso dos estudos 

de gênero e da própria PNAISH. Mesmo em meio ao mundo moderno, onde o saber e a 

informação se mostram rápidos e acessíveis, ainda se faz necessário a compreensão da 

cultura ou culturas que que regimentam a sociedade, para assim, refletirmos acerca de 

suas imposições e consequências. Assim, acreditamos que hoje ainda não é possível 

realizar um debate acerca das desigualdades nas relações de gênero e as consequências 

advindas destas, sem considerarmos a cultura do patriarcado, que ao mesmo tempo que 

impõe a valorização da figura masculina e opressão da feminina, também coloca a ambos 

inúmeros prejuízos, como exemplificado no debate acima apresentado.  

Acreditamos que os altos índices de mortalidade masculina no estado do Rio 

Grande do Norte, conforme exposto acima, refletem uma realidade nacional de muitas 

décadas e que, mesmo com o desenvolvimento de estratégias legais na área de saúde, que 

vislumbram a amenização do quadro de morbimortalidade masculina, faz-se necessário 

que cada vez mais as pesquisas, estudos, ou seja, o campo da produção teórica, se 

relacione com os espaços sociais e de formação profissional, para assim, permitir que a 

sociedade melhor compreenda os motivos de implementação de cada política pública.  
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Resumo: 

Este artigo pretende ampliar o debate acadêmico sobre o assunto: internacionalização das 

empresas utilizando-se o modelo da escola de Uppsala para essa discussão e o caso do Estado do 

Ceará. Está subdividido em 3 partes, além desta introdução. A seção a seguir tem o propósito de 

apresentar o que é a internacionalização e quais suas etapas a luz da escola de Uppsala, tendo em 

vista o caráter comportamental verificado por estudiosos dessa escola. Segundo seus autores, esse 

fenômeno se realiza em diversas etapas as quais serão apresentadas na seção. A seção 3 aborda 

as exportações nacionais e por fim, pretende-se trazer essa discussão para o estado do Ceará na 

seção 4, tendo em vista que nos últimos dez anos houve um crescimento expressivo do valor em 

US$ exportado, a reconfiguração dos produtos carro-chefe da cesta exportada e o aumento da 

quantidade de empresas exportadoras. Apresentar-se-á três casos de empresas de maior relevância 

para a economia cearense. Verifica-se pouca participação das indústrias cearenses no processo de 

internacionalização das empresas nacionais. É certo que estudos apontam para diversos tipos de 

internacionalização, desde a criação de filiais estrangeiras perpassando pela criação de franquias, 

mas poucas estratégias foram formuladas no sentido de estimular o comércio fora do país com a 

institucionalização de empreendimentos nacionais para realizar a “drenagem inversa” de capitais 

externos, atraindo-os e fixando-os para dentro do país e mais especificamente, para dentro do 

Estado. 

 

Palavras-chave: Internacionalização das empresas; Ceará; Exportações cearenses; Empresas 

exportadoras cearenses. 

 

1 Introdução  

 

Desde a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as relações com o 

comércio exterior protagonizaram diversos momentos da história econômica nacional, 

contribuindo sobremaneira com os indicadores de formação de capital e renda. Isso se 

deu a partir de atividades que perpassam desde a remota extração do pau-brasil até a atual 

mailto:danielecruzeconomia@gmail.com
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hegemonia da exportação de soja. Neste sentido, pensar as relações comerciais com 

outros países é uma máxima que deveria, a priori, participar das pautas e discussões 

acadêmicas não só pelos efeitos macroeconômicos derivados dessas trocas, mas como 

alternativa de desenvolvimento regionalizado a partir da adoção de políticas de fomento 

ao comércio exterior, garantido que as empresas nacionais tenham o aporte necessário 

para o enfrentamento das exigências globais de demanda. Neste sentido, acredita-se que 

ampliar as discussões sobre o tema da internacionalização das empresas é um caminho 

para que políticas públicas estaduais/regionais sejam pensadas visando proporcionar ao 

tema seu devido mérito.  

Segundo a Endeavor (2016), a internacionalização é um processo “que leva uma 

empresa a estabelecer relações de negócios além das fronteiras do país em que atua” e 

aponta que essas relações podem ser estabelecidas por meio de exportações de produtos, 

serviços ou de importações de matérias-primas, tecnologias, etc. O fato é que a pouca 

discussão ou o reduzido esclarecimento sobre essa seara pode estar suprimindo um nicho 

de mercado capaz de promover boas perspectivas de crescimento a nível regional, tendo 

em vista que as exportações elevam o superavit das contas regionais. Ao investirem seu 

capital no desenvolvimento de atividades produtivas no mercado externo, as empresas 

não só ganha competitividade, como estabelecem relações entre os agentes dos mais 

variados segmentos e níveis produtores, aumentando seus conhecimentos tecnológicos 

para garantir inovação no mercado interno. 

Para que a proposta aqui seja cumprida, este artigo se subdivide em 3 partes além 

desta introdução. A seção a seguir tem o propósito de apresentar o que é a 

internacionalização e quais suas etapas a luz da escola de Uppsala, tendo em vista o 

caráter comportamental verificado por estudiosos dessa escola. Segundo seus autores, 

esse fenômeno se realiza em diversas etapas as quais serão apresentadas na seção. A seção 

3 aborda as exportações nacionais e por fim, pretende-se trazer essa discussão para o 

estado do Ceará na seção 4, tendo em vista que nos últimos dez anos houve um 

crescimento expressivo do valor em US$ exportado, a reconfiguração dos produtos carro-

chefe da cesta exportada e o aumento da quantidade de empresas exportadoras. 

Apresentar-se-á três casos de empresas de maior relevância para os indicadores 

econômicos de exportação cearense. 

Paralelamente aos efeitos positivos das contas proporcionado por uma das fases 

da internacionalização (exportação de bens e serviços), observa-se que esse fenômeno 

também contribui para a centralização do capital: um grupo reduzido de empresas 
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multinacionais detém mais da metade da produção internacional. Essa concentração pode 

colocar em risco a competitividade das empresas tendo em vista que são os  agentes 

vendedores aqueles mesmos que detém a maior fatia de mercado, o que garante a esse 

grupo uma certa vantagem no estabelecimento de preços. Evidentemente, não é garantia 

de que a inserção pura e simples de novos entrantes no comércio internacional faça valer 

a premissa da teoria clássica de equilíbrio em competição, onde os preços seriam dados 

pelo mercado, mas já assume uma nova roupagem na composição de disponibilidade de 

bens ampliando essa oferta. 

Ao preocupar-se com as empresas nacionais, seu processo de internacionalização 

e propor medidas para o desenvolvimento com o suporte apropriado, a administração 

pública pode criar um ambiente alternativo para o direcionamento da produção doméstica 

a saber: de escoamento de bens e serviços, incorporação de novas tecnologias, 

oportunidades de negócios, etc. Esse quadro já pode ser percebido no estado do Ceará, 

onde as medidas adotadas pelo governo estadual e federal, como é o caso do Porto do 

Pecém, contribuíram sobremaneira no processo de desenvolvimento das regiões 

beneficiadas pelas políticas. Mas para compreender o papel da internacionalização na 

economia estadual, faz-se necessário antes, realizar a conceituação da expressão. 

 

2 Conceituando internacionalização 

 

Internacionalização é a ação de “tornar internacional” segundo o dicionário 

Aurélio. Hilal e Hermais (2003) descrevem o surgimento dos papers da escola nórdica de 

Uppsala, onde os estudiosos  

 

[…] focalizaram seu interesse no processo de internacionalização de 

firmas suecas manufatureiras e desenvolveram um modelo de como 

essas firmas escolhiam mercados e formas de entrada quando decidiam 

se internacionalizar. A pesquisa foi amplamente influenciada pelos 

trabalhos sobre a teoria da firma de Cyert e March (1963), de Aharoni 

(1966) e de Penrose (1995). 
 

É uma estratégia de crescimento das empresas, onde procura-se participar do 

mercado internacional com vistas a atingir diversos objetivos, principalmente comerciais. 

Kraus (2000), ao tratar da economia de Santa Catarina, aponta um modelo para 

internacionalização no caso das empresas brasileiras, baseado em outros modelos 

internacionais e nacionais. Percebe-se todavia que a absorção dessa proposta para os 
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demais espaços inter-regionais brasileiros necessitaria de reajustes no modelo, pois as 

características exportadoras catarinenses apontadas por ele podem não estar presente em 

outros estados. Ele destaca que, no processo de internacionalização existem alguns 

padrões de envolvimento gradual da empresa em operações internacionais, iniciando com 

a fase das exportações e chegando a implantação de subsidiárias no exterior. Este 

envolvimento gradual se dá pelo risco existente na decisão do investimento direto em 

internacionalização. Os modelos por ele observados refletem algumas das experiências 

de empresas americanas e europeias. 

A inserção da empresa no comércio internacional se daria de forma gradativa, 

como se fossem fases de maturação. A fase inicial é de envolvimento brando na visão de 

Hilal e Hemais (2003) e se caracteriza pela exportação direta. Grande parte das vendas 

internacionais brasileiras são desse grupo. Mas poder-se-ia considerar 

internacionalização de empresas a exportação feita por multinacionais estrangeiras 

instaladas em nosso território?  

A medida em que as empresas vão ganhando expertise no mercado internacional, 

através da melhoria da qualidade dos produtos ou a integração da inovação nos processos 

produtivos, elas avançam para uma nova etapa: a de estabelecimento de filiais em solo 

estrangeiro. Por fim a última etapa de consolidação da internacionalização seria a 

implantação de unidades de produção. A escola de Uppsala tem uma abordagem que parte 

do comportamento das organizações, que ao perceberem que o mercado interno estaria 

saturado, buscariam alternativas para massificar sua participação no mercado 

internacional. Há outras abordagens sobre a internacionalização com cunho mais 

econômico, como a Teoria da internalização,  Teoria do poder de mercado, Paradigma 

ecético e Empreendedorismo internacional. Essas teorias foram citadas neste trabalho 

com a intenção de apresentar a conexão eminente entre esses modelos estudados 

internacionalmente e o que ocorre no território nacional. Seguir-se-á identificando como 

o comércio internacional vem se solidificando nos últimos períodos, com base em dados 

estatísticos. 

 

3 As exportações nacionais  

 

 Nas últimas décadas do século XX a economia mundial foi marcada por 

movimentos e tendências que se apresentaram cada vez mais hegemônicas e 

transformaram o seu funcionamento e sua dinâmica produtiva. Araújo (1999) destaca pelo 
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menos três movimentos que afetaram o ambiente mundial nesse período. O primeiro 

corresponde ao processo de globalização, com a internacionalização dos mercados e a 

participação ascendente dos “conglomerados transnacionais” nos fluxos econômicos e 

nas decisões de mercado. O segundo movimento diz respeito à crise do regime de 

acumulação fordista, dada à dificuldade crescente de gerar e acumular riqueza na esfera 

produtiva pelos agentes econômicos. Simultâneo a esse movimento, observa-se a 

consolidação da reestruturação produtiva em meio à evolução do progresso tecnológico. 

O terceiro arremata-se com a discussão da financeirização da riqueza marcada pela busca 

contínua dos agentes econômicos em ampliar a reprodução do capital na esfera financeira 

da economia. 

 No Brasil, as transformações econômicas, sociais e políticas que têm sido 

observadas desde os anos 1980, possibilitadas pela aceleração das mudanças tecnológicas 

em um quadro de crescente globalização, resultou em alterações consideráveis no seu 

padrão de desenvolvimento capitalista. No entanto, ratifica-se que é na década de 1990 

que a discussão sobre a internacionalização das empresas ganha destaque (KRAUS, 

2000). Isto se dá, porque nas décadas anteriores (1930-80) o país tinha o crescimento 

econômico baseado na industrialização por substituição de importação, o que levou as 

empresas a produzir apenas para o mercado interno. A década de 1980 marcará o fim do 

modelo desenvolvimentista brasileiro, devido à crise fiscal financeira do Estado e a 

década seguinte será marcada pela atenção dada à estabilização econômica. 

 Os anos 1990 são assinalados pela hegemonia neoliberal e o pressuposto que 

conduzia essa “nova” ordem era a inserção do país na lógica de acumulação capitalista 

com um viés competitivo. Esse discurso difunde a ideia de que era necessário 

especializar-se naquilo que o país possuía de vantagens comparativas, no caso brasileiro, 

produzir produtos primários, culminando no que ficou conhecido como reprimarização. 

O esgotamento do modelo de substituição de importação  somado a conjuntura externa 

desfavorável agravou ainda mais o estado brasileiro nesse período. Brandão (2007, p. 

151) enumera uma série de fatores que possibilitaram a exaustão do crescimento e o 

“desmonte dos mecanismos articuladores do processo de desenvolvimento”, destacando-

se as 

[...] transferências de recursos ao exterior durante os anos 1983-1989; 

inúmeras imposições ao crescimento por parte do FMI; pressões 

hiperinflacionárias; desenvolvimento indexado; profunda crise fiscal-

financeira do Estado; “atrofia da base produtiva doméstica”; 

vulnerabilidades e condicionantes estruturais aos raios de manobra de 
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autonomia na condução da política econômica nacional” (BRANDÃO, 

2007, p. 151). 
 

Segundo Leite (2005), de fato os anos 1990 vieram representar para o Brasil a 

década em que se abandonou o modelo nacional desenvolvimentista, baseado na 

substituição de importações e investiu-se no processo de abertura comercial e financeira, 

a privatização e a desregulamentação dos mercados. A liberalização do comércio externo 

trouxe efeitos no processo de contestação dos preços e da qualidade dos tradeables 

produzidos internamente e, de certa maneira, forçou uma reestruturação do aparelho 

produtivo industrial da economia.  

A abertura comercial expôs as empresas brasileiras à competição internacional, 

mudando o perfil das mesmas em relação a internacionalização. Se até os anos 1980 ela 

ocorria via exportações por vantagem comparativas, a partir dos anos 1990 a expansão 

internacional vira estratégia de crescimento e amplia a presença das empresas brasileiras 

de diferentes portes e setores nas exportações (KOVACS, 2009). 

Somente em meados de 2002, a diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) aprovou as diretrizes para o financiamento aos 

investimentos de empresas brasileiras no exterior. Essas diretrizes tinham por objetivo 

orientar a criação de uma linha capaz de estimular a inserção e o fortalecimento de 

empresas brasileiras no mercado internacional, pelo apoio à implantação de investimentos 

ou projetos a serem realizados no exterior, promovendo o incremento das exportações 

brasileiras. Em seguida, foi feita uma alteração no Estatuto do Banco, em que se passou 

a permitir o apoio a empreendimentos no exterior, desde que estes resultassem no 

estímulo à exportação de produtos domésticos. (ALEM e CAVALCANTI, 2005). 

O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) lançou 

o Plano Nacional de Cultura Exportadora – PNCE em 2012, que tem como propósito 

aumentar a quantidade de empresas exportadoras principalmente de bens manufaturados, 

em todos os estados brasileiros e de acordo com as especificidades de cada um. As ações 

do PNCE são propostas de atuações regionais e a formação de parcerias com instituições 

públicas e mistas, visando o apoio técnico e de consultoria especializada para alavancar 

o volume das exportações nacionais. 

Apesar das políticas recentes de incentivo a internacionalização incrementadas no 

país, as empresas brasileiras apontam como uma das principais restrições à 

internacionalização a falta de financiamento adequado, que pode ser comprovado a partir 
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dos dados sobre o Investimento Direto Externo (IDE), que ainda se encontra em níveis 

baixos. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD – 2017), as saídas 

de IDE em 2015 (US$3,07bi) foram bem inferiores às entradas (US$64,7bi). A balança 

comercial de serviços brasileira foi deficitária em 2005 (-US$8,02bi) e em 2015 (-

US$36,98bi) segundo essa mesma agência, o que se pode inferir que há um fluxo entrante 

de capitais de empresas estrangeiras superiores ao dos capitais nacionais rumo aos outros 

países, demonstrando que ainda há uma baixa participação das empresas brasileiras nesse 

segmento, principalmente no setor de serviços. Possíveis explicações sobre essa tendência 

de participação irrisória partem da predominância de atividades no setor de prestação de 

serviços que possuem baixa produtividade no Brasil. Por outro lado, neste mesmo 

segmento surgiu a disseminação de uma economia de serviços na qual a “produtividade 

pressupõe o uso econômico do saber e da informação”, com objetivo central de aprimorar 

os mecanismos de acumulação capitalista, encarada pelos estudiosos como sendo 

decorrente do processo de globalização financeira (CASTRO, 2015, p.33). 

A internacionalização deve ser considerada pois, um instrumento essencial para a 

sobrevivência das firmas no próprio mercado doméstico e não apenas como a busca de 

novos mercados no exterior. A principal motivação para a internacionalização deve ser o 

aumento de competitividade, essencial para que as firmas possam garantir as parcelas no 

mercado doméstico já conquistadas. (ALEM e CAVALCANTI, 2005) 

Ainda que lento e tímido, o processo de internacionalização das empresas 

brasileiras engloba companhias dos mais diversos tamanhos, entre grandes e médias, de 

múltiplos setores da economia: desde a siderurgia, a mineração, o setor financeiro, 

Tecnologia da Informação (TI), engenharia e construção civil, energia, dentre outros. Isso 

significa que uma gama importante de empresas nacionais possuem vantagens 

competitivas que lhes dão capacidade de concorrer no mercado internacional e serem 

capazes de utilizar tal situação com o objetivo de aumentar e (em alguns casos) consolidar 

o poder de mercado da empresa (CARVALHO e SENNES, 2009). 
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4 Perfil Exportador do Estado do Ceará 

 

 

Figura 1: Mapa dos principais destinos da exportação cearense em 2016. 

 

De acordo com Leite (1994), a inserção definitiva do Estado do Ceará nos 

mercados internacionais se deu através da produção de algodão que, demanda em alta  

advinda dos países europeus no século XVIII (principalmente Inglaterra e França) 

encontrou em solo cearense as condições propícias para o desenvolvimento da atividade 

agrícola. Até a década de 1990, o Ceará tinha uma pequena participação no comércio 

mundial, devido ao pequeno poder competitivo da maioria dos segmentos produtivos. As 

exportações se concentravam em setores nos quais a economia cearense apresentava 

vantagem competitiva, porém, verifica-se a inexistência de planejamento direcionado 

para o segmento exportador (REIS e GOMES, 2001). 

A participação do Ceará nas exportações brasileiras no biênio 2015/2016 foi de 

0,7%, ocupando a 15ª posição no ranking nacional, enquanto que São Paulo ocupa a 1ª 

colocação com participação expressiva de 24,9% nas exportações. Desde 2006, o Ceará 

vem mantendo certa estabilidade no valor absoluto das exportações, mas aumentando 

significativamente as importações, agravando o deficit da balança comercial. O maior 

peso tanto das exportações quanto das importações cearenses está nos produtos 

manufaturados, representando 46% e 83% respectivamente no total dos agregados. 

Entretanto, predominam produtos de setores ainda vinculados à pauta de produção de 

bens de consumo não duráveis apontando para a permanência da pouca diversificação 

produtiva quando comparamos com outras economias. Os produtos manufaturados com 

maior representatividade na exportação são calçados (21%), demais produtos 
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manufaturados (6,1%), motores geradores e transformadores elétricos e suas partes 

(5,4%). (SECEX, 2017). 

Fica assim distribuída a exportação do Ceará de 2016 pelo Mundo: 

 

Tabela 1: Destino das exportações cearenses em 2016 por Blocos Econômicos. 

Bloco Valor US$ Milhões % participação 

Europa 463,58 35,9 

América do Norte 372,08 28,8 

América do Sul 213,22 16,5 

Ásia (exc. Oriente Médio) 172,87 13,4 

Oriente Médio 20,38 1,6 

América Central e Caribe 18,94 2,0 

África 14,47 1,1 

País não declarado 11,77 0,9 

Oceania 6,82 0,6 

Total das exportações 1294,14 100 
Fonte: ComexVis (2017) 

 

Pela Tabela 1 verifica-se que as exportações estaduais são em sua maioria, para a 

América do Norte (EUA) e Europa (destinando 64,7% das exportações estaduais). 

No caso das importações, existe uma grande variedade dos produtos da pauta, 

como demais produtos manufaturados (9,4%), fornos industriais ou de laboratórios não 

elétricos (8,2%), Gás liquefeito (7,2%) entre outros. Os Estados Unidos são o principal 

destino das exportações Cearenses, com cerca de 20% do total. As importações vieram 

em sua maioria (36%) da Coreia do Sul em decorrência das negociações feitas em torno 

da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) implantada no Ceará, em parceria com 

empresas coreanas Dongkuk e Posco. 

Em 2016 existiam no Ceará 293 empresas exportadoras, das quais 201 estão 

localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF e as demais no interior do 

estado. Segue abaixo a distribuição espacial dessas empresas. 

Nota-se uma forte concentração das empresas na RMF, predominando com 68,6% 

do total das empresas exportadoras. A quantidade de empresas matrizes, ainda é superior 

as filiais. Segundo a SECEX, as três empresas com maior valor exportado acima de US$ 

100 milhões são: a Grendene S/A localizada no município de Sobral na Mesorregião 

Noroeste Cearense, a JBS S/A, localizada na cidade de Cascavel e a já referida CSP, 

localizada na zona portuária do Pecém na cidade de São Gonçalo do Amarante, ambas 

ficam na Mesorregião Norte Cearense. Das referidas empresas, apenas a JBS não é matriz. 
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Tabela 2: Quantidade de empresas exportadoras classificadas por matriz e filial no Estado do Ceará em 

2016 

Mesorregião Quantidade Matriz9 Filial 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) 201 157 44 

Norte Cearense 29 15 14 

Jaguaribe10 25 14 09 

Noroeste Cearense 15 12 03 

Sertões Cearenses 05 02 03 

Sul Cearense 17 15 02 

Centro Sul cearense 01 01 - 

Total 293 216 75 
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior - SECEX (2016) 

 

Uma das grandes conquistas estaduais em termos de produtividade foi a CSP que 

em 2016 e tornou a empresa cearense que mais exportou, ocupando no ranking nacional 

a 184ª colocação e tem um Capital Social de R$5,5 bilhões de acordo com a base de dados 

da Receita Federal (2017). Originada a partir de uma joint venture entre a empresa 

brasileira Vale, detentora de 50% da participação societária (e também a 1a. no ranking 

das empresas no Brasil que mais exportou em 2016) e uma das mineradoras de maior 

destaque internacional em minério de ferro, com as sul-coreanas Dongkuk (30% da 

participação) e Posco (20%). 

Mesmo constituída somente em 2008 (CSP, 2017) é interessante destacar que as 

atividades dessa empresa só puderam ser observadas nas estatísticas nacionais e estaduais 

a partir do ano em questão, quando do início de suas atividades em pleno ano de recessão, 

pois em 2015 o ranking era liderado pela Grendene. Sua produção foi tão intensiva que 

não só a inseriu no contexto das empresas que mais exportam como liderou os indicadores 

estaduais. 

O estímulo dado pelo governo federal na década de 2000 com a criação e 

manutenção das Zonas de Processamento de Exportações (ZPE) tem proporcionado à 

região do Pecém uma alavancagem competitiva regional nunca vista, ratificando que o 

projeto neoliberal do estado nacional pautado na inserção competitiva e nos seus arranjos 

requeridos está em pleno vapor uma vez que essas regiões possuem isenção de impostos 

e facilidade para importação de insumos e matérias-primas. Com isto, a localização 

estratégica de uma empresa desse porte em uma zona portuária favoreceu o crescimento 

                                                 
9 Aqui se tentou classificar matriz as empresas que possuíam CPNJ com a extensão 0001 e as que 

possuíssem a partir de 0002 seriam classificadas como filiais. Ainda que tenha nova normatização defina 

que “A partir de 1º de julho de 2007, não haverá vinculação necessária entre a extensão 0001 do número 

de inscrição do estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a condição de 

matriz da pessoa jurídica”. 
10 Dois exportadores ficaram de fora da contagem por utilizarem o CPF para a transação e, portanto, sem 

condições de identificação se matriz ou filial. 
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desses números. 

Entretanto, o objetivo dessas ZPEs de atrair investimentos estrangeiros talvez 

possam mitigar o interesse das empresas nacionais. O Incentivo criado para o 

desenvolvimento de atividades exportadoras pode não conter o perfil empresarial que a 

indústria nacional apresenta. 

 

4.1 A Indústria de Calçados Grendene e os incentivos fiscais. 

  

Os diversos incentivos criados desde a década de 1950 pelos governos estaduais, 

incluindo-se o do Ceará, promoveu a instalação de diversas indústrias locais oriundas de 

outras regiões do país, mas o efeito só foi sentido após a estabilização da economia na 

década de 1990 (SANTOS, et. al. 2002), quando este tipo de ação passa a ser praticado 

de forma mais sistematizada e como âncora da política de industrialização estadual. 

Dentre esses estímulos, destaca-se os benefícios fiscais de diferimento do ICMS em 

algumas transações, Isenção do Imposto de Renda, isenção de impostos municipais, 

doações de terrenos para implantação da planta industrial, empréstimos, capacitação 

básica de mão de obra entre outros benefícios. 

Analisando a migração das indústrias calçadistas do Sul e Sudeste para o Nordeste 

brasileiro, mais especificamente para os estados da Bahia e do Ceará, Santos et. al. (2002) 

apontam que devido ao desaquecimento das importações de calçados pelos Estados 

Unidos na década de 1990 foi desencadeado um processo interno de realocação espacial 

desses estabelecimentos com foco na região Nordeste do Brasil. Mesmo com 

investimentos tecnológicos que promoveram o barateamento do calçado fabricado no 

Brasil (e eles exemplificam com as indústrias do Vale do Rio dos Sinos), segundo os 

autores, a competição com os baixos salários dos tigres asiáticos não conseguiu driblar 

sua hegemonia. Acrescenta-se a isso, para vencer um pouco essa disparidade, os baixos 

salários oferecidos em Sobral podem ter atraído o deslocamento da Grendene para essa 

localidade. 

Do período de 1981 a 1998, as importações estadunidenses de calçados oriundos 

da China cresceram mais de 175 vezes, enquanto que as de origem brasileira esforçaram-

se apenas em quase dobrar (SANTOS et. al., 2002)11. 

                                                 
11Os autores também apontam que a política econômica de câmbio e juros do Brasil junto ao aparecimento 

no mercado internacional de fornecedores de calçados mais competitivos foram fatores que contribuíram 

para abalar o mercado brasileiro desse setor. 
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A expressividade do setor em Sobral ganhou destaque a partir de 1993, com a 

chegada da empresa que desencadeou um efeito multiplicador positivo chegando a gerar 

quase 10.000 empregos diretos (SANTOS et. al, 2002). Os autores ainda destacam a 

produção dessa empresa e de outras do ramo calçadista no Estado, onde apresentam que 

do total da produção do ano 2000 de 130 milhões de pares, 90 milhões foram produzidos 

pela Grendene desse município. 

 

4.2 O Grupo J&F. 

 

A JBS Couros ocupa a 288ª posição no ranking nacional e não estão disponíveís 

as informações de Capital Social da filial no site da RF, mas o CNPJ matriz registra 

R$23,6 bilhões. Contabiliza-se no ano de 2016 um total de 60 empresas entre matriz e 

filial do mesmo grupo CNPJ que exportaram, o que a coloca na 7ª posição nacional como 

as maiores exportadoras, com faixa de valor exportado acima de US$ 100 milhões. 

De acordo com notícias da impressa regional, a empresa investiu R$ 40 milhões 

no empreendimento em Cascavel, em 2013 aumentou a geração de empregos de 0,5 mil 

para 1,9 mil, além de destinar 98% da produção da planta para o mercado internacional 

(SARAIVA, 2013). 

O Guia Brasileiro do Couro (Brazilian Leather Guide) aponta que a empresa 

localizada no Ceará tem uma produção mensal de aproximadamente 200.00 mil couros. 

O Grupo JBS é um dos maiores grupos originalmente nacionais, no entanto, suas 

primeiras instalações foram localizadas fora do Nordeste. Em 1953 foi criada a Casa de 

Carnes Mineira na cidade de Anápolis-GO que seria a gênese do atual grupo. O Senhor 

José Batista Sobrinho aproveitando a onda desenvolvimentista do período JK, foi um dos 

primeiros fornecedores de carne bovina para os canteiros de obra nesse município que 

daria origem a futura capital do Brasil (JBS, 2017). 

O primeiro passo dado para a internacionalização da JBS foi a aquisição da Swift 

na Argentina, aumentando sua participação nos produtos industrializados de carne 

bovina, adquirindo em 2007 a Swift nos EUA e na Austrália, além de promover a abertura 

de capital nos mercados de bolsas de valores. A Atual formação estrutural produtiva do 

grupo está concentrada em produtos do segmento de alimentos preparados, com 

aquisições como a Seara nacional (JBS, 2017). 

Observa-se que o crescimento das três maiores exportadoras do Estado do Ceará, 

tiveram processos distintos de criação e instalação no estado. As similitudes entre as três 



 

____________________________________ 
545 

 

empresas aqui destacadas é que todas são de natureza jurídica Sociedade Aberta e não são 

“genuinamente cearenses”. No ano analisado, 25.541 empreendimentos foram 

contabilizados como exportadores em todo o Brasil, mostrando a significância e o 

tamanho do porte dessas empresas para as exportações do Estado e do Brasil. Nota-se 

portanto, que as maiores exportadoras estaduais sequer são genuinamente cearenses. 

  

4.3 As outras exportadoras. 

  

Na classificação das empresas por faixa de valor exportado, a localização dos 

exportadores entre US$ 50 milhões e US$100 milhões sãoas seguintes: dois no Norte 

Cearense, um na RMF e um em Jaguaribe. São 18 os exportadores entre US$ 10 milhões 

e US$50 milhões: 11 na RMF, três na Mesorregião Norte, dois na Noroeste e um na 

Mesorregião do Jaguaribe. Entre US$5 milhões e US$ 10 milhões são 10 exportadores: 

seis na RMF, dois em Jaguaribe, um no Norte e um na Mesorregião dos Sertões 

Cearenses. Entre US$1 milhão e US$5 milhões: 33 exportadores que estão localizados 

espacialmente: 23 na RMF; quatro na Mesorregião Norte; dois na Noroeste; três na 

Jaguaribe e uma nos sertões cearenses. Até US$ um milhão: 160 na RMF; 17 no Norte, 

10 no Noroeste; 17 em Jaguaribe; 17 na Mesorregião Sul Cearense; três nos sertões 

cearenses e apenas uma localizada na Mesorregião Centro-Sul. 

Assim, observa-se a concentração não apenas de quantidade de empresas 

exportadoras no litoral ou localizada próxima às zonas portuárias, o que facilita o 

processo de transporte de mercadorias e matéria-prima, barateando seus custos. 

Além também de verificar-se uma alta concentração nas regiões dinâmicas de 

valor exportado bruto em dólares. As empresas do interior do estado são em sua maioria, 

empresas que exportam valores inferiores a US$ um milhão, o que caracteriza o pequeno 

porte da empresa para exportação. 

 De acordo com a Fundação Dom Cabral, o Ceará detém 2% das empresas 

multinacionais brasileiras (BARAKAT et al., 2016). Esses números apontam para uma 

quase ausência de empresas multinacionais cearenses. Alem e Cavalcanti (2005) 

destacam que no início dos anos 1990 apenas 420 empresas detiveram 50% da produção 

mundial e apontam a internacionalização como ferramenta para aumento da 

competitividade dos países. 

Dentre as 100 empresas de maior visibilidade em exportação, existem apenas 12 

instaladas no Ceará e apenas quatro são matrizes. Essa participação incipiente das 
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empresas cearenses no rol da internacionalização demonstra a ausência de políticas que 

estimulem os produtores a inserir-se no processo de globalização de sua produção ou 

ainda a limitação por parte do segmento empresarial em adotar estratégias de 

internacionalização. É importante ressaltar que a  internacionalização está relacionada ao 

ambiente e as condições que são postas pelo Estado, tanto em nível nacional como 

estadual, essas condições podem restringir ou acrescer as decisões de internacionalização. 

No caso do Ceará, comparando com outros estados nunca foi caracterizado como estado 

exportador, há incentivos para determinados setores (tradicionais, intensivos em mão de 

obra e de baixa tecnologia), porém no que se refere a infraestrautura, as melhorais ainda 

são recentes e no aporte à ciência e tecnologia pouco tem sido feito. Trais elementos 

poderiam melhorar a competitividade das empresas e incentivar a busca pela 

internacionalização. 

 

4 Considerações Finais 

 

 O processo de internacionalização das empresas cearenses encontra-se na primeira 

fase: a de exportação. O estímulo das políticas federais e estaduais não deslancharam os 

grupos empresariais locais, o que notadamente apresentou um desempenho módico na 

década de 2000. 

 As três maiores exportadoras estaduais têm perfis diferenciados uma das outras. 

A CSP tem origem de uma joint venture com uma empresa nacional e no primeiro ano de 

atividade desbancou todas as demais empresas que há anos realizavam ativamente 

negociações internacionais. Oriunda dos estímulos promulgados através da ZPE, é do tipo 

de empresa que drena os lucros gerados para outras localidades do país e do mundo, não 

fortalecendo a indústria regional para desenvolver-se e desenvolver a região em que se 

insere. É claro que os empregos e as consequentes rendas e compras locais devem ser 

colocadas em pauta, mas o grande volume de insumos comprados fora da região e o 

pagamento de dividendos aos acionistas ofuscam de longe os efeitos multiplicadores dos 

primeiros. 

 O caso da Grendene não seria muito diferente em termos de drenagem de recursos. 

Apesar do vultoso número de empregos gerados e o apontamento de transformações 

locais advindas da instalação da planta da indústria, torna-se uma relação de dependência 

regional desses empregos, forçando as decisões políticas a adaptarem-se as necessidades 

desses empreendimentos com vistas a não deixá-los sair da localidade. Além do mais, 
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esses empreendimentos são para atendimento exclusivo do mercado externo, não 

contemplando o mercado local. Esse perfil demonstra uma  despreocupação na 

regulamentação do mercado interno com o aumento da oferta para redução dos preços 

das mercadorias. 

 O grupo JBS é dentre as empresas destacadas o único de caráter nacional. Seu 

processo de internacionalização partiu das ações internas de aquisição de empresas no 

exterior e a abertura comercial ao mercado de ações. Apesar de não existir uma política 

de estímulo à internacionalização das empresas nacionais, o Brasil tem conseguido 

(mesmo a passos lentos) inserir as indústrias nacionais nesse contexto. O crescimento 

desse grupo no entanto, não é endógeno ao Ceará, replicando o modelo de drenagem de 

capitais apontado nos dois outros casos. 

 Uma proposta de desenvolvimento do comércio exterior como a 

internacionalização não deveria (pelo menos em tese) anular os esforços contidos na 

política nacional e/ou estadual de exportação. Pelo contrário, deveriam trabalhar em 

conjunto pois como já apresentado, uma é apenas uma fase preliminar da outra. A 

combinação dos interesses entre os entes federativos pode acrescentar valor nas propostas 

de desenvolvimento regional, sobretudo porque os programas e projetos terão um mesmo 

sentido, ainda que com as características locais de execução, o objetivo final de promoção 

das empresas nacionais competitivas no comércio interacional seria alcançado. 

 Verifica-se pouca participação das indústrias cearenses no processo de 

internacionalização das empresas nacionais. É certo que estudos apontam para diversos 

tipos de internacionalização, desde a criação de filiais estrangeiras perpassando pela 

criação de franquias, mas poucas estratégias foram formuladas no sentido de estimular o 

comércio fora do país com a institucionalização de empreendimentos nacionais para 

realizar a “drenagem inversa” de capitais externos, atraindo-os e fixando-os para dentro 

do país e mais especificamente, para dentro do Estado. 
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Resumo: 
As políticas públicas são ramificações governamentais que mais oferecem benefícios para 

a população, as quais podem ser trabalhadas em diversos segmentos. São tidas como ferramentas 

para resolução dos conflitos sociais e são trabalhadas de modo a gerar resultados positivos à 

população. Como ferramenta social assume o papel de resolver os impactos sociais e ainda 

melhorar a qualidade de vida da população. Considerando estes aspectos, este artigo analisa a 

implementação de políticas públicas voltadas para a resolução de problemas hídricos no 

município de Pereiro-CE, especificamente sobre a implementação do Programa de Cisternas na 

comunidade de Baixio dos Silvestres. Inicialmente fez-se uma pesquisa documental e 

bibliográfica através de livros, artigos, revistas eletrônicas e sites que serviram de embasamento 

teórico. As informações disponibilizadas pela Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA, no 

Plano Estadual de Convivência com a Seca e pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Agrário 

foram importantes nessa fase. Posteriormente realizou-se uma pesquisa de campo, por meio de 

entrevistas a atores e beneficiários do programa na comunidade pesquisada. Os resultados obtidos 

indicaram que após a implementação do programa de cisternas houve uma melhoria significativa 

no bem-estar e qualidade de vida das famílias beneficiadas, reduzindo os impactos causados pelos 

fortes períodos de estiagem. 

 
Palavras-chave: Recursos hídricos; Políticas Públicas; Programa de Cisternas. 

 

1 Introdução  

 

Historicamente as desigualdades socioeconômicas no Brasil são traços que 

marcam  uma grande parcela da sociedade brasileira e têm se revelado mediante diversos 

fatores (econômicos, sociais, e de crises hídricas etc). Diante disso, o Estado tem um 

importante papel, como condutor das políticas públicas, de fazer com que o debate e ações 

de redução das desigualdades entrem no planejamento e na agenda política do país.  

Nesse sentido, a elaboração de políticas públicas tem se tornado uma das 

estratégias adotadas pelos governos como forma de combater esses problemas.  Para isso, 

faz-se necessário identificar a realidade local com base nas dificuldades existentes e a 

partir disso elaborar projetos e programas como ponto de partida para solucionar ou 

amenizar tais problemas.  

Na linha de argumentação de Andrade (2016), políticas públicas são um conjunto 

de decisões, planos, e ações governamentais sejam de nível federal, estadual ou 
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municipal, voltados para a resolução de problemas de interesse da população. São de 

responsabilidade da administração pública e sua implementação e manutenção envolve 

órgãos públicos e diferentes instituições e agentes da sociedade relacionados à política 

implementada.  

Nesse contexto, este artigo analisa a implementação de políticas públicas voltadas 

para a resolução de problemas hídricos no município de Pereiro-CE, especificamente 

sobre a implementação do Programa de Cisternas na comunidade de Baixio dos 

Silvestres. Diante do que foi exposto, levantou-se o seguinte questionamento: Qual o 

entendimento da população acerca das políticas públicas? Como se realizam a 

implantação de uma política pública específica num espaço concreto e quais benefícios 

para a população? 

O delineamento da pesquisa se dá mediante procedimentos metodológicos 

adotados para a obtenção de dados necessários para sua elaboração, dos quais utilizou-se 

da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 

55), a primeira “[...] utiliza fundamentalmente das contribuições de vários autores sobre 

determinado assunto [...]”. Assim, esta modalidade proporciona um entendimento mais 

aperfeiçoado sobre o assunto estudado. Já a pesquisa de campo o autor se desloca até o 

local da pesquisa para observar, identificar e coletar informações, que contribuirão para 

o enriquecimento da pesquisa. 

De posse destas informações, o trabalho se justifica por procurar entender a 

importância das políticas públicas, em uma comunidade do município de Pereiro - CE, 

que é um município distante dos grandes centros e onde predomina basicamente a 

modalidade de economia familiar, tornando-o mais dependente das políticas públicas 

O trabalho está organizado em três seções, além desta introdução. Na primeira se 

faz uma discussão sobre as políticas públicas e a situação dos recursos hídricos no 

Nordeste e no Ceará. Na segunda seção se discute os resultados do programa de cisterna 

como política pública no município de Pereiro, com ênfase nos atores e na comunidade 

beneficiada pelo programa. Ao final são expostas as considerações finais.  

 

2 Políticas publicas e situação hídrica no Nordeste e no Ceará 

 

 

A situação atual dos recursos hídricos brasileiros em condições de consumo 

humano demonstra certa preocupação quanto ao seu volume, pois além da escassez por 
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fenômenos naturais (secas), os desastres ambientais causados por falhas humanas acabam 

por depreciar ainda mais este bem precioso, colocando em risco à saúde, a 

sustentabilidade de quem deles dependem, as lavouras, enfim, acabam por gerar danos 

incalculáveis e irreparáveis à natureza e à população como um todo. 

A redução dos recursos hídricos atingiu várias regiões do Brasil, no que se refere 

a região Nordeste os fenômenos mais comuns enfrentados pela população são oriundos 

da estiagem, por localizar-se em uma região atingida por um fenômeno denominado 

polígono das secas, por meio do qual estudiosos revelam que para cada período entre dois 

e quatro anos com volumes de chuva entre bom e regular, ou seja, dentro da média 

esperada, seguem-se cinco anos consecutivos de estiagem. Tais recorrências reduzem 

significativamente os níveis dos reservatórios, acarretando sérios prejuízos ao 

desenvolvimento econômico e bem-estar da população atingida. 

 

2.1 Panorama da situação hídrica no Nordeste 

 

De acordo com o pensamento de Rebouças (2018), os açudes e poços do Nordeste 

representam a maior parte dos reservatórios de água do país, tendo sido construídos com 

o objetivo de abastecer a população e garantir a subsistência dos rebanhos. Porém além 

da estiagem enfrentada, ainda há outro fator que contribui para a redução do volume de 

água: a evaporação, que em longo prazo sem reposição gera perca significativas. 

Neste sentido, observa-se que o problema da escassez que atinge várias regiões do 

país, principalmente o Nordeste, necessita de ações governamentais que possam amenizar 

seus impactos. Para tal, vários estudos foram realizados para identificar as áreas mais 

carentes e várias ações foram tomadas por parte do governo como uma tentativa de 

reduzir estes impactos, porém os valores desprendidos atendiam em partes, pois as 

quantidades de água abastecidas apenas por carros-pipas satisfaziam apenas as 

necessidades básicas, não davam suporte a economia local que em sua maioria sustentava-

se através da agricultura familiar ou pecuária. 

Visando amenizar o sofrimento da população nordestina o governo Lula criou, 

por meio do Decreto nº 7 535, de 26 de julho de 2011, o programa Água para Todos, 

associado ao programa Brasil sem Miséria, com o objetivo de proporcionar às regiões 

mais carentes, principalmente para os residentes na zona rural do país, a disponibilidade 

de água potável para o consumo próprio e/ou para a criação de animais e produção de 



 

____________________________________ 
553 

 

alimentos naturais. Para isto, o governo procedeu com a construção de cisternas para o 

abastecimento de água, destinadas ao consumo e à produção. 

 Seguindo este pensamento: 

 

A população tem sido atendida, especialmente, com as seguintes 

tecnologias: 1) cisternas de consumo, de placas 44 ou de polietileno, à 

razão de uma por família; 2) sistemas coletivos de abastecimento e 

barreiros (pequenas barragens), para atendimento a comunidades; e 3) 

os kits de irrigação. (ANDRÉA, 2017, p.443).  

 

No Nordeste, as políticas de recurso hídricos ganharam forças no início dos anos 

1990, com a criação da Articulação do Semiárido – ASA, a qual objetiva fortalecer a 

sociedade na construção de processos participativos para o desenvolvimento sustentável 

e a convivência no semiárido. Em seguida, nos anos 2000, nasce o Programa Um Milhão 

de Cisternas - P1MC, com o objetivo melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem 

na Região Semiárida do Brasil, garantindo o acesso à água de qualidade e objetivando 

possibilitar grandes avanços para as famílias principalmente as que residem nas áreas 

rurais. A partir de então o acesso a água de beber passou a ter recursos no Orçamento 

Geral da União (ASA, 2018). 

 

2.2 Panorama da situação hídrica no Ceará 

 

Boa parte do território cearense está inserido na região do semiárido, 

caracterizando-o como um estado que sofre regularmente com a seca, tanto pela falta ou 

insuficiência de chuva, como pela irregularidade das precipitações no tempo e no espaço.  

Essa deficiência hídrica causa sérios problemas no abastecimento para o consumo 

humano e animal, no desempenho das lavouras e das pastagens etc,  com reflexos 

significativos na queda da renda familiar e no aumento dos indicadores de pobreza.  

Ao longo dos anos, as principais medidas tomadas pelo governo federal em 

parceria com o governo estadual foram a criação de reservatórios como medida inicial 

para amenizar os problemas hídricos. O mapa abaixo apresenta a situação da reserva 

hídrica do Ceará por bacia hidrográfica. Os dados são referentes a 2015 e mostram que o 

volume acumulado nesse ano foi de apenas 3,58 bilhões de m3, correspondendo a 19,03% 

da capacidade total de 18,8 bilhões de m3.   
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Figura 1: Reserva Hídrica do Estado do Ceará, 2015 

Fonte: Governo do Estado do Ceará, 2015 

 

No Ceará, destacam-se os açudes Castanhão e Orós, que por suas extensões e 

volumes, podem acumular uma quantidade considerável de recursos hídricos, conforme 

informações abaixo, que apresentam o volume hídrico desses reservatórios referente a 

março de 2018. 

 

Tabela 2: Informações cartográficas dos açudes do Castanhão e de Orós 

Castanhão 

Município Alto Santo 

Sistema Médio Jaguaribe 

Volume (m3) 6,7 bilhões 

Orós 

Município Orós 

Sistema Alto Jaguaribe 

Volume (m3) 2,1 bilhões 
Fonte: Adaptado do COGEH 

 

Atualmente, os níveis de água nos açudes encontram-se perigosamente baixos e 

continuam a cair e colocam muitas comunidades em risco de retornar a um elevado nível de 

incidência de pobreza. 

 



 

____________________________________ 
555 

 

3 O programa de cisternas como política pública no município de Pereiro- CE  

 

3.1 Localização da área do estudo 

 

A pesquisa foi realizada no município de Pereiro, especificamente na comunidade 

de “Baixio dos Silvestres”, situada a 18 Km da sede do município, na divisa entre o Rio 

Grande do Norte e o Ceará. O município de Pereiro, localizado no Estado do Ceará, situa-

se no vale do Jaguaribe a aproximadamente 360 km da capital do Estado, Fortaleza. 

Segundo o IBGE (2010), a maior parte da população pereirense habita a zona rural, 

contando com 10.324 residentes, enquanto que a sede do município conta com apenas 

5.433 pessoas, totalizando uma população 15.757 habitantes. 

 

3.2 As dificuldades hídricas do município e o programa de cisternas 

 

A redução dos níveis acumulados de água acarretou diversos problemas nos 

municípios cearenses. No município de Pereiro, a baixa nos níveis de água em seus 

reservatórios, devido a consecutivos anos de secas, mostrou a necessidade de 

investimentos públicos na área hídrica. 

O programa de Cisternas surge justamente para tentar amenizar esses problemas, 

com a construção de cisternas de placas. No município, as primeiras cisternas foram 

construídas no ano de 1997, com um total de 30 unidades. No ano de 2000, este número 

foi ampliado através do Programa Um Milhão de Cisternas, desenvolvido pela 

Articulação do Semiárido - ASA. As demais comunidades rurais do município foram 

beneficiadas com o Programa de Cisternas no ano de 2012, quando foram construídas 

1.084 cisternas de placa, conforme o edital Nº 07/2012. 

Atualmente, mediante a implementação de políticas mais eficientes voltadas para 

os problemas hídricos, as famílias dispõem de cisternas com capacidade de 

armazenamento de 16.000 litros, que acumulam água das chuvas no período de inverno 

e disponibilizam água potável para o consumo familiar durante o restante do ano. Com 

isso, o abastecimento dos carros pipas fica destinado apenas para as demais necessidades 

básicas. 

A comunidade de Baixio dos Silvestres vivenciou um período de seis anos 

consecutivos de seca com volumes pluviométricos abaixo da normalidade, não sendo 

suficientes para abastecer os reservatórios da própria comunidade. Conforme informações 
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coletadas na pesquisa, mesmo com esse longo período de estiagem, a comunidade não 

passou  tanto desconforto com a falta d’água, como em outras épocas em situações 

parecidas. Em 1993, por exemplo, a população sofreu com a “grande seca” nordestina, 

quando foi declarado estado de emergência. 

 

3.3 Os Atores do programa de cisterna no município 

 

Atores são membros participantes do processo de formação das políticas públicas, 

os quais possuem influência direta ou indireta neste processo, tais como: indivíduos, 

grupos de interesse, organizações e órgãos públicos governamentais ou estaduais, tendo 

como principal   função a mobilização de recursos de acordo com as necessidades 

regionais. 

No município de Pereiro os principais atores atuantes no Programa de Cisternas 

estão descritos no organograma abaixo: 

 

 
Figura 2; Atores do Programa Cisternas no município pesquisado 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). 

 

Observa-se uma variedade de atores que integram a estrutura do programa de 

cisternas no município, com representações de diversos segmentos da gestão pública, da 

sociedade civil e da iniciativa privada. 
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3.4 A análise do Programa de Cisternas a partir da comunidade 

 

O resultado das entrevistas junto às famílias beneficiadas pelo programa 

possibilita analisar o desempenho das políticas de recursos hídricos na comunidade 

estudada, com ênfase no Programa de Cisternas no semiárido nordestino.  

Antes da política de cisternas, a disponibilidade de reservatórios para o 

armazenamento de água das famílias praticamente não existia. Os dados observados no 

gráfico 01 justificam a importância e a necessidade das ações governamentais para reduzir 

os conflitos causados pela escassez, tendo em vista que 96% das famílias entrevistadas 

não possuíam reservatórios suficientes para atender a demanda familiar durante o período 

da escassez, dificultando o armazenamento das águas das chuvas.  

 

 
Gráfico 01: Reservatórios familiares de grande porte antes do Programa de Cisternas 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 
 

A pequena parcela da população que informou possuir reservatório suficiente para 

todo o período escasso justifica-se pela baixa demanda. .  

As famílias da comunidade pesquisada são de baixa renda. A maioria delas tem 

seus recursos financeiros provenientes da agricultura ou aposentadoria e possuem 

dificuldades de armazenamento de água potável para o consumo familiar. A quantidade 

de água acumulada nos reservatórios públicos da comunidade nos últimos anos foi 

insuficiente para atender a demanda, obrigando as famílias a despender recursos próprios 

para a aquisição de água, tanto para o consumo como para atividades domésticas. 

Conforme podemos observar no gráfico 02 

 

4%

96%

Tem reservatório

Não tem reservatório
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Gráfico 02: Valor gasto mensalmente para a compra de água antes do Programa Cisternas 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 
 

O gráfico mostra que antes do programa a comunidade pesquisada dispendia 

recursos próprios para a aquisição de água e que estes variavam de acordo com a 

necessidade da família e capacidade de armazenamento de seus reservatórios particulares, 

o que justifica o percentual gasto. 40% dos entrevistados gastavam até 100 reais com o 

consumo de água e 48% desembolsavam entre 100 e 300 reais, o que demonstra que a 

crise hídrica afeta financeiramente as famílias pesquisadas.  

Observou-se ainda que, em alguns casos, estes valores direcionados a compra de 

água são provenientes de outras políticas governamentais. Conforme Sobrinho et al. 

(2018, s.p) no que diz respeito à busca de água de outras procedências, “atualmente a 

maioria da população repõe a água, na maioria das vezes de carros-pipas, sendo comprada 

ou beneficiada pelas políticas públicas“. O que de fato ilustra muito bem a situação da 

comunidade estudada. 

O ponto de vista dos beneficiários em relação ao programa é de fundamental 

importância, uma vez que no seu processo de avaliação observa-se um elevado percentual 

de opinião pública a respeito das melhorias advindas após a implementação das cisternas, 

contribuindo assim para a melhoria nas condições de vida da população, conforme 

podemos observar no gráfico a seguir. 
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Gráfico 03: Contribuição das cisternas para o bem-estar da família 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria 
 

O gráfico evidencia a teoria com a prática, pois a comunidade afirmou que as 

cisternas adquiridas por meio do Programa de Cisternas tiveram grande participação na 

melhoria do bem-estar e qualidade de vida de suas famílias e teve 100% de aprovação por 

parte dos entrevistados. 

De acordo com a Articulação Semiárido Brasileiro ASA (2018), o principal 

objetivo do Programa Um Milhão de Cisternas - P1MC é garantir o acesso à água de 

qualidade a comunidades que padecem com problemas de estiagem, proporcionando 

melhorias na qualidade de vida das famílias que vivem no semiárido brasileiro. O que de 

fato ocorre e foi comprovado por meio da opinião expressada pela comunidade 

pesquisada, pois após a implementação das cisternas em suas residências a maioria das 

famílias entrevistadas dispendem de menor valor aquisitivo para a compra de água, os 

recursos financeiros, em sua grande maioria, passaram a ser destinados para a compra de 

alimentos e produtos necessário para sobrevivência familiar, além possuírem a certeza de 

que a água que está sendo consumida é de boa qualidade. 

Evidenciado a melhoria no bem-estar das famílias beneficiadas, indagou-se então 

quanto ao grau de satisfação das famílias com o programa e obteve-se os seguintes 

resultados. 
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Gráfico 04: Grau de satisfação das famílias pesquisadas 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 
 

O gráfico 04 ilustra o grau de satisfação da comunidade com o Programa de 

Cisternas. Conforme podemos observar a maior parte da amostra, que compreende 76%, 

afirmou que estão muito satisfeitos, classificando o programa como - Ótimo, pois este 

atende às necessidades da família. Obteve-se ainda uma parte significativa da 

comunidade, representando 20% da população estudada, que o classificou como bom, 

pelo fato de que o programa consegue atender apenas às necessidades básicas da família. 

A menor parte da amostra, com um total de 4%, representa as famílias que necessitam de 

um reservatório maior, pois utilizam a água da cisterna para além das necessidades 

básicas, assim, classificou o programa com a categoria regular.  

Conforme destaca a Articulação Semiárido Brasileiro- ASA (2018), o programa 

“visa atender a uma necessidade básica da população que vive no campo: água de beber 

[...]”. Dessa forma, podemos afirmar que o programa atende esta necessidade da 

comunidade, mas, para suprir as demais necessidades se faz necessária à inclusão de 

outras políticas públicas na comunidade ou até mesmo uma ampliação deste programa. 

No delinear da pesquisa, observou-se que o programa de cisternas faz parte do 

quadro de ações emergenciais para combate aos impactos causados pelas secas e foi 

projetado para proporcionar o armazenamento a água potável para as famílias que vivem 

na região semiárida brasileira que mais sofrem com a estiagem. Diante dessas 

informações, indagou-se a comunidade quanto à contribuição do programa de cisternas 

para a redução dos impactos causados pelas secas e obtiveram-se os seguintes resultados: 
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Gráfico 05: Redução dos impactos causados pelas secas, após as Cisternas 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 
 

A maior parte da população pesquisada tem ciência de quanto o programa é 

fundamental em meio à crise hídrica que assola a região semiárida. Ou seja, 88% dos 

entrevistados afirmaram que o projeto em si foi o melhor programa governamental criado 

até o momento. Apenas 8% das famílias entrevistadas informaram que o projeto contribui 

pouco, por se tratar de uma fonte não geradora de água e ainda pelo fato de que o 

reservatório não consegue armazenar estoque suficiente para todo o período escasso. Por 

fim, os 4% indiferentes, alegam que a comunidade precisa de ações governamentais mais 

amplas para que possa reduzir os impactos causados pelos fortes períodos de estiagem.  

Nessa perspectiva, de acordo com a ASA (2018), “As medidas emergenciais de 

combate à seca adotadas ao longo dos anos, como os grandes açudes e poços, são 

ineficazes e objetos de manipulação política e eleitoral das comunidades.”. Entretanto, o 

programa de cisternas implementado na comunidade vem cumprindo com o que se propôs 

inicialmente, garantindo água potável e de fácil acesso à população que mais necessita 

deste bem. 

 

4 Considerações Finais 

 

Constatou-se que o programa de cisternas implementado no município melhorou, 

de forma significativa, a vida das famílias da comunidade analisada, diminuindo os custos 

financeiros com a compra de água. Isso tornou possível dispender maior valor aquisitivo 

para a compra de alimentos, melhorando assim a qualidade de vida e o bem-estar das 

pessoas. 

Observou-se que, apesar do baixo grau de escolaridade dos beneficiários, a 

população possui ciência da importância das ações governamentais para reduzir os 
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problemas sociais. A comunidade estudada revelou que os problemas hídricos foram 

amenizados após a implementação do Programa de Cisternas. Segundo a pesquisa de 

campo, a maior parte da população da comunidade, compreendida por 32,5% das famílias 

utilizam o bem, e toda amostra da pesquisa afirmou que este foi o melhor projeto até hoje 

implementado na comunidade. 

A pesquisa revelou ainda que as dificuldades enfrentadas antes da implementação 

do projeto na comunidade foi a limitação dos recursos hídricos e financeiros, uma vez 

que a comunidade sobrevive, em sua maioria, da agricultura familiar e não tem estudo 

suficiente para ocupar cargos disponíveis nas empresas locais. 

Diante disto, evidenciam-se as melhorias advindas da política pública de cisternas 

a qual atende satisfatoriamente suas finalidades, indo além das expectativas dos 

beneficiados, por ser este um projeto que atua diretamente nas famílias mais carentes das 

regiões mais calejadas do polígono das secas. O programa assume um papel muito 

importante para o desenvolvimento socioeconômico e bem-estar das famílias mais 

humildes, uma vez que estas são de baixa renda e sobrevivem praticamente da agricultura 

familiar.  

Nessa perspectiva, mostrou-se no estudo de caso da pesquisa que todos os 

benefícios oriundos do Programa das Cisternas giram em torno de proporcionar uma 

melhor qualidade de vida às famílias de áreas castigadas pela seca. Com isso, partindo-se 

do princípio de que a água é um bem essencial a qualquer tipo de subsistência sendo, pois, 

sinônimo de vida, ressaltando-se a importância de sempre se formularem e 

implementarem políticas públicas como essas para a região Nordeste que, 

constantemente, padece com problemas decorrentes das agruras climáticas que culminam 

na falta desse bem vital. 
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Resumo 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de política social distributiva que tem a 

finalidade de minimizar a pobreza no Brasil, possibilitando a retirada de famílias de difícil ou/de 

extrema situação socioeconômica. Nesse contexto, o Nordeste é uma das regiões do Brasil que 

apresenta maiores índices de pobreza no país, e é nessa região que se localiza o recorte espacial 

dessa pesquisa. Diagnosticando a problemática desta pesquisa: o trabalho consisti em uma análise 

socioeconômica da territorialização do Programa Bolsa Família no bairro Riacho do Meio, 

município de Pau dos Ferros – RN. Para a realização da pesquisa, iniciamos com a revisão 

bibliográfica, com isso, revisitamos os escritos de Azevedo (2003), Lima (2014), Lima e Ferreira 

(2011), Rego (2010), Santos (2001), e outros.  Também para a construção, selecionamos algumas 

informações acerca do PBF no município de Pau dos Ferros e no bairro Riacho do Meio, sendo 

aplicada entrevista com Assistente Social responsável pelo CRAS do bairro em estudo, e com 10 

beneficiárias do PBF que residem no bairro. Com a realização desta pesquisa, entendemos, que a 

territorialização do PBF no município de Pau dos Ferros é plausível e necessária, especificamente 

em áreas como o bairro Riacho do Meio que sofre com inúmeras vulnerabilidades, merecendo 

atenção do poder público. Percebemos assim, que a territorialização do programa tem contribuído 

para a minimização da pobreza no bairro estudado, mas ainda não é suficiente para a ascensão 

social das famílias beneficiadas.  

 

Palavras-chave: Bairro Riacho do Meio; Pobreza; Políticas Sociais; Programa Bolsa Família; 

Territorialização.  

     

1 Introdução 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um Programa social criado em outubro de 

2003 pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, implementado sob a 

Lei nº 10.836 de janeiro de 2004, com intuito de amenizar ou extinguir a fome no Brasil, 

promovendo possibilidade de excluir o país do mapa da fome (REGO, 2010). Dessa 

forma, este programa influencia diretamente nas condições socioeconômicas dos 

beneficiários. 

mailto:juniorpdfjr@hotmail.com
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O recorte espacial para realização dessa pesquisa é um bairro periférico, Riacho 

do Meio, município de Pau dos Ferros – RN. Através da observação empírica acreditamos 

de início, e comprovamos após esta pesquisa, que esse bairro é um dos mais carentes da 

cidade, no qual sua população sofre com a discriminação, exclusão, pobreza, altos índices 

de criminalidade e prostituição. Portanto, a escolha deste recorte espacial proporcionou 

um estudo interessante de como a territorialização do PBF tem possibilitado, ainda que 

minimamente, a transformação socioeconômica da população beneficiada, criando 

especificidades no território.   

Tendo como objetivo geral analisar os impactos socioeconômicos gerados pela 

territorialização do PBF no bairro Riacho do Meio no município de Pau dos Ferros – RN,  

traçamos os seguintes objetivos específicos: compreender as políticas públicas sociais e 

seus reflexos no território; caracterizar o PBF no Município de Pau dos Ferros - RN; 

realizar uma análise socioeconômica da importância do PBF a partir dos sujeitos 

beneficiados residentes no bairro Riacho do Meio. 

Nesse ínterim, justificamos a nossa pesquisa, haja vista a necessidade de enquanto 

geógrafos, analisarmos as transformações ocorridas no território, sejam essas geradas 

pelo poder público, por implementação de políticas públicas ou por ações da sociedade 

em geral. Acreditando que o PBF tem proporcionado transformações significativas no 

que tange a melhoria econômica e social das famílias, buscamos na Geografia com seu 

arcabouço teórico metodológico, um caminho para entender e analisar essas 

transformações. 

A definição da população para amostragem da pesquisa de campo decorreu a 

partir de um público alvo que pudesse responder as indagações envolvidas da pesquisa, 

ou seja, amostragem não probabilística intencional. Sendo entrevistada a Assistente 

Social, responsável pelo Centro de Referência de Assistência social (CRAS) do bairro, 

via questionário digital e respondido manualmente; e 10 beneficiárias residentes no 

Riacho do Meio, através de entrevistas semiestruturada. Por privacidade e segurança dos 

entrevistados, não foram revelados os nomes civis, assim, será utilizado pseudônimo para 

identificação desses sujeitos.  

Assim, o presente trabalho está dividido em cinco seções. A primeira seção é a 

presente introdução onde apresentamos os objetivos, descrevemos a metodologia e 

direcionamos a construção do trabalho. A segunda seção contextualiza de forma breve as 

políticas públicas sociais no Brasil e seus reflexos no território, com destaque para o PBF. 

Na terceira buscamos compreender o PBF no município de Pau dos Ferros – RN. Na 
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quarta sessão discutimos a territorialização do PBF no bairro Riacho do Meio, a partir da 

percepção das beneficiárias. E por último, traçamos algumas considerações acerca da 

pesquisa realizada. 

 

2  Políticas públicas sociais no Brasil: o caso do Bolsa Família 

 

No decorrer da história do Brasil são notáveis os percursos atrelados às 

desigualdades sociais. Desde as capitanias hereditárias12 foram diversas ações de injustiça 

promovida no país, na qual uma minoria passa a ser detentora de poder a partir da 

dominação de concentração de terras, submetendo à maioria da população a pobreza, 

gerando desigualdades sociais. Assim, a falha da democratização agrária, a ausência de 

atenção social as necessidades da população carente, e restrições de exercício políticos, 

entre outros agentes, consistiram para promover a disparidade socioeconômica, herdada 

até os dias atuais. Costa (2005, p. 179 e 180) afirma que:   

 

Dentre os fatores estruturais que interferem nessa situação, podemos 

citar: a ausência de mecanismos de distribuição de rendas através de 

uma estrutura tributária progressiva, falta de um amplo processo de 

reforma agrária, investimento e políticas sociais básicas e 

democratização do acesso ao poder político [...]  

  

Diante dessas desigualdades herdadas no processo de formação socioespacial do 

território brasileiro, é de extrema importância a aplicação de políticas públicas em que 

“são aqui compreendidas como as de responsabilidade do Estado – quanto à 

implementação e manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que envolve 

órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à políticas 

implementada”. (HOFLING, 2001, p. 31). Assim, o governo tem poder de intervenção 

através de projetos e programas de benefícios a população, portanto, podendo transformar 

a realidade socioeconômica. Dessa forma, políticas públicas é compreendido como o 

“Estado em ação.” (HOFLING, 2001, apud GOBERT; MULLER, 1987, p 31). 

No contexto histórico do Brasil é possível identificar a omissão de seus 

governantes sobre as causas sociais, pois, pouco existia políticas públicas em prol da 

                                                 
12 No ano de 1534, dando continuidade ao projeto de tomada de posse, o rei dom João III dividiu a nova 

colônia em quinze faixas de terra. Cada um desses imensos lotes de terra integraria o sistema de capitanias 

hereditárias, que transferiu a responsabilidade de ocupar e colonizar o território colonial para terceiros. 

Nesse sistema, o rei entregava uma capitania a algum membro da corte de sua confiança que, a partir de 

então, se transformava em capitão donatário. (SOUSA, 2017). 
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minimização da desigualdade social, haja vista que o país contou com inúmeros 

governantes voltados aos ideais neoliberais, em que se baseia na participação mínima do 

Estado, priorizando o crescimento de um mercado livre, em detrimento de uma economia 

nacional e um estado que garanta direitos trabalhistas e sociais para a população, 

principalmente as mais carentes (PENA, 2017). 

Segundo Rego (2010), o fenômeno da globalização financeira e de medidas 

econômicas com base nos ideais neoliberais trouxeram consequências desastrosas, 

principalmente para os países periféricos. A partir da década de 2000, no Brasil, em 

contraste com o governo tecnocrático e neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, 

ascende ao poder o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, provido de ideias progressistas. 

Dessa forma inicia um ‘acanhado’, porém ousado, conjunto de projetos de políticas 

sociais distributivas, que de acordo com Azevedo (2003, p. 04), “[...] têm como objetivo 

atender “as demandas pontuais de grupos sociais específicos”. Assim, esse tipo de ação 

de governo beneficia as classes de baixa renda, com o objetivo de amenizar a extrema 

pobreza, através de programas em diversas áreas como: habitação, educação, renda 

mínima, dentre outros. Desse modo, Lima e Ferreira (2011) ressaltam que o governo Lula 

estabelece com os brasileiros o pacto de lutar contra a fome e a pobreza. Com a 

implantação e implementação do PBF, o Programa se torna uma das principais e mais 

amplas ações de transferência de renda a nível nacional com intenção de erradicar a fome 

no Brasil.    

Vale enfatizar que o PBF consiste na unificação e ampliação dos programas de 

transferência de renda anteriormente desenvolvidos, e criação de outros programas 

sociais. Dessa forma,  

 

O Governo do presidente Lula [...] buscou criar mecanismos para 

transitar com mais leveza e urgência nas questões referentes às 

necessidades básicas da população. Unifica em um só programa (PBF), 

para melhor controle e desenvolvimento, os programas de transferência 

de renda anteriormente desenvolvidos, como o Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação, Auxílio Gás, Programa Nacional de Acesso a 

Alimentação, e em 2005 engloba no PBF o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI), e posteriormente o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (PROJOVEM) caracterizando assim, o desejo de dar 

maior procedência as ações desenvolvidas em cada Programa por uma 

mesma instância: O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

a Fome (LIMA, FERREIRA, 2011, p. 40). 

 



 

____________________________________ 
568 

 

Diante dessas discussões acerca de políticas públicas no Brasil, advogamos a sua 

grande importância nas modificações dos territórios, a partir das mudanças 

socioeconômicas da população envolvida. 

 Nessa perspectiva de vivência das ações dentro do território, pode ser pensado de 

que forma os programas sociais distributivos vêm modificando os espaços e 

influenciando suas dinâmicas, como: circulação econômica, nas estruturas das 

residências, a partir da aquisição monetária dos seus habitantes. Nesse caso, ainda que 

minimamente, o PFB oferece condições ao beneficiado de transformar a realidade 

socioeconômica da família por meio da aquisição de uma renda mínima que complementa 

o orçamento familiar, gerando o poder de compra. Portanto, as mudanças 

socioeconômicas dos sujeitos interferem no território, pois, os mesmos estão inseridos no 

território, sendo participantes diretos nas modificações deste.  

 Neste aspecto, entendemos que o território precisa ser lido e interpretado para que 

haja a implementação das políticas públicas, pois como nos lembra Lima (2014) o 

território deve ser o “chão” das políticas públicas, para que essas possam ser eficazes. 

Neste sentido, é preciso entender o território em sua abrangência conceitual e nas 

territorialidades que o produzem. Santos (2001, p. 19) nos auxilia neste entendimento: 

 

Por território entende - se geralmente a extensão apropriada e usada. 

Mas o sentido da palavra territorialidade como sinônimo de pertencer 

àquilo que nos pertence [...] como sinônimo de área de vivência e de 

reprodução. Mas a territorialidade humana pressupõe também a 

preocupação com o destino, a construção do futuro, o que entre os seres 

vivos, é privilégio do homem.  

  

Portanto, a territorialização do PBF consiste na reprodução dos seus benefícios 

por intermédio dos beneficiados, ambos inseridos no território. Assim, a partir desse víeis, 

é possível, que o território esteja sendo modificado pelos resultados positivos, trazidos 

por meios dessas políticas públicas de caráter social.        

 

3 O Programa Bolsa Família no município de Pau dos Ferros - RN  

 

O município de Pau dos Ferros - RN (Figura 01) está localizado no Estado do Rio 

Grande do Norte, microrregião de Pau dos Ferros, estando a 400 km da capital do Estado, 

faz limites com outras cidades potiguares: Antônio Martins, Francisco Dantas, Encanto, 

São Francisco do Oeste, Serrinhas dos Pintos, Rafael Fernandes; e com Ererê no estado 
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do Ceará.  Sua área da unidade territorial de 259, 959 km², abrange uma população 

estimada de 30 452 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

2017).  

 

     
Figura 01: Mapa de localização do município de Pau dos Ferros - RN 

Fonte: Mapa base do IBGE, 2017, adaptado por Jeffty Caio Lira Maia, 2017. 

 

 

A localização geográfica de Pau dos Ferros contribui de forma direta e 

significativa no seu crescimento, destacando-se o setor terciário e serviços públicos 

ofertados, como saúde e educação. Diante disso é importante frisar que: 

 

Embora seja uma cidade que agregue um número significativo de 

serviços, tornando esta, um centro regional, Pau dos Ferros ainda é 

marcada pela concentração da pobreza em algumas áreas. A pobreza aí 

verificada, se territorializou à medida que o município foi ganhando 

destaque econômico em detrimento do social [...]. (LIMA, 2014, p. 

155). 

 

 Nesse contexto, Pau dos Ferros apresenta áreas com grande proporção nos índices 

de pobreza, entre elas o bairro Riacho do Meio, recorte espacial desta pesquisa. Isso se 

deve a baixa promoção de políticas públicas sociais nessas áreas, sendo pouco assistidas 

pelo poder público. Desse modo, o PBF ganha destaque no município por oferecer renda 

mínima a uma relevante parcela da população que depende de forma direta desse 



 

____________________________________ 
570 

 

benefício, a qual na ausência do PBF teria maiores problemas para suprir necessidades 

mais urgentes como a própria alimentação. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDS (2017), o PBF 

contemplou 3. 292 famílias no mês de outubro de 2017 no município de Pau dos Ferros, 

alcançando 122, 1 % da estimativa de famílias pobres desse território. O valor transferido 

pelo governo federal em benefícios das famílias atendidas pelo PBF em Pau dos Ferros 

atingiu R$ 511. 597,00 no mês de outubro, vejamos o quadro 0113: 

 
Quadro 1: Distribuição do PBF no mês de Outubro de 2017 em Pau dos Ferros/RN 

                                   Quantitativo por Tipo de Benefícios   

Benefício Básico  3.190 10/2017 

Benefícios Variáveis  3. 566 10/2017 

Benefício Variável Jovem - BVJ  585 10/2017 

Benefício Variável Nutriz - BVN  82 10/2017 

Benefício Variável Gestante – BVG 89 10/2017 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza – BSP 988 10/2017 

Fonte: Site MDS, Relatórios de Informações Sociais (2017). 

 

Os números possibilitam a clareza da importância social que o PBF oferece a 

população de baixa renda no município, o que reflete nas condições socioeconômicas dos 

beneficiários, haja vista que das 3. 292 famílias beneficiadas 988 estão nas condições de 

extrema pobreza, sendo contempladas pelo Benefício de Superação da Extrema Pobreza 

- BSP, isto é, sem o PBF essas famílias não teriam o mínimo de condições financeiras 

para comprar alimentação básica, ficariam vulneráveis a fome. Portanto, a 

territorialização do PBF no município de Pau dos Ferros interrompe o alastramento da 

extrema pobreza, criando possibilidades mínimas de sobrevivência à população. 

Para expandir o acesso das famílias beneficiárias a seus direitos sociais básicos é 

necessário que a mesmas cumpram, junto com o poder público municipal, as 

condicionalidades exigidas pelo PBF (MDS, 2017). Com o descumprimento das 

condicionalidades mínimas que estão ligadas a saúde e educação dos beneficiários, as 

famílias podem ser excluídas do benefício social. De acordo com o relatório do MDS 

(2017), algumas famílias têm descumprido determinadas condicionalidades, 

especialmente aquelas voltadas para o jovem o que tem acarretado em suspensões, mas 

                                                 
13 Para entender cada variável do benefício, a partir da descrição dos mesmos, indicamos a leitura da obra 

de Lima (2014) 
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ainda não teve cancelamento definitivo, pois a medida que a família é advertida e 

suspensa, ela tem um tempo para reaver as condicionalidades e voltar a ficar apta para o 

recebimento do benefício. 

É importante destacar que a média nacional da TAFE – Taxa de Acompanhamento 

de Frequência Escolar é de 93 %, segundo informações obtidas no Cadastro Único, na 

qual Pau dos Ferros está com 82 %, no bimestre de Maio de 2017. E a TAAS - Taxa de 

Acompanhamento de Agenda de Saúde, o município apresenta 51, 1 %, abaixo da média 

nacional que é 75%. De acordo com o coordenador do Cadastro Único, esses números 

requerem atenção, pois comprometem diretamente na prestação de benefício, onde as 

consequências se inserem nas ligações socioeconômicas das famílias, como diminuição 

do valor de alguns repasses financeiros para o município, em que são aplicados nas 

instituições sociais do município, como o CRAS e Cadastro Único, valor necessário para 

aquisições de: descartáveis, água, matérias para atividades realizadas com os 

beneficiários que frequentam os CRAS, entre outros, sendo que no mês de junho de 2017, 

Pau dos Ferros deixou de receber R$ 4.466,36, segundo o Relatório, devido ao 

descumprimento das condicionalidades do PBF.   

Diante do que foi discutido, o Programa Bolsa Família em Pau dos Ferros atinge 

uma grande parcela da população do município em 2017, considerando que são 3. 292 

famílias, isso significa que o número de beneficiados é mais elevado, considerando as 

diversas composições familiares, onde muitas famílias têm um número significativo de 

membros. A partir disso, se faz necessário à reflexão acerca da quantidade de cidadãos 

que estão comtemplados no PBF, que através desse benefício social conseguem alcançar 

condições socioeconômicas mínimas para sobrevivência, a partir da renda mínima e das 

condicionalidades que incentiva de forma obrigatória a educação e cuidados com a saúde. 

Portanto, a territorialização do PBF no município é plausível e necessária, merecendo 

uma análise maior a respeito da sua significância, especialmente em oposição à pobreza 

que persiste no município, como em todo o Brasil. 

 

4 A territorialização do PBF no bairro Riacho do meio: algumas considerações 

  

O bairro Riacho do Meio está localizado no município de Pau dos Ferros, com 

uma população estimada de 2. 030 habitantes (Secretaria de Saúde, 2017). A partir da 

observação empírica e coletas de dados, é possível afirmar que o bairro é um dos mais 

pobres do município, apresentando características semelhantes aos bairros Manoel 
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Deodato e São Geraldo, sendo marginalizados pela sociedade, em decorrência dos índices 

de criminalidade, falta de infraestrutura, pobreza, entre outros pontos.  

Para entender a importância do PBF na sobrevivência das famílias, realizamos 

entrevistas com a Assistente Social e com 10 beneficiárias titulares do cartão. 

Compreendemos que as 10 beneficiárias do PBF, são algumas das protagonistas do 

Programa, com isso foi possível obter informações diretas de quem vivencia dificuldades 

socioeconômicas, utilizando desse benefício social para minimizar essa situação. A 

decisão de entrevistar também a assistente social perpassa pelo entendimento de que a 

mesma tem informações específicas acerca da problematização socioeconômica no bairro 

e da territorialização do PBF no mesmo. 

 O bairro Riacho do Meio apresenta traços de exclusão quando se refere a 

crescimento socioeconômico, em que sua população sofre com a pobreza. A Assistente 

Social do CRAS do bairro nos auxilia acerca do exposto, ressaltando a pobreza nesse 

território, que segundo ela: “é um bairro periférico em todos os ângulos: estrutura física, 

situação social e econômica. A população é carente de tudo e o governo anula o bairro”. 

(Trabalho de Campo, 2017).     

Assim, esse território está marcado por vulnerabilidades, destacando a fragilidade 

nos serviços de saúde, sendo a mais apontada pelas beneficiárias entrevistadas. Em 

seguida se destaca a deficiência na segurança, educação, nas oportunidades de emprego, 

lazer, entre outros. É notório, por meio das afirmações das entrevistadas, que o poder 

público não tem desenvolvido políticas eficientes para sanar essas vulnerabilidades. 

Desse modo, a Assistente Social do CRAS complementa que: 

 

Infelizmente não se identifica ações com forte impacto com esse 

objetivo. Mas, como todas ações existentes, o poder público tem 

buscado desenvolver ações com papel mediador, no intuito de “aliviar” 

a situação de carência, e vulnerabilidade da população do bairro. (Fala 

da assistente social do CRAS Riacho do Meio, trabalho de Campo, 

2017,).  

  

Desse modo, pode-se considerar fundamental a realização de políticas públicas 

sociais distributivas como o PBF, visando à minimização da pobreza e da pobreza 

extrema que está posta à população do bairro, haja vista que essas políticas passam a 

atender as especificidades das pessoas que estão mais sujeitas as vulnerabilidades, não 

sendo a solução definitiva, porém reflete no território através das mudanças que podem 
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ocorrer nas condições sociais e econômicas da sua população.  Assim, a Assistente Social 

ressalta sobre a importância do PBF: 

 

Não só para os beneficiários do bairro Riacho do Meio, mas para todos 

que são assistidos pelo Programa e que realmente dele precise. O PBF 

é complemento financeiro para a renda familiar e a garantia de uma 

alimentação melhor, vida melhor. (Fala da Assistente Social, trabalho 

de Campo, 2017).   

 

 Diante disso, pode ser refletida a significância acerca do PBF no que se refere à 

renda mínima, possibilitando a alimentação dessas famílias, que segundo a Assistente 

Social, com ausência desse benefício estariam em condições de miséria. Então, a maioria 

da população do bairro busca cumprir as condicionalidades do Programa, para garantir a 

permanência, ou seja, são cientes de que o descumprimento pode acarrear na perda do 

benefício, sendo que muitas das famílias têm o PBF como principal renda.  Porém, manter 

regulamente o filho na escola tem sido a condicionalidade mais descumprida.    

Quando questionado a Assistente Social se o valor repassado pelo PBF tem sido 

suficiente para atender as necessidades básicas das famílias, ela enfatizou que: 

 

Não, visto que a situação das famílias do bairro é muito vulnerável, e é 

ali que se configura de fato o desemprego, a banalização do crime, 

alcoolismo e ausência de um governo que proporcione condições de 

trabalho, saúde e educação. (Fala da Assistente Social, trabalho de 

Campo, 2017).   

 

Nesse contexto, através das entrevistadas com as beneficiárias do PBF, torna-se 

evidente a desatenção do poder público quanto às necessidades do bairro Riacho do Meio, 

que segundo a sua população, é o resultado da insignificância dada pelo poder público a 

esse território, acontecendo um claro abandono. Ressaltamos que oito das dez pessoas 

entrevistadas declaram que o bairro “não é” ou “pouco é” assistido pelo poder público.   

 Diante do exposto, se faz necessário frisar as dimensões socioeconômicas 

ocorridas a partir da territorialização do Programa Bolsa Família no bairro Riacho do 

Meio, compreendendo esta perspectiva social e econômica a partir dos sujeitos 

beneficiados pelo PBF, e que reside no bairro. São 304 famílias beneficiadas pelo PBF 

no bairro, alcançando 927 pessoas comtempladas, que corresponde a 9,28% do número 

de famílias beneficiárias em Pau dos Ferros, segundo informações coletadas no Cadastro 

Único no mês de setembro de 2017, através da folha de pagamento do PBF.  



 

____________________________________ 
574 

 

 Por meio da pesquisa com as mulheres beneficiárias e participantes do CRAS do 

Riacho do Meio, já mencionadas, construímos uma breve síntese acerca de como as 

famílias contempladas pelo PBF são de fato pobres, que precisam dessa renda mínima 

para a sobrevivência. Nove entrevistadas declaram que o PBF é a renda principal, que 

não existe renda fixa além do PBF, porém buscam outros meios de adquirir dinheiro, 

como serviços de: manicure, agricultura, diarista, fato exposto por uma beneficiária que 

mora com o marido e dois filhos ainda crianças: “A bolsa família é a principal renda, o 

meu esposo trabalha de servente de pedreiro, é ‘bico’. Eu faço ‘faxina’ nas casas quando 

aparecem serviços. Não se pode esperar só da Bolsa Família” (Fala da beneficiária 01. 

Trabalho de Campo, 2017).   

Exceto uma das entrevistadas disse que o PBF é suficiente para suprir as 

necessidades da família, as demais ressaltaram que é “muito pouco”. Isso possibilita a 

discordância de discursos elitista que propagam a ideia de que os beneficiários do PBF 

são “vagabundos”, que não querem trabalhar, pois são “sustentados” pelo governo, sendo 

opositores desse Programa social.  

Apesar das famílias declararem que a renda do PBF é insuficiente, elas afirmaram 

que sem o benefício à situação socioeconômica da família assentaria na extrema pobreza, 

ou seja, passaria a sofrer “fome”, ou ficaria em uma situação muito difícil. A beneficiária 

02, disse que sem a renda mínima do PBF, passaria a “pedir esmola. A situação seria 

complicada”. Diante disso, 8 das entrevistadas ressaltaram que o benefício é um direito 

delas em receber, e que necessitam do mesmo para suprir as necessidades básicas da 

família. 

 Quanto à importância do PBF, as beneficiárias ressaltam com unanimidade que é 

“importante”, que “tira as pessoas” da miséria. Como registrado na fala da beneficiária 

03: “É muito importante para as pessoas que realmente precisam. O PBF tirou muita gente 

da fome, se um dia acabar muita gente vai sentir falta”. A fala da beneficiária 03 coincide 

com muitas das falas. A beneficiária 04 acrescenta que é “Importante. Além do incentivo 

para crianças estudarem”, destacando uma das condicionalidades como algo bom.   

Assim, além da renda, as pessoas que concederam a entrevista, destacaram o 

incentivo que ocorre através do programa para os pais colocarem os filhos na escola e 

cuidarem da saúde da família, isso através da condicionalidade de saúde, em que 90% 

falaram que é algo bom. Entretanto, os números apresentados pelo CRAS, não tem sido 

coeso com as falas, ou seja, as famílias tem deixado de cumprir no que se refere às 

condicionalidades de educação e saúde. 
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 Diante do que já foi exposto, é claramente entendido que essas famílias sofrem 

com ausência de recursos financeiros, as mesmas se declaram pobres, na qual destacam 

a falta de emprego fixo, baixo nível de escolaridade, ocasionando a falta de dinheiro para 

aquisição do que necessitam. Vale destacar que 4 das 10 entrevistadas moram em casa 

própria, 1 em casa alugada e as demais dizem que moram na residência de parentes, sem 

custo, pois não tem condições de pagar aluguel. E quando se questionou a quem elas 

atribuem às condições de pobreza, as respostas se dividiram em: governo, falta de estudo, 

e vontade de Deus.  

O desemprego é uma das vulnerabilidades no bairro, acreditamos que o número 

grande de desemprego das beneficiárias esteja ligado a baixa escolarização das mesmas, 

sendo excluídas e submetidas aos trabalhos de diaristas, entre outros, que não exigem 

escolaridade. Ressaltamos que apenas 1 das 10 entrevistadas conseguiu concluir o ensino 

médio, seguida por uma com ensino médio incompleto, uma com ensino fundamental 

completo e 7 com ensino fundamental incompleto.  

O Programa Bolsa Família proporcionou melhorias para essas famílias, em que as 

entrevistadas destacam a possibilidade de compra, a partir da renda mínima garantida, 

oferecida pelo Programa. A principal aplicação do dinheiro recebido do PBF é na 

alimentação, segundo as entrevistadas, sendo cientes das prioridades que devem exercer 

sobre o valor recebido. Seguida da alimentação, vem a compra de medicamentos e 

materiais escolares para seus filhos. Assim, ocorrem mudanças socioeconômicas nessas 

famílias, a partir do PBF, haja vista que através da renda mínima, a família garante no 

mínimo a alimentação, e outras necessidades básicas para sobrevivência. 

 Nessa perspectiva, o PBF possibilitou algumas melhorias nas condições de vida 

das famílias beneficiárias como podemos ver na fala da beneficiária 03: “Antes da Bolsa 

Família eu não podia comprar calçados para meus filhos, vestir, comprar uma fruta, e 

agora eu posso. Então trouxe uma melhoria”. A fala aqui transcrita coincide com as falas 

das demais entrevistadas, evidenciando a importância que o PBF tem pra essas famílias. 

Assim, a Assistente Social do CRAS do Riacho do Meio complementa na sua fala, sobre 

a eficiência do PBF no combate à pobreza:  

 

Falando popularmente, a sua eficiência está a mostra na mesa do 

cidadão. Eu acredito que o benefício fortaleceu a importância da vacina, 

da escola, mas, não tem como negar, a sua eficiência está no prato de 

cada dia. (Fala da Assistente Social, trabalho de Campo, 2017). 
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Entendemos desta forma, que o PBF não é a solução para o fim da pobreza, 

entretanto, é um meio de minimizar as desigualdades sociais geradas a partir de um longo 

histórico de omissão dos governantes sobre os problemas sociais. O PBF, possibilita ao 

menos o acesso a alimentação, critério mínimo de sobrevivência sem que com isso, não 

poderíamos nem se quer tratar de direitos, de territórios de direitos onde o Estado deveria, 

a partir da implementação das políticas públicas, atender as necessidades básicas da 

população que sofre há séculos marginalizada em favor da manutenção de uma elite 

mínima e perversa.     

 

5  Considerações Finais 

 

Portanto, constatamos na nossa pesquisa que a territorialização do Programa Bolsa 

Família proporciona ao território mudanças significativas nas condições socioeconômicas 

dos seus beneficiários, não excluindo essa população da pobreza, mas gerando a 

possibilidade de comprar o mínimo necessário para sobrevivência do ser humano. Além 

disso, as condicionalidades do Programa o torna mais complexo, haja vista que ocorre o 

acompanhamento dos beneficiados na educação e saúde, em prol de melhor qualidade de 

vida dos mesmo.  

   Assim, foi observado no bairro Riacho do Meio no município de Pau dos Ferros 

impactos socioeconômicos relevantes, a partir das mudanças ocorridas nas vidas dos 

sujeitos residentes nesse bairro citado, ou seja, as políticas sociais refletem diretamente 

no território em que são aplicadas, sendo de suma importância a existência dessas 

políticas para a minimização da pobreza ou extrema pobreza.  

  É preciso ressaltar que as políticas de transferências de renda não são a 

solução/suficiente para acabar com a pobreza no Brasil, é necessário muito mais, como 

investimento na educação e saúde. Assim, no caso do bairro Riacho do Meio, é necessária 

que o poder público ofereça à população possibilidades de avanço socioeconômico, além 

do PBF, denotando que a população necessita de outras ações que possam suprir as 

necessidades do bairro, como a criação de empregos, investindo na saúde, educação, 

infraestrutura, entre outros. 

Diante das ponderações aqui traçadas, esperamos que o nosso trabalho contribua 

com as reflexões acerca das políticas públicas sociais e seus rebatimentos no território. 

Tendo como recorte de política o PBF, acreditamos que as políticas de transferências de 

renda ainda são necessárias em países de extrema desigualdade social e concentração de 



 

____________________________________ 
577 

 

renda como é o caso do Brasil. Contudo, essas políticas de maneira isolada não propiciam 

a eliminação da pobreza e das desigualdades, mas em conjunto com as demais políticas 

sociais nas áreas da saúde, educação, qualificação profissional com acesso ao mercado de 

trabalho, poderá elevar a eficácia das políticas públicas. O PBF, tem demonstrado isso 

minimamente através das condicionalidades exigidas para que os beneficiários tenham 

acesso a renda, ou seja, no programa em destaque, ocorre a parceria com as secretarias da 

saúde e educação dos municípios o que garante atenção básica das famílias ao acesso 

(mesmo que mínimo) a esses bens sociais. Valendo a ressalva de que antes do programa, 

este acesso das famílias pobres e extremamente pobres, tanto aos bens sociais como ao 

consumo, ainda era bem restrito. Como nos colocou algumas beneficiárias entrevistadas, 

“o PBF possibilitou que o pobre sonhasse com uma vida mais digna”, ao menos no que 

tange, o acesso a alimentação diariamente.   

Concluímos nossa escrita, desejosos de que esse trabalho desperte novos olhares 

dos sujeitos para com a política social no Brasil. Que novas pesquisas acerca desse 

programa, bem visto por muitos líderes mundiais, possam se realizar, sobretudo, no 

semiárido nordestino onde a pobreza ainda se apresenta de forma mais acentuada e 

perversa. Que os pesquisadores, busquem dar voz aos sujeitos beneficiários das políticas 

públicas, uma vez que são estes os mais gabaritados para diagnosticarem as 

transformações, positivas ou não, que essas políticas propiciaram em suas vidas. Assim, 

fugiremos das análises elitistas ou puramente acadêmicas e compreenderemos que é na 

materialização do território onde se encontram os caminhos para dimensionarmos o 

fenômeno da pobreza, mas também para apontarmos as possibilidades de superação desse 

fenômeno tão antigo e sempre atual. 
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Resumo: 

Este artigo apresenta o papel do turismo no ordenamento territorial do Semiárido: uma 

proposta de valorização das potencialidades naturais e culturais da Região Oeste Potiguar. O 

turismo é uma atividade econômica e social com uma forte representação na geração de renda, 

postos de trabalho e divisas, possibilitando melhorias na qualidade de vida da população nativa. 

A interiorização do turismo no Estado do Rio Grande do Norte representa uma forma de inserir a 

atividade turística no conjunto de novas dinâmicas econômicas no Semiárido. O turismo permite 

uma convivência com as condições do Semiárido Nordestino. O pólo turístico da região Serrana 

é composto pela diversificação de produtos turísticos envolvendo sítios arqueológicos, 

religiosidade, cultura, gastronomia, unidade de conservação, fruticultura irrigada, agricultura 

familiar e apicultura que poderão ser utilizados como um atrativo turístico. Tal fato reforça a tese 

da necessidade da interiorização do turismo no Estado, através da oferta de produtos turísticos, 

uma vez que outros segmentos turísticos como ecoturismo, pedagógico, turismo rural, histórico 

fortalecerão a atividade do turismo na Região Alto Oeste Potiguar. Sendo assim, o turismo pode 

ser vislumbrado como alternativa de potencializar a Região Semiárida em rotas turísticas, o que 

permitirá uma nova dinâmica econômica na área em estudo. O planejamento e o ordenamento 

territorial da região nortearão para um desenvolvimento equilibrado considerando as limitações e 

particularidade de cada área, no intuito de uma gestão responsável. 

 

Palavras-chave: Interiorização; Desenvolvimento; Território e Turismo. 

 

1 Introdução  

 

O turismo é uma atividade econômica e social com uma forte representação na 

geração de renda, postos de trabalho e divisas, possibilitando melhorias na qualidade de 

vida da população nativa, o que requer um planejamento dos setores envolvidos (OMT, 

2003). Assim, a comunidade receptora poderá ser beneficiada com o turismo, a partir da 

renda, investimentos na infraestrutura, valorização da cultura e preservação dos recursos 
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naturais. Por outro lado, a falta de planejamento implica em problemas na ocupação 

desordenada do território, agravando-se com as problemáticas sociais, degradação 

ambiental, desvalorização da cultura, aumento da inflação, especulação imobiliária, 

dentre outros.  

Ferreira (2010) aborda a relevância do planejamento turístico para o ordenamento 

territorial, considerando que o turismo é responsável por demandar espaços para sua 

prática, requerendo do poder público uma gestão integrada com políticas públicas que 

possam conduzir o ordenamento territorial da atividade, com ênfase na interiorização do 

turismo e diversificação na oferta dos produtos turísticos. 

No cenário nacional, o Brasil destaca-se pela vocação turística, com 

potencialidades’ nos recursos naturais e culturais, o que revela um destino turístico 

reconhecido internacionalmente. Segundo dados da Embratur (2018) tem sido uma 

prioridade investimentos em infraestrutura com a duplicação de rodovias em áreas 

turísticas, aeroportos, portos, sinalizações turísticas e centro de convenções para ampliar 

o turismo de negócios na região. Merece destacar os investimentos em publicidades com 

a missão de promover o destino turístico do Brasil internacionalmente, bem como 

politicas públicas voltadas ao fomento do turismo nas regiões, embora necessite ampliar. 

Tecendo sobre o desenvolvimento do turismo, Santos (2007) interpreta que a 

evolução do setor turístico no Brasil, contribui para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, construindo uma expectativa sobre a relevância da atividade para a melhoria da 

qualidade de vida da população, a partir da inclusão social nos espaços turísticos nas 

diversas regiões brasileiras.  

Ainda sobre o desenvolvimento do turismo no Brasil Dantas e Alves (2016) 

relatam que o país viveu um período dedicado à industrialização que representava para a 

classe politica da época o verdadeiro desenvolvimento, dificultando a elaboração de 

políticas públicas direcionadas ao potencial turístico. Tal fato contribuiu para ações 

pontuais em determinadas cidades, como exemplo o Rio de Janeiro que investiu na 

infraestrutura permitindo uma ampliação da oferta turística. 

Desta forma, a presença de politicas públicas voltadas para a ocupação do 

territorio com finalidade turistica coloca em alerta os impactos socioambientais 

provenientes desta atividade econômica, devido o uso desordenado dos recursos naturais, 

provocando discussões sobre o assunto entre comunidades receptoras, governantes, 

iniciativa privada, ONG´s, dentre outros.  
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O turismo é considerado dos fenômenos mais dinâmicos, no tocante a reprodução 

e transformação das comunidades. Nesta perspectiva, pensar de forma responsável a 

ocupação do espaço pela atividade turística torna-se um desafio, uma vez que os impactos 

causados comprometem o desenvolvimento turístico da comunidade.  

 Cabe destacar, a relevância do meio ambiente na atividade turística, uma vez que 

contribuirá com a sustentabilidade do destino turístico. Com um forte apelo para a 

atividade turística, o Estado do Rio Grande do Norte vêm aumentando, dados confirmam 

69,41% turistas estrangeiros em solo potiguar em janeiro deste ano de 2018, realizando 

um comparativo do mesmo período do ano passado, chegamos a um de 4.083 turistas 

internacionais, sendo 1.673 a mais do que os 2.410 de 2017 (SETUR, 2018). Na missão 

de diversificar o produto turístico no Estado busca-se como alternativa interiorizar o 

turismo. Composto por cinco pólos turísticos, o RN tem buscado alternativas de fomento 

ao turismo, principalmente com a proposta de interiorização do turismo, através das 

regiões turísticas. Neste sentido, requer o fortalecimento do setor com a oferta dos 

diversos segmentos turísticos: pedagógico, ecoturismo, religioso, histórico-cultural e 

aventura. 

 Nesta perspectiva, o Pólo Turístico da Região Serrana engloba aproximadamente 

15 municípios que são: Alexandria, Caraúbas, Doutor Severiano, Frutuoso Gomes, José 

da Penha, Luís Gomes, Martins, Patu, Pau dos Ferros, Portalegre, São Miguel, Serrinha 

dos Pintos, Venha Ver, Viçosa, Apodi e Felipe Guerra (SETUR, 2018). Com uma 

diversidade na oferta de produtos turísticos na região, revelando um crescimento no setor 

turístico nas últimas décadas, principalmente com o surgimento de novos 

empreendimentos e produtos turísticos como pousadas, restaurantes, hotéis, mirantes, 

festivais gastronômicos e atrativos turísticos.  

 Neste contexto, o estudo torna-se relevante na medida em que busca compreender 

o papel do turismo no ordenamento territorial com a valorização das potencialidades 

naturais e culturais nos municípios do Polo Serrano. Diante disso, justifica-se o objeto de 

pesquisa, devido à necessidade de avaliar como a atividade turística contribuirá para 

valorização das potencialidades naturais e culturais da região Semiárida em estudo.  

Para tanto, o estudo tem como problema norteador destacar o papel do turismo no 

ordenamento territorial da região Serrana, bem como as potencialidades da região 

direcionadas para a atividade turística. O presente estudo tem como objetivo analisar 

como turismo poderá contribuir para o ordenamento territorial de regiões semiáridas 

como é o caso do Alto Oeste Potiguar, através da valorização das suas potencialidades 

http://natalbrasil.tur.br/polo-serrano/alexandria/
http://natalbrasil.tur.br/polo-serrano/caraubas/
http://natalbrasil.tur.br/polo-serrano/doutor-severiano/
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http://natalbrasil.tur.br/polo-serrano/jose-da-penha/
http://natalbrasil.tur.br/polo-serrano/luis-gomes/
http://natalbrasil.tur.br/polo-serrano/martins/
http://natalbrasil.tur.br/polo-serrano/patu/
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naturais e culturais. 

 

2 Base Teórica 

 

2.1 Aspectos Gerais da Atividade do Turismo 

 

 Considerada relevante para os setores econômico, social, cultural e ambiental, a 

atividade turística tem provocado benefícios para as localidades com potencial turístico. 

Segundo dados da OMT (2003), as divisas geradas pelo turismo contribuem para o PIB das 

regiões, promovendo impactos positivos na economia local. Desta forma, o planejamento 

turístico é primordial para a sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural. A 

atividade turística é definida pela prática do deslocamento de pessoas entre regiões, sendo 

motivadas pelos atrativos naturais e culturais.  

 O crescimento da atividade do turismo ganhou força com as conquistas trabalhistas 

e avanços tecnológicos. As pessoas passaram a ter mais tempo e recursos disponíveis para 

viagens, o que aumentou consideravelmente o fluxo turístico no mundo. Considerado um 

marco na atividade do turismo o inglês Thomas Cook em 1841 realizou a primeira viagem 

com finalidade comercial, levou a primeira viagem organizada da história, sendo responsável 

pela fundação da primeira agência de viagens do mundo. Tal fato inicia-se o fluxo de 

visitantes no mundo motivados para conhecer cidades históricas.  

 Conforme a OMT, as viagens podem ser classificadas como Turismo Receptivo com 

a vinda de turistas de outros países, Turismo Emissivo com a visita de turistas em outro país 

e Turismo Domésticos que ocorre quando o turista viaja dentro do limite territorial do seu 

próprio país. Neste sentido, o turismo receptivo na região ganha destaque, uma vez que 

necessita ampliar para aumentar o fluxo receptivo na área turística. O turismo é responsável 

por permitir diversas oportunidades de emprego e renda, movimentado uma cadeia 

econômica, bem como potencializa os atrativos naturais e culturais, atrair investidores para 

áreas com apelo turístico.  

 A prática da atividade turística desperta a atenção quanto às alterações provocadas 

na utilização de áreas territoriais, necessitando de politicas que possam nortear seu uso em 

prol do turismo. Chamo a atenção para necessidade de planejamento territorial das áreas que 

dispõem de atrativos turísticos, no tocante a região Semiárida para promover políticas 

públicas, considerando a originalidade regional fundamental para o desenvolvimento da 

atividade turística.   
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2.2 O Papel do Turismo no Ordenamento Territorial do Semiárido 

 

 A atividade turística no Brasil começa ganhar destaque ainda no Governo Juscelino 

com a política de integração do país, interligando as regiões com a abertura de estradas e o 

incentivo a indústria automobilística aliada a outros fatores como fortalecimento da classe 

média.  

 Por sua vez, o fomento da atividade turística no Nordeste recebeu incentivo do 

Governo Federal e órgãos como a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste) criada em 1959, que tinha sua política voltada para diminuir as disparidades entre 

os Estados, com a finalidade de promover o desenvolvimento industrial na região. Já em 

1966 surgem a PNT (Política Nacional do Turismo) e a EMBRATUR (Empresa Brasileira 

de Turismo), no intuito da divulgação das potencialidades do Brasil e o fortalecimento do 

setor turístico no país (EMBRATUR, 2008).  

            Neste sentido Ferreira (2009), aborda que o turismo começa a conquistar uma posição 

no país, sendo vista como atividade com potencial econômico e social. A autora enfatiza 

ações do governo visando o planejamento turístico regional no Nordeste priorizando a gestão 

territorial com destaque o Planejamento Turístico da Orla Marítima da Bahia, o Programa 

de Promoção e Turismo no Ceará, o Plano de Turismo de João Pessoa e o I Plano Integrado 

de Desenvolvimento Turístico de Pernambuco.  

Reforçando as ações governamentais e o potencial do turismo no Nordeste, a 

região ganha destaque na atividade na década de 70. Desta forma, o Rio Grande do Norte 

começa a mostrar sua visibilidade através das suas potencialidades. Dada à relevância 

econômica do turismo, atrelada aos impactos positivos e negativos decorrentes da sua 

implantação, visto que é uma atividade que depende dos recursos naturais e culturais para 

se desenvolver. Neste sentido, é fundamental repensar o desenvolvimento da atividade 

turística de forma planejada, evitando danos para o meio ambiente e a comunidade local. 

Sobre o assunto Fonseca (2007), enfatiza que a capital e o interior do Rio Grande 

do Norte, foram contemplados com a construção de meios de hospedagens, a partir dos 

anos 60 com alguns meios de hospedagens no interior do Rio Grande do Norte como o 

Hotel Thermas em Mossoró, Hotel Caicó, Hotel Angicos e o Hotel Balneário Olho 

d’Água do Milho entre Apodi e Caraúbas, Hotel Serrano em Martins), além do Hotel Reis 

Magos na capital. Os recursos para estas obras foram originados da SUDENE, teve como 

objetivo diversificar as atividades econômicas e viabilizar o turismo no Estado.   
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A década de 80 representou um momento relevante para o turismo no Estado, com 

o surgimento doo Projeto Parque das Dunas na Via Costeira. Segundo Cruz (2000), o 

objetivo principal do projeto era ampliar infraestrutura hoteleira da capital natalense, 

através da criação do complexo turístico de grandes proporções, resultando transformar 

Natal entre os principais destinos turísticos da região Nordeste.  

No entanto, é possível perceber que o complexo turístico da Via-Costeira 

propiciou implicações sociais e ambientais. Para Cruz (2000): 

 
A criação do complexo turístico da Via Costeira teve um ônus social e 

um ônus ambiental elevados, devido ao custo de implementação da 

infraestrutura requerida pelo projeto e dos impactos decorrentes de sua 

implantação, como, por exemplo, a desestabilização do ecossistema 

dunar presente naquela área. (CRUZ, 2000, p.147).  

 

 Nesta fase, os incentivos do PRODETUR – NE no Rio Grande do Norte foram 

decisivos para uma participação mais efetiva do Estado no fluxo turístico internacional, 

além de atrair investidores do exterior, utilizando-se de estratégias, tais como o incentivo 

financeiro para a aquisição de terrenos, além dos incentivos fiscais para os 

empreendimentos (FONSECA, 2007). 

 Por sua vez, observa-se que o Rio Grande Norte apresenta grande potencial para 

o turismo, muito embora os investimentos nesse setor tenham se concentrado mais em 

Natal. Nesse sentido, é possível perceber o surgimento de políticas de interiorização do 

turismo para que o turista possa conhecer toda região, a exemplo disso, a criação dos 

Pólos Serrano, Costa Branca, Seridó e Pólo Agreste/Trairí, no intuito de promover o 

turismo no interior, a partir de políticas públicas.     

 Entre os atrativos que compõem a oferta turística dos municípios interioranos, 

destacam-se os sítios arqueológicos, serras, cavernas, açudes, museus e centros religiosos, 

sol e praia. Diante disso, percebe-se a importância em expandir o turismo por todo interior 

priorizando cidades que apresentam potencial para ampliar o produto turístico “praia e 

sol” diferenciando das demais regiões litorâneas, onde o visitante poderá ter uma visão 

mais ampla da cultura nordestina, podendo conhecer um pouco da vida sertaneja. 

Desta forma, o turismo torna-se uma atividade relevante para o desenvolvimento 

das comunidades do Semiárido Potiguar que dispõem de atrativos turísticos, se bem 

planejada poderá gerar benefícios para os agentes envolvidos, a partir da geração de 

emprego e renda, valorização da cultura local, preservação do meio ambiente, dentre 

outros fatores.  
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Dias (2003) relata a importância dessa atividade 

 
O turismo, mesmo sendo considerado hoje uma das principais 

atividades econômicas mundiais, só recentemente tem sido visto como 

parte fundamental de qualquer processo de desenvolvimento, cada vez 

se incorporando como um componente da qualidade de vida do ser 

humano, atividade essencial de aproximação dos povos e de superação 

das  barreiras raciais e étnicas existentes. (DIAS, 2003, p.13). 

 

Portanto, o turismo deve ser encarado pelas autoridades públicas, iniciativa 

privada com a participação da comunidade local que deverá ser a principal beneficiada, 

contribuindo para diminuir as desigualdades sociais, e proporcionando melhorias na 

qualidade de vida das pessoas (DIAS, 2003). Desta forma, o turismo vem se destacando 

como uma proposta pertinente para promover o desenvolvimento local, além de preservar 

os atrativos naturais, uma vez que se as questões ambientais vêm despertando o interesse 

da população, no que tange a preservação.  

Todavia, a prática do ecoturismo em áreas protegidas ganha novas dimensões, 

popularizando assim as visitas nas reservas naturais, visto que a busca pelo contanto das 

pessoas com a natureza tem intensificado nas últimas décadas.    

 Entretanto a ocupação do território de forma desordenada pode ocasionar diversos 

impactos negativos, conforme prever Migliorini et al. (2010) que o turismo sem 

planejamento pode provocar a degradação da paisagem, maior poluição dos recursos 

hídricos e geração de resíduos sólidos, o que resultaria em prejuízos para o espaço natural 

com propensão a degradação e, consequentemente, perda dos valores atrativos para o 

desenvolvimento da atividade turística, pois o aumento da poluição pela atividade 

turística poderá causar o afastamento dos próprios turistas. 

Neste sentido, atribuímos múltiplos fatores que contribuem para a degradação 

ambiental através da atividade turística, como à saturação das áreas naturais pelo número 

excessivo de visitantes ao local, o pisoteio do solo nas trilhas, resíduos sólidos 

produzidos, contaminação das águas, dentre outros problemas. 

   Contudo, o planejamento e o ordenamento territorial da região nortearão para um 

desenvolvimento equilibrado considerando as limitações e particularidade de cada área, no 

intuito de uma gestão responsável. Para Ferreira (2010) o ordenamento territorial é definido 

como uma ferramenta do planejamento do território, no intuito de trabalhar o 

desenvolvimento responsável das regiões a partir de legislações específicas para o local. 
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     Neste contexto, a atividade turística permite uma convivência com as condições do 

Semiárido, o potencial existente na região serrana, sítios arqueológicos, unidade de 

conservação, fruticultura irrigada, agricultura familiar e apicultura poderão ser utilizados 

como atrativos turísticos. Tal fato reforça a tese de necessidade da interiorização do turismo 

no Estado, através da diversificação do produto turístico, uma vez que outros segmentos 

turísticos como ecoturismo, pedagógico, turismo rural, histórico fortalecerão a atividade do 

turismo na Região Alto Oeste Potiguar. Tecendo sobre a temática da interiorização do 

turismo Lopes e Alves (2015) alertam quanto às dificuldades com relação às condições das 

vias de acesso, principalmente na região Serrana, visto que problemas de infraestrutura e a 

ocupação irregular do território nas áreas semiáridas têm criado empecilhos para o 

desenvolvimento da atividade. Esta mesma realidade pode ser vivenciada nos pólos: Costa 

Branca, Seridó e Agreste-Trairí com a falta de infraestrutura básica e turística. 

 O Pólo Serrano localizado na região Semiárida do Rio Grande do Norte divide-se em 

áreas privilegiadas pela geografia, o que favorece para prática do turismo de aventura (delta 

e parapente) na cidade de Patu, bem como o turismo religioso. Os municípios de Martins e 

Portalegre que oferecem boas condições climáticas, agregando também na gastronomia 

regional, turismo histórico/cultural, ecoturismo, dentre outros. Já no município de Apodi 

temos o Sitio Arqueológico Lajedo de Soledade, Terminais Turísticos Lagoa do Apodi e 

Barragem de Santa Cruz, além do potencial para o turismo pedagógico na região da Chapada 

do Apodi.  

  Em Felipe Guerra o potencial está direcionado para o turismo histórico/cultural com 

a rota das cavernas, ecoturismo nas áreas das cachoeiras, dentre outras atrativos. Além disso, 

o município de Pau dos Ferros é uma das cidades com referência cultural e econômica para 

mais de 30 municípios da Região Oeste Potiguar, com destaque carnaval fora de época 

(Carnapau), Feira de Educação, Cultura e Negócios do Oeste Potiguar (FINECAP), a Festa 

da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, comércio fortalecido, dentre outros eventos que 

atraem turistas todos os anos (SETUR, 2018). 

 A proposta reforça a necessidade de trabalhar o desenvolvimento turístico 

sustentável, a partir das potencialidades culturais, ambientais e econômicas da região em 

estudo. Neste sentido, a potencialidade do Bioma caatinga poderá contribuir para a oferta de 

um destino turístico forte, bem como um melhor aproveitamento dos recursos naturais e 

culturais da região.  

  Outro ponto destacado é a dinamização da economia regional através do fomento do 

turismo, uma vez que famílias que estão situadas na região semiárida poderão ter uma 
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valorização das suas práticas de convivência com a caatinga potencializando para o mercado 

turístico. Reconhecendo as riquezas da região em prol do turismo, é relevante destacar a 

necessidade de políticas públicas que promovam a região Semiárida para o fomento do 

turismo, desmitificando a tese que a região apenas tem potencial agrícola, pecuária, 

ceramista, dentre outras atividades econômicas do Estado. 

 Conforme Mangabeira (2007), o Nordeste deve ser pensado de forma includente com 

experiências do local, estimulando o empreendedorismo do capital humano, bem como o 

aproveitamento do potencial das pequenas e médias empresas regionais. Neste contexto, o 

turismo surge como forte aliado para colocar em prática uma reinvenção do Semiárido 

Nordestino com a valorização da agricultura familiar, unidades de conservação, sítios 

arqueológicos, dentre outras potencialidades.  

 Cabe destacar que agregar valor ao meio rural como forma de potencializar a região 

para inserir em rotas turísticas será uma grande oportunidade de revelar novas dinâmicas 

econômicas e sociais na região. Ainda sobre a temática Mangabeira (2007) enfatiza que não 

há soluções para o Brasil sem solucionar problemas que assolam a região Nordeste por 

décadas, bem como não existe soluções para o Nordeste sem considerar o território do 

Semiárido. Tal fato reforça a tese de observar as peculiaridades da região e buscar 

alternativas ousadas com choque na educação, ciência e tecnologia que venham transformar 

a realidade de região, visualizada como pobre pelas oligarquias e mídias devido questões 

geográficas.  

  Castro (1991) enfatiza que assim como o imaginário social na região Nordeste é 

firmado também a estrutura produtiva, sendo necessário repensar a área conforme as 

particularidades. A autora reforça o surgimento do turismo e o agrobusiness, o que altera a 

atribuição dada às condições naturais na região, uma vez que as questões climáticas vistas 

como responsáveis pelas problemáticas existentes passam a ser destacadas como fatores 

competitivos para prática de tais atividades.    

 Corroborando Araújo (1997) destaca a heterogeneidade da região, a partir das 

potencialidades que contribuirá para novos arranjos produtivos locais. O planejamento 

defendido pela autora coloca em questionamentos a necessidade de pensar políticas públicas 

de baixo para cima, considerando as particularidades de cada região. Como já afirmava na 

década de 70 Fridmann e Weaver que a integração do território com o desenvolvimento deve 

aspirar para diversificar a economia territorial, o chamado desenvolvimento endógeno.  

 Desta forma, a heterogeneidade crescente consolida dinâmicas particulares no 

interior da região Nordeste do Brasil, através da fruticultura irrigada, turismo, agricultura 
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familiar, dentre outras atividades. Neste cenário, a atividade turística apresenta-se com 

dinamismo econômico possível de colocar em destaque as potencialidades regionais do 

Semiárido, buscando uma articulação econômica entre as atividades como forma de 

amenizar as disparidades entre regiões.  

 Araújo (1997) enfatiza a necessidade de descentralização das politicas pública, 

deixando de lado o caráter desenvolvimentista conservador, centralizador e autoritário. O 

que prevaleceu por muitos anos ao pensar o Brasil de forma homogênea. A proposta é 

trabalhar o Brasil transformador, a partir das experiências locais que trazem soluções para 

diversas problemáticas que durante décadas foram vistas como empecilhos para tal 

desenvolvimento. Com esta perspectiva, o turismo surge como viável para promover esta 

articulação econômica das pequenas e medias empresa, comunidades e setores envolvidos 

no processo. Com isso requer uma descentralização que promova uma democratização 

com a participação das ONGs, conselhos, colegiados para discutir e traçar caminhos que 

possam nortear a atuação perante a sociedade. 

 Todavia, o Nordeste representa diversidade de atividades econômicas, riquezas 

naturais e culturais, povo que segue com firmeza as dificuldades impostas pela ausência de 

projetos capazes de orientar o desenvolvimento e vislumbrar todo potencial nordestino em 

beneficio da população. 

   

3 Considerações Finais 

  

Considera-se que o turismo apresenta-se como uma forma de proposta pertinente 

de trabalhar as potencialidades naturais e culturais da região Semiárida. Nesta 

perspectiva, a atividade turística tem uma representação econômica e social na economia 

das comunidades que dispõem de potencial turístico, o que exige um envolvimento do 

poder público, iniciativa privada e comunidades receptoras no processo de 

desenvolvimento turístico para promover melhorias na qualidade de vida das pessoas e 

valorização dos recursos naturais e culturais da região.  

Contudo, o planejamento turístico e o ordenamento territorial da região nortearão 

para um desenvolvimento equilibrado, considerando as limitações e particularidade de 

cada área, no intuito de uma gestão responsável. A proposta revelou as potencialidades 

naturais e culturais da Região do Semiárido Potiguar como forma de valorização através 

do turismo. Além disso, a centralização das politicas públicas no turismo coloca em alerta 

a necessidade de pensar o desenvolvimento de forma heterogênea, através das 
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particularidades de cada área. Tal fato reforça o pensamento de estimular novas dinâmicas 

econômicas no Semiárido por meio da expansão de mercados regionais com pequenas e 

medias empresa da região. Além disso, este desenvolvimento deve promover aprendizado 

social para a população regional reforçado pela cooperação, bem estar coletivo, 

confiança, dentre outros. 

 Para tanto, o desenvolvimento turístico, se bem planejado nesta região poderá 

provocar impactos positivos como geração de emprego e renda, valorização das 

potencialidades naturais e culturais da região Semiárida. O que comprova o potencial 

econômico e social da atividade turística, considerando o dinamismo de movimentar 

diversos setores econômicos.  
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Resumo: 

Problemas envolvendo planejamento urbano são bem frequentes em todo o território 

Brasileiro. Na atualidade, é notório um esforço maior por parte dos urbanistas em oferecer mais 

qualidade de vida à população onde será inserida uma obra. Para alcançar essa finalidade com 

êxito, são feitos diversos estudos na fase do anteprojeto, com a intenção de entender onde o projeto 

será inserido, tudo influencia para o resultado final, do entorno aos moradores. No entanto, essa 

preocupação não é unanimidade entre os profissionais, muitas vezes, obras milionárias são 

executadas sem existir qualquer contato com seu público alvo na fase inicial, o que culmina em 

falta de uso, não havendo sinomorfia. Pesquisador neste ramo, o arquiteto Vicente del Rio procura 

explicar essas imperfeições no cenário urbanístico, para, a partir disso, esses problemas não serem 

repetidos. Dentro deste contexto, o presente trabalho buscou analisar o espaço urbano, com 

enfoque no comportamento ambiental na Praça da Matriz de Pau dos Ferros-RN, utilizando como 

metodologia uma avaliação pós-ocupacional e referências bibliográficas de Vicente del Rio, 

constatando assim que não existe sinomorfia no local. Pesquisas como essa permitem solucionar 

problemas dessa magnitude, fazendo com que uma determinada população tenha de fato acesso à 

serviços urbanos que precisam no dia-a-dia, de acordo com as suas necessidades. 

 

Palavras-chave: Sinomorfia; Comportamento; Praça; Serviços. 

 

1 Introdução  

 

Os direitos sociais da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) 

apontam para campos que abrangem desde a educação até o lazer, sendo os espaços 

destinados a este último compreendidos como uma das preocupações das políticas 

públicas (RECHIA; BELTRÁN, 2010). 

Os ambientes voltados para o entretenimento nos espaços públicos, por sua vez, 

englobam uma série de premissas que desempenham funções sociais, políticas, 
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ambientais e da saúde para o cotidiano das cidades conforme apontado por Silva et. al 

(2013). 

Nesse sentido, parques urbanos e praças podem ser entendidos não somente como 

áreas verdes, mas sim como espaços imbuídos de intencionalidades, com potencial de 

modificação do uso e ocupação do solo de forma planejada, sendo sinônimos de qualidade 

ambiental, promoção à saúde e desenvolvimento sustentável quando atingidos estes 

aspectos (SILVESTRE, 2014). 

No Brasil, “a realidade do planejamento dos equipamentos urbanos aponta uma 

falta de critérios na implantação e locação desses equipamentos” (NEVES, 2015, p. 504). 

Isso implica em afirmar que muitos dos ambientes públicos não desempenham funções 

as quais deveriam, sendo as relações homem-ambiente de um projeto, após sua execução, 

um agente que evidencia essa dicotomia. Nesse sentido, estudos avançam em relação aos 

diversos apontamentos que podem ser realizados quanto à qualidade dos mesmos. 

 Para tanto, é de suma importância compreender a partir de quais instrumentos se 

pode embasar estas constatações acerca dos ambientes construídos e a correspondência 

deles com o elemento humano. Dentre os métodos mais difundidos projetualmente, 

destaca-se a Avaliação Pós-Ocupação (APO), que, em linhas gerais, pode ser entendido 

como a compreensão dos espaços, “não somente os físicos, e pretende, a partir das 

avaliações, identificar aspectos positivos ou negativos do ambiente” (PINHEIRO; 

LUCHESI, 1998 apud BALBI, 2012). 

 Nesse viés, os conceitos de Behavior Settings e sinomorfia estão intrinsicamente 

ligados ao que a APO se propõe a realizar. O primeiro pode ser compreendido como  

 

[...] não somente um local, mas um conjunto de interações dentro de um 

local. [...] Behavior setting é um sistema limitado, auto-regulado e 

ordenado, composto de integrantes humanos e não-humanos 

substituíveis, que interagem de modo sincronizado para realizar uma 

seqüência ordenadade eventos denominada programa. (Wicker, 

1979:10-12 apud. ELALI, 2011) 
 

Ao passo que a sinomorfia seria a reciprocidade existente entre os elementos 

humanos e não humanos, cujos apontamentos iriam explanar a qualidade do projeto uma 

vez que as proposições que se realizou a um determinado ambiente estão se fazendo 

cumprir (Barker, 1968, apud ELALI, 2011). 

De posse de tais informações, o presente trabalho será embasado a partir dos 

estudos desses autores, compreendendo a correlação existente com as proposições sobre 
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o comportamento ambiental realizadas por Del Rio (1990). A aplicação de tais conceitos 

será aplicada em um estudo descritivo, de caráter exploratório e considerado também 

como um estudo de caso, uma vez que irá associar distintas variáveis (GIL, 1946). A área 

estudada corresponde a um trecho da Praça da Matriz da cidade de Pau dos Ferros – RN, 

cujo objetivo é descrever através de mapas mentais a apropriação do espaço, os Behavior 

Settings (BSs) e determinar se o espaço possui ou não apresenta sinomorfia. De posse 

destas informações, pode-se então repensar a forma como as políticas públicas de lazer 

tem atuado no semiárido, bem como, apontar para novas proposições acerca desses 

espaços. Para isso, realizou-se duas visitas ao local estudado. A primeira entre os horários 

de 7:00 e 8:00 horas da manhã e a segunda entre 22:00 e 23:00 horas. Diante disso, é 

válido apontar que por se tratar de um estudo em andamento, as análises aqui realizadas 

deverão culminar em proposições futuras para a zona em questão.  

Quanto à sua localização na malha urbana do município (Figura 01), aponta-se 

que a o ambiente analisado está inserido no Bairro Centro do Município de Pau dos 

Ferros-RN, ocupando em sua totalidade, uma quadra.  

 

 
Figura 01: Imagem via satélite do bairro centro 

Fonte: Google Earth (2018). Adaptado pelo Programa Acesso à Terra Urbanizada (2018) 
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Seu perímetro é composto pela rua 15 de Novembro e a rua Sete de Setembro 

(Figura 02). Localizada em uma zona central, a praça e o seu entorno possuem 

características predominantemente comerciais, e tal contexto se refletirá nas informações 

apresentadas posteriormente. Seus acessos se dão através de ruas de grande importância 

na cidade, como a Av. Independência e a Getúlio Vargas, encontrando-se paralela, 

também, as ruas de acesso as principais entradas do Mercado Público. A área em análise 

corresponde a um trecho da Praça da Matriz de Pau dos Ferros, especificamente nas 

proximidades do mercado público central do município, com proximidade da feira livre, 

sob os aspectos apontados outrora, cujo produto final deverá fazer o apontamento sobre 

a presença ou não de sinomorfia em tal ambiente e como estes aspectos podem ser 

revertidos positivamente para o uso da população.  

 

 
Figura 02: Imagem do bairro centro com enfoque na área estudada 

Fonte: Acesso à Terra Urbanizada (2018). Adaptado pelos autores (2018) 
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A praça da Matriz de Pau dos Ferros-RN (Figura 03), cujo nome oficial é Praça 

Monsenhor Caminha, ambiente público localizado no centro de Pau dos Ferros-RN, é 

uma homenagem monsenhor Manoel Caminha Freire de Andrade, cuja fundação é datada 

do ano de 1942 e passou por algumas modificações ao longo dos anos sob os aspectos de 

projeto e entorno.  

Seu partido urbanístico é desconhecido. Os projetos existentes na Prefeitura 

Municipal de Pau dos Ferros são de uma versão antiga e, ainda, incompleta do 

levantamento topográfico. Sua atualização foi iniciada, mas não concluída. 

 

 
Figura 03: Vista aérea da Praça da Matriz de Pau dos Ferros-RN 

Fonte: Programa Acesso à Terra Urbanizada (2018) 

 

Entre os anos de 1948 e 1953, construiu-se o Pavilhão Cônego Caminha, existente 

até o dado momento na referida praça, onde o objetivo do mesmo estava alocada para ser 

um pavilhão de dança para bandas locais do município. Em 1º de maio de 1972, foi 

reinaugurada e reconstruída, após uma reforma Francisco de Assis Freitas Amorim, cuja 

denominação passou a ser de Praça do Centenário, devido os 150 anos da independência, 

onde o projeto (Figura 04) apresentou a praça dividida em dois espaços e é de autoria do 

arquiteto Francisco de Assis Freitas Amorim (HOLANDA, 2011). 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsenhor
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Figura 04: Configuração da Praça da Matriz em duas quadras 

Fonte: Blog Batista Cavalcante (2010) 

 

A última versão da praça, com reforma entre as gestões de 2005 e 2011 do Prefeito 

Leonardo Rêgo, sendo inaugurada em 27 de junho de 2009, apresentou a praça com a 

configuração conhecida atualmente, onde uniu-se as duas quadras e, por conseguinte, a 

mesma passou a se apresentar em uma quadra única (Figura 05). 

 

 
Figura 05: Configuração da Praça da Matriz em quadra única 

Fonte: Programa Acesso à Terra Urbanizada (2018) 
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Quanto ao seu turno de funcionamento, mesmo sendo pública, distingue-se em 

duas categorias uma vez que há a presença de quiosques comerciais no referido local. As 

áreas de passeio funcionam durante as 24 horas do dia, ao passo que os quiosques variam 

entre os horários de funcionamento das 5 da manhã até as 18 horas e, geralmente, dois 

quiosques, em média, funcionam até as 23 horas do dia, ressalvando-se a dependência 

desses fatores em função do dia da semana.  

Na área em análise há predominância de espaços totalmente públicos, projetados para 

serem espaços sócios petalados, ou seja, locais que atraiam as pessoas, mas que se 

tornaram sócio fugidios, apontando então para uma não interação entre o espaço e o 

ocupante (Elali, 2009, p. 314). Isto afetou de forma direta no fluxo e nas categorias dos 

usuários, sendo esta uma área de trânsito rápido e sem permanência. 

 

2 Avaliação Pós-Ocupação 

 

A preocupação com a satisfação do usuário de um espaço, segundo Del Rio 

(1990), seja ele público ou privado, fez surgir uma linha de pesquisa - que utiliza 

metodologias de análise científica acerca do desempenho das edificações, estudando-o 

através de três temáticas: comportamental, técnico e funcional – a Avaliação pós-

ocupação (APO).  

 Baseada no princípio básico de que edificações e espaços livres postos em uso, 

qualquer que seja a função, devem estar em permanente avaliação, quer do ponto de vista 

construtivo e espacial, quer do ponto de vista de seus usuários (FAU-USP, 2016), a APO 

possibilita informar as propostas de projeto para edificações semelhantes.  

É natural que indivíduos se relacionem de formas diferentes com um mesmo 

ambiente, isso porque, de alguma forma, com alguma intensidade, nosso comportamento 

e nossas ações são influenciados pelo ambiente físico-espacial que nos cerca. Pode-se 

dizer que o ambiente sugere, facilita, inibe ou define comportamentos (DEL RIO, 1990).   

Além da relação existente entre o indivíduo e o espaço, há as relações entre 

indivíduos propiciadas pelo espaço. Tem-se dado pouca atenção à criação consciente de 

espaço público para a administração da interação social (PFEIFFER, 1980 apud. DEL 

RIO, 1990). DEL RIO (1990) utiliza três temáticas instrumentais para a determinação de 

comportamentos ambientais: a posição do observador em relação ao observado, os 

instrumentos de registro e o que observar. Há também uma categoria de análise dos 

comportamentos ambientais utilizada pelo autor, sendo essa definida como um conjunto 
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de interações entre as pessoas e o ambiente sócio-físico que acontecem em um 

determinado local - Behavior Setting. O conceito de Behavior Setting foi criado por 

Barker (1968) e é composto por cinco elementos básicos que o definem, possibilitam sua 

existência e mantém seu funcionamento: Limites físicos e temporais, elementos humanos, 

elementos não-humanos, programa e mecanismos de regulação e ordenamento. 

Conhecendo os BSs, é possível determinar se um ambiente possui ou não sinormofia, 

condição de total adequação/coerência entre os componentes humanos e não humanos, 

permitindo que a atividade ou ação planejada aconteça da melhor maneira possível 

(ELALI, Gleice Azambuja, 2011). 

De forma mais técnica o ambiente pode, ainda, ser analisado de acordo com as 

características físicas do espaço, análise essa que influencia diretamente no 

comportamento ambiental do local. Quando se trata de espaços públicos, o ambiente deve 

possibilitar condições de uso a todo e qualquer usuário devendo atender as normas de 

acessibilidade previstas na NBR 9050, fornecer um ambiente salubre, seguro e agradável.  

A Avaliação Pós-ocupação realizada em parte da Praça da Matriz da cidade de 

Pau dos Ferros – RN, tinha como objetivo descrever através de mapas comportamentais 

a apropriação do espaço, os Behavior Settings e determinar se o espaço possui ou não 

sinomorfia por se tratar de uma área pública destinada a lazer. Para isso, foram realizadas 

duas visitas ao local, uma diurna entre os horários de 7:00 e 8:00 horas e outra noturna 

entre 21:00 e 22:00 horas, esses horários foram escolhidos com a finalidade de entender 

o fluxo do local em momentos bem distintos em um dia em um local cujo entorno é 

composto, principalmente, por edificações de uso comercial.   (Figura 07). 

 

 
Figura 07: Primeira visita realizada no dia 23 de agosto de 2018 

Fonte: Autoria Própria (2018) 
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Nos horários de visita descritos, foi possível identificar três BSs, “atividade 

física”, “passeio” e “conversas”, onde para o setting “atividade física” realizado por mais 

de uma pessoa em, têm-se os limites físicos a Praça da Matriz localizada na cidade de Pau 

dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. Os limites temporais compreendidos entre os 

horários de 6:00 e 7:00 horas. Já os elementos humanos são as pessoas que estão se 

exercitando. Os elementos não-humanos são compostos pelos bancos, árvores e 

quiosques e o principal programa está alocado em alongar-se, realizar a caminhada, 

corrida ou outras atividades físicas e ir embora. Como possíveis mecanismos de regulação 

e ordenamento do ambiente pode-se citar a chuva.  

Já para o setting “passeio” realizado por mais de uma pessoa , têm-se os limites 

físicos também compostos pela Praça da Matriz localizada na cidade de Pau dos Ferros, 

Rio Grande do Norte, Brasil. Com os limites temporais englobando todo o período de 

funcionamento comercial e a noite entre 19:00 e 23:00 horas. Os elementos humanos são 

os transeuntes que frequentam o espaço e os elementos não-humanos são os bancos, 

árvores, quiosques. O principal programa corresponde à passagem com destino as ruas 

ou comércios do entorno e os mecanismos de regulação e ordenamento do espaço 

correspondem à: realização de eventos e chuva. 

Para o setting “conversas” realizado por mais de uma pessoa , observa-se os 

limites físicos da parada de ônibus da Praça da Matriz na cidade de Pau dos Ferros, Rio 

Grande do Norte, Brasil, com os limites temporais com duração de, no máximo, dez 

minutos após início. Os elementos humanos correspondem ao emissor e receptor do 

diálogo ao passo que os não-humanos são os bancos, árvores, quiosques, parada de 

ônibus. O programa executado abrange o encontro de conhecidos, conversa e despedida 

e o mecanismo de regulação e ordenamento são os encontros.  

Em suma, esses BSs apontam para a dificuldade em se estabelecer um ponto fixo 

para conversas, sendo a parada de ônibus o local com maior probabilidade de 

permanência, uma vez que apresentava sombra. Nesse contexto, tem-se ainda a sombra 

fornecida pelas edificações/quiosques da praça como outro ponto fixo favorecedor de se 

instalar. Tal afirmação é construída a partir da observação em campo, uma vez que ambos 

os locais apresentam tal uso (Figura 08). 
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Figura 08: Quiosques fornecendo sombra para transeunte 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

 

A partir disso, foram elaborados dois mapas de percursos que apresentam, de 

forma sucinta, todos os pontos apresentados até o dado momento. O mapa matutino 

(Figura 09) expõe as duas subáreas de estar, circundadas em vermelho para melhor 

entendimento do local, e os fluxos apontam para a ida às edificações comerciais do 

entorno, bem como no sentido Igreja da Matriz. Já o mapa noturno (Figura 10) apresenta 

somente poucas pessoas que realizam as atividades físicas e poucos transeuntes. 

 

 
Figura 09: Imagem de mapa de percursos – Período Matutino e Vespertino 

Fonte: Autores (2018) 
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Figura 10: Imagem de mapa de percursos – Período Norturno 

Fonte: Autores (2018) 

 

3 Considerações Finais 

 

 A Praça da Matriz possui uma divisão determinada pela tipologia de uso. A 

primeira parte, da Igreja da Matriz até o pavilhão, é em sua totalidade arborizada e possui 

equipamentos urbanos que possibilitam a permanência dos usuários. A segunda parte, a 

partir do pavilhão, não conta com equipamentos urbanos destinados a permanência de 

usuários. Este pavilhão que fora construído na última reforma da Praça destinado a 

apresentação de dança de bandas locais do Munícipio, atualmente, não está em uso.  

Sabendo disso, a partir do estudo desenvolvido através da Avaliação Pós-

ocupação (APO) com a elaboração de mapas mentais e das metodologias de DEL RIO 

(1950) acerca do comportamento ambiental aliadas à categoria de análise dos Behavior 

Settings, pode-se concluir que a área estudada referente a Praça da Matriz não possui 

sinomorfia, uma vez que a atividade planejada inicialmente, já que após as reformas não 

há nenhum documento projetual que indique a finalidade do espaço, não é realizada.  

Em suma, a apreensão do espaço público revela distintas aceitações ou não de um 

público em detrimento a área estudada. Este processo é interessante para se repensar a 

forma como se estruturou os espaços públicos do semiárido, alvo da discussão. Em linhas 

gerais, compreende-se os esforços para a criação de ambientes aprazíveis, entretanto, 

observa-se também as problemáticas geradas na elaboração de espaços que não 

conseguem correlacionar os elementos humanos aos não-humanos para uma cidade como 

Pau dos Ferros. 
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Desse modo, os mapas baseados na metodologia de Del Rio foram os instrumentos 

de grande valia para a constatação de tal informação, uma vez que o mesmo apontou para 

o uso da área somente de um modo de circulação, onde ao passo que durante o dia as 

pessoas utilizavam o local apenas para a circulação, à noite, o ambiente se apresentou 

com outros usos, como o de exercícios físicos predominantemente. Assim, por se tratar 

de um estudo em andamento, o presente trabalho se propõe a realizar a apreensão do 

espaço urbano que possibilitem a interação dos elementos humanos e não humanos desse 

ambiente, o que indica a necessidade de espaços de lazer planejados e adequados a tal 

tipo de uso próximo a área analisada. 
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Resumo: 

O êxito da atividade açucareira foi determinante para a especialização produtiva que se 

estabeleceu nas terras da Zona da Mata e, consequentemente, modificou o quadro nas terras 

próximas aos núcleos produtores. A introdução da cana de açúcar e a criação de gado no início 

dos anos 1600, diga-se que, principalmente, em Natal (capital do Rio Grande do Norte) e entorno, 

marcaram o processo de ocupação econômica do solo potiguar. Este artigo tem como objetivo 

analisar a formação econômica e urbana do Alto Oeste Potiguar (AOP), cujo arranjo existente no 

século XIX contava com apenas seis vilas (Portalegre, Martins, Pau dos Ferros, São Miguel, Luís 

Gomes e Patu). Foram realizados uma pesquisa bibliográfica e levantamento documental sobre a 

temática. A partir da Vila de Portalegre, instituída em 1761 e que abarcava toda a área do AOP, 

foi que ocorreu a intensificação da exploração econômica dos recursos existentes e as 

consequentes divisões do espaço. A ocupação se deu pela expansão da atividade pecuária, 

tomando-se as terras dos indígenas e implantando fazendas para criação de gado. O arranjo 

espacial existente no século XIX já indicava o papel de Pau dos Ferros como principal entreposto 

comercial regional, servindo também como polo aglutinador para as povoações de seu entorno. 

Foi na seara mercantil que a estrutura econômica e a dinâmica urbana do AOP foram delineadas. 

O excedente produzido na atividade agropecuária fluía e alimentava a acumulação de capital 

mercantil e quando a atividade criatória perdeu vigor foi o comércio que se tornou o segmento 

que apresentava algum dinamismo. 

 

Palavras-chave: Exploração econômica; Formação espacial; Alto Oeste Potiguar. 

 

1 Introdução  

 

Desde o alvorecer até a atualidade que os seres humanos organizam as estratégias 

e as produções de provisões como elementos indispensáveis para suprimento das 

necessidades vitais e para satisfação de desejos. Neste aspecto, a estrutura montada reflete 

o grau de complexidade e organização dos grupos sociais ao longo do tempo nos diversos 

espaços geográficos, tornando-se necessária a sondagem histórica para evidenciação das 

conexões existentes entre as relações aparentes desempenhadas pelos grupos sociais, 

buscando revelar a essência dos fenômenos. 

As cidades, através das diversas formas que assumem ao longo do tempo, são 

descritas como aglomerações humanas assentadas numa área geográfica delimitada, mas, 

são, em essência, materializações de trabalho humano, sendo, portanto, elementos 

visíveis do longo processo de acumulação de riquezas e conhecimentos científicos e 

técnicos. A cidade é a síntese e o meio primaz para o processo de acumulação: é síntese 

porque escancara a heterogeneidade social, econômica, política, espacial, etc. existente 

mailto:boanerges.sms@hotmail.com
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ao longo da história da humanidade, e é o meio que viabilizou a intensificação da Divisão 

Social do Trabalho, a especialização, os ganhos de produtividade, enfim, a acumulação14. 

Nesta perspectiva, Macedo (2010) apontou a principal característica do primeiro padrão 

de configuração espacial brasileiro (século XVI até 1870): predomínio do “[...] capital 

mercantil que articulava as diferentes economias regionais com o exterior e definia as 

características do urbano” (MACEDO, 2010 apud MORAIS; MACEDO, 2014, p. 28). 

O padrão espacial implicava numa rede urbana “fraca e pouco integrada”, com 

uma cidade portuária densamente povoada e vilas dispersas e com populações reduzidas 

espalhadas pelo interior (“padrão dendrítico15 e macrocefálico”) e baixa Divisão Social 

do Trabalho, em que os habitantes se dedicavam as atividades complementares àquela 

principal e/ou de subsistência, utilizando-se parcos recursos e técnicas rudimentares, 

resultando em baixa produtividade a exemplo da pecuária sertaneja (espraiamento da 

população, uso predatório dos recursos naturais e ocupação extensiva) (MORAIS; 

MACEDO, 2014, pp. 28-9). 

Tem-se o seguinte problema: como se deu o processo de formação econômica e a 

divisão espacial no Alto Oeste Potiguar16 no século XIX? Assume-se que a espacialização 

das atividades econômicas reflete o padrão de acumulação, isso porque o espaço 

geográfico não é visto como um receptáculo ou um ambiente passivo, mas como fruto de 

relações sociais conflituosas e antagônicas. Neste sentido, tem-se como objetivo analisar 

a formação econômica e urbana do Alto Oeste Potiguar (AOP), cujo arranjo existente no 

século XIX contava com apenas seis vilas (Portalegre, Martins, Pau dos Ferros, São 

Miguel, Luís Gomes e Patu). 

Este trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: primeiro, efetuou-se uma 

pesquisa bibliográfica que possibilitou o entendimento sobre a formação econômica do 

RN, espacialização das atividades produtivas e prospecção de alguns elementos 

                                                 
14 Macedo e Morais (2014), amparando-se em Smolka (1983), Castells (2009) e Lipietz (1988), afirmam 

que: “[...] toda estrutura espacial concreta resulta de uma conformação prévia da estrutura social que pode 

ser analisada no quadro das articulações que lhe são próprias e são sempre herdadas do passado.” 

(MORAIS; MACEDO, 2014, p. 19).  
15 Oliveira (2008, p. 105), baseando-se em Roberto Lobato Côrrea (1989), afirma que: “As redes dendríticas 

caracterizam-se como de origem colonial; uma cidade estratégica que concentra as principais funções 

econômicas e políticas da hinterlândia e um expressivo número de pequenos centros no seu entorno.” 
16 O Alto Oeste Potiguar (AOP) é composto por 37 municípios (microrregiões de Pau dos Ferros, Serra de 

São Miguel e Umarizal) do Rio Grande do Norte, todos no Semiárido, com extensão de 5.265,573 Km² 

(quase 10% da área do estado) e população total de 242.006 habitantes (aproximadamente 7,6% da 

população estadual), dos quais 162.200 habitantes vivem na área urbana, o que corresponde a 67% e 79.806 

pessoas vivem na área rural, o que corresponde a 33% do total (IBGE, 2010, apud BARRETO FILHO, 

2018). 
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relevantes da divisão espacial no AOP. Na etapa seguinte, procedeu-se ao levantamento 

de dados secundários em sites oficiais. 

Trata-se de uma abordagem quali-quantitativa, pois tendo em vista que a formação 

das vilas é resultado da ação humana, tem-se que buscar compreender tais motivações a 

partir da abordagem qualitativa, mas, recorre-se também aos dados numéricos e 

estatísticos para elaboração do trabalho.  

 

2 A conquista do território e as principais atividades econômicas 

 

De acordo com Santos (2002), antes da fixação dos conquistadores portugueses 

em solo potiguar muitas incursões francesas foram realizadas para a retirada de madeira 

(pau-brasil) e procura de metais preciosos, dando-se conta que a relação com os indígenas 

teria se dado de forma mais amistosa, tendo em vista que não tinham o propósito de se 

fixarem nas terras. As incursões de franceses em terras brasileiras também foram 

mencionadas por André Thevet, cujo relato de uma suposta viagem realizada à colônia 

foi publicado por volta de 1585: “[Thevet]... diz que as incursões eram guiadas por índios 

e que eram motivadas pelo desejo de encontrar metais (ouro, prata), pedras preciosas e 

corantes (pau-brasil, cochonilha etc.) etc.” (SOUZA, 2014, p. 424). 

A pressão exercida por outras nações europeias, especialmente França e Holanda, 

em relação às terras da colônia contribuiu para que os portugueses buscassem estratégias 

para ocupação e proteção do espaço reclamado (Tratado de Tordesilhas). O alto custo 

para tal operação no vasto território colonial resultou no modelo de capitanias 

hereditárias. A Coroa portuguesa concedeu a posse das terras para que os donatários se 

responsabilizassem com as despesas e, em contrapartida, mantivessem plenos direitos 

sobre as extensas faixas de terras, enquanto concentraria seus esforços no lucrativo 

comércio de especiarias (LAPA, 1982). 

O sistema de capitanias não assegurou a Coroa portuguesa o pleno domínio do 

território em virtude do desinteresse de inúmeros donatários e a estratégia para exploração 

do pau-brasil passou a ser realizada no sistema de feitorias, em que o direito de exploração 

era concedido para aqueles particulares que estabelecesse a estrutura mínima para garantir 

o embarque da madeira. A relação de trabalho inicialmente estabelecida foi basicamente 

o escambo, trocando-se o trabalho dos indígenas por quinquilharias, posteriormente, 

assentando-se cada vez mais na escravização (LAPA, 1982). 
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De acordo com Felipe (2010), das quinze capitanias hereditárias concedidas 

estava a do Rio Grande, cuja exploração se iniciou em 1530 e que, além do atual estado 

do Rio Grande do Norte, abarcou parte das terras dos estados da Paraíba, Ceará, Piauí e 

Maranhão. A necessidade de ocupação e legitimação da posse da colônia foi determinante 

para que a Coroa portuguesa buscasse um caminho mais eficiente e lucrativo para 

exploração das terras e a escolha recaiu sobre a agricultura, sendo a atividade canavieira 

adaptável ao tipo de solo e altamente rentável, em virtude dos elevados preços praticados 

no mercado europeu. 

A conquista, de fato, das terras da capitania do Rio Grande se deu após luta renhida 

com as tribos indígenas que se juntaram (Confederação dos Cariris) para enfrentar o 

invasor, por volta de 1670, na chamada Guerra dos Bárbaros. Após a derrota e quase 

aniquilação dos revoltosos foi possível organizar as bases para consolidação da empresa 

agrícola, através da produção nas áreas mais propensas ao cultivo da cana de açúcar 

(FELIPE, 2010). Ademais, os choques com os indígenas que se espalharam pelo Sertão 

foram inevitáveis e a utilização das terras das ribeiras dos rios intermitentes para criação 

de gado selou o destino daqueles que tinham sobrevivido a primeira fase da exploração 

econômica. 

As condições mais favoráveis para o cultivo da cana de açúcar foram àquelas das 

áreas em que predominavam as terras roxas, denominada de Zona da Mata. A dinâmica 

da atividade açucareira exigia a construção dos ambientes para funcionamento do 

engenho, construções como a senzala, as casas de feitores, a casa principal e demais 

construções para instalações de equipamentos acessórios para a produção do açúcar. 

Além disso, necessitava-se das terras para os canaviais, da lenha para alimentar as 

fornalhas, de animais de carga e da produção de alimentos para sustentação das pessoas 

e animais (ANDRADE, 2011). 

A crescente demanda pelo açúcar proveniente da colônia portuguesa resultou na 

consolidação da estratégia de ocupação a partir da empresa agrícola e diversos fatores 

favoreceram a expansão da “indústria açucareira”, com destaque para o domínio que os 

portugueses tinham do ciclo de produção, pois já exploravam a atividade na ilha de 

Açores, a quebra do monopólio veneziano, a disponibilidade de linhas de financiamento 

dos holandeses, além da utilização de escravos negros trazidos da costa africana 

(FURTADO, 2003). 

A nova dinâmica territorial favoreceu a intensificação da exploração das terras 

propícias ao cultivo da cana de açúcar e até a incorporação de alguns trechos das terras 



 

____________________________________ 
608 

 

do Agreste (região de transição entre a Zona da Mata e o Sertão) nos momentos de pico 

da demanda (ANDRADE, 2011). O êxito da atividade açucareira foi determinante para a 

especialização produtiva que se estabeleceu nas terras da Zona da Mata e, 

consequentemente, modificou o quadro nas terras próximas aos núcleos produtores. A 

introdução da cana de açúcar e a criação de gado no início dos anos 1600, diga-se que, 

principalmente, em Natal e entorno, marcaram o processo de ocupação econômica do solo 

potiguar. A estrutura inicialmente estabelecida obedeceu ao duplo comando: condições 

edafoclimáticas17 e a lógica de acumulação mercantil, dada pela articulação existente 

entre a atividade açucareira (litoral) e criatória (sertão). 

A criação extensiva de gado18 foi articulada ao núcleo açucareiro e, margeando as 

ribeiras dos rios, ocupando os brejos de altitude, as chapadas e a caatinga aniquilaram os 

núcleos populacionais dos indígenas e o papel que a violência sanguinária não cumpriu 

se completou com a miscigenação e as ações catequistas. A atividade criatória não 

demandou tantos braços como a indústria açucareira e o trabalho com o gado não exigia 

dedicação total, permitindo o cultivo de alimentos para subsistência familiar dos 

vaqueiros/moradores das fazendas. O quadro se modificava quando era necessário 

transportar o rebanho para os centros consumidores ou transferi-lo para áreas adequadas 

nos períodos de estiagem mais intensa, demandando-se grande esforço e dedicação dos 

vaqueiros. 

A abertura da fronteira em direção ao sertão facilitava a expansão vegetativa do 

rebanho, ainda que, em alguns períodos, fosse castigado pelas secas mais intensas. A 

divisão do trabalho era simples: os homens cuidavam do gado, as mulheres dos afazeres 

domésticos, juntos trabalhavam a terra para retirar os alimentos, inclusive se utilizando 

do trabalho das crianças. Com o trabalho da família, nos anos mais favoráveis, conseguia-

se um pequeno excedente que era utilizado para a aquisição de vestuário ou algum 

utensílio para uso na lida. A vida do sertanejo era árdua e as secas intensas não vitimavam 

apenas o gado, como evidenciam os documentos referentes às chamadas grandes secas19 

(BARRETO FILHO, 2018). 

                                                 
17 Influências do clima e do solo. 
18 A criação de gado na região nordestina se desenvolveu de forma extensiva, penetrando pelo interior e 

fornecendo animais de carga e carne (que fazia parte da dieta dos escravos) para a atividade canavieira. A 

interdependência existente entre a atividade canavieira e a criatória foi muito bem explicitada em Furtado 

(2003). 
19 No século XIX nove secas assolaram o Rio Grande do Norte, sendo a maior de todas elas, a que ocorreu 

de 1877 a 1879 (SANTOS, 2002, p. 101). 
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A especialização produtiva determinou a dinâmica territorial. No litoral, a partir 

dos arredores de Natal, constituiu-se o polo produtor de açúcar que permitiu o impulso 

inicial de ocupação do território. Para o interior coube o atendimento da zona principal, 

especialmente, fornecimento de rebanhos para alimentação da população e como animais 

de tração e carga para a atividade açucareira. Tal dinâmica se coadunava com as 

estratégias do colonizador português e ações da Coroa reafirmavam e apoiavam os 

fundamentos da organização produtiva, fundadas no latifúndio e na escravidão. 

O açúcar para adoçar o paladar dos europeus, os rebanhos para viabilizar a 

indústria estabelecida na Zona da Mata, as salinas para garantir a carne seca para 

alimentar a população imbuída da produção, enfim, a dinâmica territorial como reflexo 

da acumulação mercantil e condicionada de fora (Portugal). Mesma lógica que se observa 

a partir do interlúdio do algodão para atender a demanda da Inglaterra, principalmente, 

durante a Guerra de Independência dos EUA e a Guerra de Secessão. Depois com o 

encaminhamento do algodão para as indústrias têxteis nacionais, tem-se a orientação para 

fora da área produtora, mas a maior acumulação de capital (ampliação da monetização do 

sistema) decorrente do aproveitamento do caroço para fabricação de óleo comestível e 

ração para o gado e da exploração também em pequenas propriedades. 

A lógica foi similar, orientação para o mercado externo ao território potiguar, mas 

a dinâmica foi diferenciada, isso porque o ciclo do algodão20 representou um novo alento 

para a economia através da geração de excedentes, tendo em vista a estagnação/declínio 

do binômio açúcar – gado. 

A estrutura econômica regional que emergiu fundada na cultura do algodão se 

tornou preponderante durante o século XIX e só perdeu espaço com as dificuldades 

enfrentadas pelo setor, em decorrência do acirramento da concorrência, defasagem 

tecnológica e descapitalização e em virtude da praga do bicudo que determinou a drástica 

redução da produtividade e a consequente inviabilidade econômica de seu plantio 

(BARRETO FILHO, 2018). 

 

 

 

                                                 
20 Embora o cultivo do algodão tenha ocorrido desde a implantação das primeiras fazendas no sertão, tem-

se que a dinâmica inerente a cultura assume contornos relevantes a partir de eventos marcantes do século 

XVIII, como a Guerra de Independência dos EUA, a Guerra de Secessão (Guerra Civil nos EUA) e a 

Revolução Industrial, mas se prolongou até o último quartel do século XX (ARAÚJO, 2009). 
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2.1 As Vilas do Alto Oeste Potiguar no século XIX 

 

A partir de 1760 foram implantadas sete vilas no interior potiguar no século XVIII 

(Natal/RN foi criada em 1599), sequencialmente: Vila Nova de Extremoz do Norte em 

1760; Vila Nova de Arez em 1760; Vila de Portalegre em 1761; Vila de São José do Rio 

Grande (atualmente São José de Mipibú/RN) em 1762; Vila Flor em 1769; Vila do 

Príncipe (atualmente Caicó/RN) em 1788; Vila Nova da Princesa (atualmente Assú/RN) 

em 1788 (CASCUDO, 1968, p. 139, apud GOMES, 2015, p. 237). A Vila de Portalegre 

abarcou as terras de todo o Alto Oeste Potiguar (Figura 01), aproximadamente, 5 mil 

km², sendo o propósito inicial abrigar indígenas que estariam incomodando fazendeiros 

na ribeira do Apodi (BEZERRA; GÓIS, 2011; IBGE, 2017a).  

 

Para Cascudo (1955) a criação desse município (Portalegre) ‘pertence 

ao ciclo do gado no século XVIII, conseqüência do avanço dos currais 

pelas várzeas do Apodi e posse dos sesmeiros do Jaguaribe e da Bahia, 

sitiando fazenda e guerreando os indígenas’ (PLANO TERRITORIAL 

DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - 

TERRITÓRIO DO ALTO OESTE POTIGUAR, S/D, p. 07). 

 

Os fatos associados à criação da Vila apontam a motivação econômica para a 

transferência dos indígenas da área da ribeira do Apodi: a criação de gado nas fazendas 

implantadas pelos conquistadores, também indica que a Vila foi criada como uma espécie 

de castigo para a rebeldia dos indígenas, constituindo-se num instrumento de segregação 

espacial, portanto, sendo necessária a presença de autoridades para manutenção da ordem 

que interessava aos conquistadores, ou seja, afastando-os das terras mais propícias para a 

pecuária. 
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Figura 01: Primeiras Vilas Fundadas no Rio Grande do Norte 

Fonte: Bezerra; Góis (2011, p. 248). 

 

Os desmembramentos a partir de Portalegre/RN resultaram na constituição dos 

municípios do Alto Oeste Potiguar, tendo como elemento fundador a expansão da 

atividade criatória pelo sertão, como se comprova pelo exemplo de Pau dos Ferros/RN. 

A explicação do historiador Câmara Cascudo para a origem do nome é a mais aceita entre 

os especialistas: 

 

A origem do topônimo Pau dos Ferros assim é explicada por Luís da 

Câmara Cascudo, com apoio na tradição oral sertaneja: os vaqueiros 

que transitavam pela zona e tinham por hábito repousar à sombra das 

frondosas oiticicas, que se erguiam à beira de pequena lagoa, gravavam 

no tronco de uma delas, com ferro em brasa, as marcas das respectivas 

fazendas, a fim de torná-las conhecidas, facilitando assim a 

identificação das reses tresmalhadas. A árvore ficou conhecida como 

Pau dos Ferros, nome que se estendeu à fazenda e, posteriormente, à 

freguesia e ao Município. O ‘pau-dosferros’, comum a várias zonas 

pastoris, - acentua aquele escritor - constitui uma das mais curiosas 

instituições solidaristas do Nordeste (IBGE, 2017b). 

 

Parece consenso entre os diversos pesquisadores que a origem do nome é mesmo 

proveniente das marcas afixadas nas arvores pelos vaqueiros (FREITAS, 1956; LIMA, 

1956; CASCUDO, 1968; BARRETO, 1987; SOUZA NETO, 2013; ANDRADE et al, 

2015). Assim, a ocupação realizada pelos invasores21 a partir da atividade de criação de 

gado seguiu os cursos dos rios existentes na região (no caso, rio Apodi) e se constituiu na 

principal atividade econômica, sendo impulsionada pela expansão da produção canavieira 

                                                 
21 Obviamente, os primeiros habitantes da região foram os índios: “Foram indígenas da tribo dos Cariris ou 

Panatis, provavelmente, provenientes da Paraíba, os primitivos habitantes de Pau dos Ferros” (IBGE, 

2017b, p. 01). 
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no litoral. Os caminhos do gado, em especial, os locais escolhidos para instalação das 

sedes das fazendas, bem como, os locais utilizados para o pousio do gado deram origem 

a boa parte dos municípios do Alto Oeste Potiguar.  

Percebe-se que a formação socioeconômica de Pau dos Ferros/RN é idêntica a 

de tantos outros municípios potiguares e remonta ao domínio dos sertões pelo 

conquistador, preponderantemente margeando os principais cursos de água existentes. O 

conhecimento e o domínio dos primeiros ocupantes em relação à criação de gado22 foram 

importantes diferenciais para o êxito da empreitada, pois foi acompanhando os leitos do 

principal rio e riachos que os conquistadores se empenharam em estabelecer os primeiros 

núcleos populacionais, conforme o IBGE (2017b): 

 

Naquele mesmo ano [1733], Francisco Marçal foi incumbido de fundar 

uma fazenda de criação de gado. E tão bem se houve na empreitada que 

em pouco tempo, com o crescimento da propriedade também se 

desenvolveu o núcleo populacional (já em 1738 contava com uma 

capela) (IBGE, 2017b, p. 01). 

 

A localização privilegiada e a rápida expansão da freguesia prenunciava a 

necessidade de se buscar a emancipação política em relação à Portalegre/RN, cuja sede 

administrativa situada na serra de mesmo nome representava cada vez mais um estorvo 

para os moradores que precisavam recorrer aos serviços públicos existentes apenas no 

topo da serra, em especial, aqueles associados aos tributos e licenças. 

De acordo com Silva e Silva (1998, n.p.): 

 

Cada vez mais os pauferrenses se sentiam orgulhosos pelo seu pequeno 

povoado, mas com todo esse crescimento a freguesia sentia-se 

prejudicada por estar subordinada político-administrativamente ao 

pequeno povoado de Portalegre, distante 33 km à leste do povoado. O 

problema maior era que Portalegre ficava localizado em uma serra e 

isto dificultava o acesso das pessoas, que sentiam-se prejudicadas em 

seu comércio. 

 

É bem ilustrativo que o crescimento comercial, desde o início do povoado, tenha 

desencadeado papel relevante para que os moradores se dispusessem a buscar a 

                                                 
22 De acordo com Souza (2007), numa pesquisa sobre a concessão de sesmarias na ribeira do Apodi, durante 

o século XVIII, foram encontradas e analisadas 125 cartas, sendo 66% para a pecuária, 14,5% para pecuária 

e lavouras, 5% somente para lavouras e 14,5% sem declaração para uso das terras (SOUZA, 2007, p. 42, 

apud DIAS, 2014, p. 06). 



 

____________________________________ 
613 

 

emancipação política e administrativa da sede portalegrense. A vocação para empório 

comercial regional se apresentou desde muito cedo23. 

Novamente é conveniente citar o texto de Silva e Silva (1998, n.p.): 

 

Em toda zona serrana só existiam três povoados, eram eles: Apodi, 

Portalegre e Pau dos Ferros. Sendo que ainda existiam, mais dois que 

começavam a ter pequeno destaque, que eram São Miguel e Luis 

Gomes, ambos localizados em serra, o que dificultava seu crescimento. 

De todos estes, apenas Pau dos Ferros tinha um crescimento regular 

pela sua localização privilegiada pelo fácil acesso. 

 

Pau dos Ferros/RN, ao longo do tempo, consolidou-se como o centro gravitacional 

dos pequenos núcleos populacionais que se espalhavam pela região e à medida que se 

consolidava, de maneira crescente, articulava-se com os núcleos populacionais mais 

próximos dos atuais estados do Ceará e Paraíba (DANTAS, 2014). A localização 

geográfica se constituiu num diferencial estratégico que permitiu ao pequeno povoado 

crescer significativamente em relação ao seu entorno, mas é importante não se perder de 

vista que a “pujança e o crescimento” se traduziram, na prática, em conquistas modestas. 

Observem: “Com muito sacrifício e luta o povoado ganha a sua primeira escola 

pública; que foi criada em maio de 1835 pela lei provincial nº 11, tendo como seu primeiro 

professor João Gualberto Soares” (SILVA; SILVA, 1998).  

 E ainda: 

 

Já haviam passado 100 anos da criação da freguesia de Nossa Senhora 

da Conceição e conseqüentemente doze longos anos de luta pela criação 

da vila, todos terminados em fracasso. Finalmente, em 23 de agosto de 

1856, na sessão da Assembléia Legislativa Provincial em Natal, o 

deputado provincial o Sr. Benvenuto Fialho, apresentou um projeto que 

criava a Vila de Pau dos Ferros. A lei nº 344 foi sancionada e elevou à 

categoria de vila a povoação de Pau dos Ferros e fixou um limite de 

1.700 km², com o nome de Pau dos Ferros. Nascia assim a Vila de Pau 

dos Ferros, no dia 04 de setembro de 1856 (SILVA; SILVA, 1998, n.p.). 

 

Após 100 anos de tentativas, finalmente, conseguiu-se a aprovação da Lei que 

emancipou politicamente a Vila de Pau dos Ferros24 e a Vila recém-criada dispunha de 

                                                 
23

 A localização geográfica do município facilitou o crescimento do povoado. De acordo com Silva e Silva 

(1998, n.p.): “O povoado cresceu rapidamente, favorecido por sua estratégica localização no centro da 

região oestana e pelo desenvolvimento de sua pecuária e de sua agricultura”. 
24 Conforme Silva e Silva (1998, n.p.): “Em 1841, começava uma série de tentativas para fazer de Pau dos 

Ferros um município. Era uma luta que unia todo o povo e estendeu-se por vários anos”. A localização 
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um vasto território, aproximadamente, 1.700 km², cujo processo de crescimento 

populacional permitiu novos desmembramentos. 

A implantação de povoados e vilas no Alto Oeste Potiguar ocorreu de maneira 

lenta e com nucleações com reduzidas populações. 

O município de São Miguel/RN foi emancipado de Pau dos Ferros/RN que, por 

sua vez, foi emancipado de Portalegre/RN25. A base econômica se restringia as atividades 

agropecuárias e ao funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais: 

 

Após a fundação do pequeno povoado [a partir da chegada de um 

português que partiu de Icó/CE em 1775], este começou a crescer, 

devido principalmente à vinda de pessoas de outros lugares para São 

Miguel. A base econômica do povoado começou a se desenvolver 

principalmente na agropecuária, mas em um processo que ocorreu 

lenta e gradativamente. 

No século XIX, São Miguel era um povoado pertencente a Portalegre, 

mas depois passou a pertencer a Pau dos Ferros após este ter se 

emancipado, fixando em uma área de 1700 km². Naquela época, só 

existia, na região do Oeste Potiguar, apenas três povoados (Apodi, 

Portalegre e Pau dos Ferros). Entretanto, outros dois começavam a se 

destacar (Luís Gomes e São Miguel), mas o crescimento era 

dificultado por estarem localizados em serra.  Finalmente, em 9 de 

setembro de 1875, por meio da lei estadual n° 775, São Miguel, já 

pertencente a Pau dos Ferros, é elevado à categoria de vila. Depois, 

em 11 de dezembro de 1876, a vila é desmembrada de Pau dos Ferros e 

São Miguel torna-se novo município do Rio Grande do Norte. Em 29 

de junho de 1883, ocorreu a instalação oficial do município (IBGE, 

2018, n.p.). 
 

Os povoados e vilas cresciam lentamente, predominando a dispersão da maioria 

da população nas propriedades rurais, com os núcleos urbanos dispondo de poucos 

estabelecimentos comerciais, alguns serviços públicos básicos (educacionais, segurança 

pública, cartorários e funcionamento da Intendência) e apoio religioso.  

Em 1847 foi constituída a Vila de Imperatriz (Martins/RN) também com origem 

em fazendas e que também serviu de centro que aglutinou alguns povoamentos, como 

também ocorreu com São Miguel/RN, dentre outros povoamentos do AOP que acabaram, 

mesmo com população reduzida, servindo de sede administrativa para outros 

povoamentos ainda menores. Ainda no século XVIII posseiros provenientes de Pau dos 

                                                 
geográfica permitiu a estruturação de pequenos comércios, bem como, a atração de negociantes de gado 

dos pequenos povoamentos que foram se instalando no entorno. 
25 Elevado à categoria de vila com a denominação de Regente, por alvará de 06-06-1755. Instalado em 09-

12-1761 (IBGE, 2017a). 
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Ferros/RN se estabeleceram na serra de Bom Jesus (Luís Gomes/RN) e iniciaram um 

pequeno povoamento, tornando-se Vila em 1890 (BARRETO FILHO, 2018). 

Em 1872 existiam apenas três municípios no Alto Oeste Potiguar: Portalegre 

(1761), Martins (1841) e Pau dos Ferros (1856), com 38.806 habitantes, dos quais 2.416 

eram escravos; em 1900 os municípios de Luís Gomes (1890) e São Miguel (1876) já 

tinham sido desmembrados de Pau dos Ferros e Patu (1890) de Martins e a população 

total do AOP tinha se reduzido para 30.306 habitantes, admitindo-se que a causa mais 

provável para a redução populacional tenha sido a grande seca de 1877 (BARRETO 

FILHO, 2018). 

A seguir (Figura 02), apresentam-se os municípios emancipados no período de 

1890 a 1946 no Rio Grande do Norte. 

 

 
Figura 02: Municípios criados no período de 1890 a 1946 no RN 

Fonte: Cascudo (1968). 

 

Pelo mapa (Figura 02) se verifica que, no Alto Oeste Potiguar, antes de 1890 só 

existiam os municípios de Portalegre, Martins, Pau dos Ferros e São Miguel e os dois 

outros fundados ainda no século XIX foram Luís Gomes (1890) e Patu (1890). Tinha-se 

também uma população reduzida, bastando considerar que a população em todo o Alto 

Oeste Potiguar, em 1920, não passava de 51.517 habitantes. Já em 1940, a região contava 

com sete municípios emancipados, com população total de 85.894 habitantes, sendo 
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76.027 residentes na zona rural e apenas 9.867 residentes nas sedes administrativas dos 

municípios (BARRETO FILHO, 2018). 

O excedente gerado inicialmente a partir da atividade criatória era absolvido pelo 

vaqueiro e seus familiares através do instrumento da quarteação que assegurava para os 

responsáveis pelas fazendas uma cria de cada quatro produzida, sendo que a parte do gado 

destinada aos vaqueiros, quase sempre, era vendida aos donos das fazendas e a pequena 

quantia gerada servia para aquisição de um corte de tecido e outros poucos utensílios 

utilizados nos casebres e parte mais substancial do excedente (três crias de cada quatro) 

remunerava o proprietário da fazenda e assegurava sustento para si e familiares nos 

núcleos urbanos. O resultado era um sistema com baixa monetização e intrinsecamente 

subordinado à atividade açucareira (BARRETO FILHO, 2018). 

A baixa monetização do sistema também implicava na minguada presença de 

escravos no AOP, sendo parte dos trabalhos mais árduos desempenhados por mestiços 

“livres”, através das inúmeras relações de dependência que se estabeleciam entre os 

miseráveis e uns poucos representantes de uma elite sub-regional que se formava 

(BARRETO FILHO, 2018). 

Registre-se que a inserção subordinada do RN é marcante desde o início da 

ocupação por parte do conquistador português, cujo caráter exploratório de riquezas 

resultou na montagem de uma estrutura econômica voltada ao interesse do capital 

mercantil, pois se sobrepôs o interesse mútuo dos capitais de fora do estado associado a 

estratégia da elite local em realizar a acumulação mercantil, reservando-se algum 

dinamismo para segmentos econômicos específicos, quase sempre, atrelados às 

exportações e controlados por capitais externos, bem como, papel mais destacado para 

algumas cidades do interior que assumiram, ao longo do tempo, a função de lócus 

facilitador do processo de acumulação capitalista, tanto pela aceleração da rotação de 

capitais, como pela capacidade de atrair alguns investimentos públicos e privados. 

 

3 Considerações Finais 

 

O Alto Oeste Potiguar é formado por 37 municípios, todos inseridos no Semiárido, 

com características edafoclimáticas que permitiram a implantação de fazendas para 

criação de gado na ribeira do rio Apodi, compatibilizando-se com a estratégia do 

conquistador português de separação da produção canavieira do litoral da criação de 

bovinos, subsidiariamente afirmar a ocupação e procurar metais preciosos. A dominação 
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resultou na eliminação da população de indígenas para que se garantisse a posse da terra 

e a segurança nas fazendas. No AOP algumas fazendas progrediram e deram origem aos 

povoados, posteriormente, através das emancipações se tornaram vilas e municípios. 

A primeira vila do AOP foi a de Portalegre/RN, cuja área inicial extrapolava os 

limites dos atuais 37 municípios, com sede administrativa instalada em 1761 e tendo a 

pecuária como principal atividade econômica em sua vasta área territorial, tendo o 

fracionamento territorial a partir de determinações oficiais para a constituição de outras 

vilas, como a Martins/RN e Pau dos Ferros/RN, cujos processos de desmembramentos 

sucessivos, acelerados na década de 1960 no governo de Aluízio Alves, resultaram na 

configuração espacial atual. 

Destaque-se o que ocorreu em Pau dos Ferros/RN, cuja iniciativa para obter o 

desmembramento de Portalegre/RN mobilizou os moradores do povoado em virtude da 

expansão comercial alcançada e das dificuldades de acesso à sede administrativa da vila 

(localizada numa serra). Ao lograr êxito na função de empório comercial, tendo como 

fator favorável à localização geográfica, com diversos povoados situados num raio de 50 

quilômetros, a atual cidade de Pau dos Ferros/RN despontou como polo regional. 
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Resumo: 

Nota-se que grande parte das construções encontradas nas cidades, principalmente do 

interior, seguem um padrão estrutural. Este partiu inicialmente do conhecimento ligado à cultura 

regional, o que não acontece diferente na cidade de Catolé do Rocha, localizada no sertão 

paraibano. Contudo, a inópia de documentos e informações sobre o acervo arquitetônico da 

localidade é claramente perceptível. Dessa forma, a observação e estudo das edificações são 

cruciais para o entendimento da história do município. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é 

mostrar o elo entre cultura e edificações antigas da cidade de Catolé do Rocha, enfatizando suas 

mudanças e permanências ao longo do seu desenvolvimento. Com esse intuito, o trabalho expõe 

aspectos históricos de suas construções e um projeto de valorização ao saber local (Projeto 

Xiquexique). No tocante a metodologia do trabalho, foi considerada uma pesquisa documental 

em fontes primárias como mapas e documentos de cartório no sentido de obtenção do cenário 

antigo das edificações da área. De modo subjacente, a pesquisa teve o levantamento de dados 

secundários como artigos técnicos, dissertações, teses e entrevistas com informantes chaves, 

subsidiados pelo levantamento fotográfico. Os resultados esperados evidenciaram uma 

estruturação tradicional, que ainda perdura na urbanidade local. Como conclusão, entendeu-se 

que esses elementos construídos agregam valor social e cultural a região, como um fator 

indissociável da memória urbana e do município. 

 
Palavras-chave: edificações; tradição; história; Xiquexique, 

 

1 Introdução 

 

Quando se trata de cultura um leque de particularidades pode ser pensado, já que 

esta é constituída por diferentes tradições de um povo, como festejos típicos, culinária, 

crenças e a própria forma do design das edificações. No entanto, antigos costumes que 

eram passados de geração para geração estão aos poucos sendo esquecidos, devido à 

desvalorização da origem histórica do povo e ascensão da globalização no cotidiano da 

sociedade. 
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Hodiernamente, nota-se que profissionais de diversas áreas, em especial 

arquitetos, têm como propósito atender os anseios individuais e coletivos de cada público, 

estudando e respeitando as suas características. Porém, com os meios de comunicação e 

interação mais dinâmicos e rápidos, surgiu a necessidade de se manter nas tendências 

atuais da arquitetura. Com isso, o popular passou a ganhar menos atenção e as casas 

conjugadas, coloridas, com cumeeiras aparentes ou platibandas ornamentadas foram 

perdendo espaço para o interesse pelo inovador, fazendo com que o modelo moderno 

fosse despertando a curiosidade das pessoas.  

Desse modo, novelas, filmes e séries muito influenciam no pensar das pessoas, 

despertando o interesse de conhecer e ter posse de ambientes mais sofisticados, com 

determinados objetos decorativos e costumes exteriores diferentes ao que se está inserido. 

Logo, esse fato faz com que o globalizado acabe sendo mais visto e aceito que o 

tradicional. 

 Além disso, por uma visão mais geral, nota-se que o episódio não envolve apenas 

arquitetura e sim a maioria das características culturais, poucas vezes repassadas, 

surgindo assim lacunas no estudo e documentação de diferentes temas em vários locais, 

como por exemplo, no Nordeste brasileiro. A história do Nordeste é muito rica e repleta 

de detalhes. As construções dessa região foram criadas de forma única, casas pequenas e 

decoradas com elementos do artesanato manual, cores fortes e platibandas que mostram 

um claro exemplo da influência da cultura jesuíta, um estilo alegre e chamativo, com 

detalhes e afrescos exclusivos. 

Nesse contexto, vê-se que a maioria das casas e prédios encontrados nos centros, 

principalmente do interior, seguem um padrão arquitetônico. Este partiu inicialmente do 

conhecimento ligado à cultura popular, o que não acontece diferente na cidade de Catolé 

do Rocha, localizada no sertão paraibano. 

É notório que a arquitetura catoleense foi erigida com o tempo, às margens do 

Riacho Agon, um ambiente propício para habitação pela acessibilidade e fartura 

permanente de água. Ademais, o conhecimento popular, a cultura regional e o clima do 

ambiente contribuíram para a formação dos projetos que se têm. Dessa forma, a 

observação e estudo das edificações são tácitos para entender a história do município e 

não deixar que marcas locais sejam apagadas com o passar dos anos. 

Nesta direção, o objetivo do artigo é mostrar o elo entre os projetos atuais e os 

antigos, enfatizando suas mudanças e permanências. Para isso, o trabalho expõe traços 
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históricos de suas construções e um projeto de valorização ao saber local (Projeto 

Xiquexique).  

Em suma, a arquitetura pode ser considerada a marca de um povo, sendo tão 

importante quanto os patrimônios imateriais. Contudo, em tal cidade, é sabido a inópia 

de documentos e informações sobre tal. Esse fato não deve permanecer estático, e, para 

contribuição e minimização do impasse, o trabalho disponibiliza informações e 

referências. 

 

2 O Conceito de Cultura 

 

O conceito de cultura, termo derivado do latim cultos, surgiu no século XVII, mas 

somente no século XIX começou a ganhar essa forma que se conhece atualmente. Assim, 

entende-se como cultura os costumes e o modo de vida de um povo adquiridos ao longo 

da sua história e formação citadina.  

Na região Nordeste, a cultura é muito característica, as casas são mais adaptadas 

ao clima quente e seco, as músicas em geral abordam temas sertanejos e a arte é 

transmitida através do artesanato.  

Embora, esses traços sertanejos sejam marcantes na história e dia a dia dos 

nordestinos, os mesmos não ficaram excluídos da globalização e americanização da 

cultura brasileira. Apesar de não ser algo ruim para a sociedade, muitos acreditam que o 

avanço tecnológico tenha ajudado a esquecer os reais valores culturais do seu estado ou 

cidade.  Todavia, pequenos e médios grupos de professores, gestores e historiados, lutam 

para preservar a sua história e cultura popular através de congressos, eventos e atividades 

culturais que envolvam toda a sociedade. Pois, acredita-se, evidentemente, que através do 

diálogo os costumes, o conhecimento, as crenças e os hábitos adquiridos pelo ser humano 

são repassados de geração para geração e, assim, garante-se a permanência da cultura 

popular local.  

 

3 O Conceito de Arquitetura 

 

A história da arquitetura surgiu devido à necessidade do homem pré-histórico se 

proteger da chuva, do sol e dos seus predadores, sejam animais ou grupos rivais. Com o 

tempo, os grupos foram crescendo e virando comunidades, gerando assim novas 

demandas sociais, como a necessidade de interligar as cidades, manter o abastecimento 
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de água para todos, e não somente às margens dos rios, lugares apropriados para 

estocagem de alimentos, lugares políticos e religiosos, como os templos e palácios e, 

também, a busca por materiais cada vez melhores para as construções. Assim, a 

arquitetura continua a evoluir até os dias atuais. 

A arquitetura brasileira ganhou espaço próprio no cenário mundial devido a alguns 

defensores, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, influenciados pelas ideias modernistas 

de Le Corbusier, famoso arquiteto e urbanista suíço. Com isso, Lucio Costa tinha 

pretensões modernas e argumentos como: a obra se baseia nas condições impostas pelo 

clima e, também, na valorização do aspecto social, usando o piso térreo livre e o terraço-

jardim como parte do projeto.  

Desde então, a arquitetura no Brasil ganhou novos rumos e o moderno passou a 

se sobressair. No entanto, outro tipo de conhecimento começou a ser definido e 

questionado em meados do século XIX, o conhecimento vernacular Derivado do latim, 

vernaculu significa o escravo que nascia na casa do patrão, ou seja, que pertencia àquele 

lugar. Logo, arquitetura vernacular representa as técnicas construtivas e materiais 

originários da região em que se está construindo, que geralmente é passado de geração a 

geração. 

Para alguns arquitetos, como Gunter Weimer26, o termo mais apropriado seria 

popular, contudo para ele a estruturação popular tem seu lado positivo, que é de agrado 

ao povo, e negativo, que é julgado pela elite como vulgar ou trivial. No entanto, ele 

considera arquitetura popular como própria e realizada pelo povo, a exemplo disso, tem-

se as ocas e malocas indígenas, que são construídas com materiais da própria região, ou 

seja, da floresta e bem adaptadas ao clima. Outro exemplo são as casas de pau a pique, 

muito comuns na região Nordeste do Brasil, e que ainda hoje são utilizadas, na qual 

consiste no entrelaçamento de madeiras verticais fixadas no solo, com vigas horizontais, 

geralmente de bambu, amarradas entre si por cipós, dando origem a um painel perfurado 

que, após preenchido com barro, transforma-se em uma parede. 

Indubitavelmente, as mudanças sociais desencadeiam mudanças na arquitetura. 

Com o fim do império no Brasil, lentamente um leque de ideias modernas se abriram 

como mostrados anteriormente. No entanto, é importante ressaltar a importância da 

conservação e preservação do patrimônio cultural e histórico do Brasil. Apesar do 

                                                 
26 Arquiteto brasileiro, professor universitário, pesquisador e escritor do livro Arquitetura popular 

brasileira. 



 

____________________________________ 
625 

 

modernismo ter prevalecido na maioria dos projetos, manter a história da cultura da 

sociedade viva em suas obras arquitetônicas é primordial para o progresso cultural das 

futuras gerações. 

 

4 Dados e História do Município de Catolé Do Rocha 

 

Catolé do Rocha é um município tranquilo e acolhedor, que está localizado no 

interior do estado da Paraíba (figura 01). Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), de 2016, ele abrange uma área de 552,112 km² e, estima-se 

que em 2017, contava com 30.534 habitantes. 

Bem como, a cidade é conhecida como a mais verde do sertão paraibano, contando 

com 91,8% das vias públicas arborizadas, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. A 

mesma está inserida no polígono das secas, portanto possui clima semiárido, quente e 

seco, com chuvas escassas e mal distribuídas. Já sua vegetação é de domínio da Caatinga, 

caracterizado por ser adaptada à aridez do solo, apresentando, nas áreas mais secas, 

plantas cactáceas como mandacaru, xique-xique e bromeliáceas (macambiras). 

A origem de Catolé se deu em 1774, quando o Tenente-coronel Francisco da 

Rocha Oliveira chegou à região levado pelo desejo de conquista de terras. Sabe-se que 

em 1770, já havia fazendas de gado na localidade, contudo foi apenas com a chegada do 

coronel que as primeiras edificações foram construídas. 

Desse modo, ao chegar, o mesmo iniciou organizando plantações, construindo 

residências, fazendas para criação de gado e uma capela. Esta foi dedicada Nossa Senhora 

do Rosário e proporcionou um grande surto de desenvolvimento no local, contudo acabou 

sendo demolida nos anos de 1936-1937, para construção de novas ruas, devido a expansão 

urbana. Nesse contexto, foi apenas em 1873 que a construção da igreja matriz foi 

realizada, sob a invocação de Nossa Senhora dos Remédios. 

Outrossim, a cidade obteve sua autonomia administrativa em 1835, quando o 

presidente da província da Paraíba, Manoel Maria Carneiro através da Lei Provincial nº. 

5 de 26 de maio de 1835, cria a Vila Federal de Catolé do Rocha. Em 1935, 100 anos 

depois, pelo Decreto de 21 de janeiro de 1935, é elevada à categoria de cidade. 

Já em relação ao nome do município, este foi dado a partir de dois princípios. 

Primeiramente a palavra “catolé” foi aplicada devido o grande número de palmeiras de 

coco catolé na localidade. E em segundo lugar, o complemento “do Rocha” foi escolhido 

como uma forma de homenagear a família do fundador. 
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Figura 01: Mapa da Paraíba, localização de Catolé do Rocha.  

Fonte: Site ACHE TUDO E REGIÃO 

 

5 Processos Metodológicos 

 

Inicialmente, a metodologia do trabalho envolveu pesquisas em diversos sites e 

artigos técnicos, onde conceitos foram estudados e revistos para melhor aprofundamento 

nos assuntos. Em seguida, foram vistos mapas e documentos de cartório, estes no sentido 

de obtenção do cenário antigo das edificações da área e aqueles com o objetivo de 

entender as mudanças em relação ao crescimento da cidade, observando aspectos que vão 

desde o relevo às áreas de expansão. 

De modo subjacente, a pesquisa teve o levantamento de dados secundários como 

dissertações, teses e entrevistas com informantes chaves. Estes contribuíram de forma 

significativa para a obtenção do rico conhecimento que não estava registrado, mas não 

menos relevante. Outrossim, foi feito um levantamento fotográfico em que imagens 

foram selecionadas com o objetivo de facilitar a representação do aspecto abordado. 

Esses métodos foram usados com o intuito de deixar o trabalho com informações 

relevantes e obter informações para auxiliar na produção e dar ênfase ao estudo da historia 

das edificações antigas. 

 

6 Relação Entre Cultura Popular e Arquitetura em Catolé do Rocha 

 

“Temos a mania de querer copiar tudo que vem de fora, sem dar o devido valor 

ao que é nosso” declara Carlos Lira, arquiteto potiguar. Salvo raras exceções, tal fato é 
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inegável e vem sendo notório no interior dos municípios. Nesse contexto, algumas 

pessoas acreditam que essa mudança faz parte da modernização destes, contudo 

modernizar-se não significa “esquecer” a cultura em que se insere e, características do 

fazer arquitetônico moderno, podem ser conciliadas ao tradicional, sem prejuízo ou risco 

de perda de identidade. 

Hodiernamente, em Catolé do Rocha, há poucas referências de edificações que 

retomam o popular local, contudo são significativas e se destacam visualmente entre as 

demais construções. Dessa forma, a cidade possui uma riqueza cultural a ser discutida, 

explorada, reconhecida e valorizada, principalmente pelo poder público e pela sociedade. 

Em algumas residências mais antigas destacam-se, por exemplo, a presença de 

meias-paredes em volta, cujo objetivo principal é demarcar os limites do terreno. Assim 

como, eiras e beiras nos telhados e batentes, que fazem a interligação entre o interior e o 

exterior do ambiente. Também era comum casas conjugadas, ou seja, unidas pela mesma 

parede. 

As cores fortes, herança do período colonial brasileiro, também caracterizam essa 

arquitetura: ao invés do atual e clássico branco, as ruas eram repletas de casas com 

diferentes cores, e o branco normalmente era usado apenas como destaque em detalhes. 

Além disso, os banheiros, devido a falta de saneamento básico da época, localizavam-se 

no ambiente externo, normalmente em uma área no final do terreno, porém hoje já não há 

exemplos. 

Levando em consideração a importância e preocupação em agregar valores 

culturais à educação de uma sociedade, faz-se evidente expor informações relevantes a 

respeito de prédios históricos que fazem referência e até mesmo contribuem para o 

enriquecimento da cultura local de Catolé do Rocha, os quais foram selecionados e serão 

analisados a seguir. 

 

6.1 Prédio do Atual Colégio Normal Francisca Mendes 

 

O Colégio Normal Francisca Mendes teve o início de sua construção em 1937, 

custeado pelo Coronel Antônio Mendes Ribeiro, com o objetivo de homenagear e 

perpetuar o nome e a lembrança de sua genitora, Francisca Henrique Mendes, segundo o 

mesmo a instituição foi uma forma de fazê-la presente. A ideia começou um ano antes, 

quando Mendes Ribeiro, morador de João Pessoa, em uma das visitas a Catolé do Rocha, 

sua terra de origem, conversou com o padre Joaquim Assis e expos sua vontade de custear 
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a construção de uma obra com esse fim. Este, que sempre valorizou e incentivou a 

educação e ensino, o aconselhou a escolher um educandário para mulheres, algo que até 

então não existia na cidade e, desse modo, formar professoras primárias e contribuir para 

o desenvolvimento do saber local e das cidades circunvizinhas. 

Nesse contexto, o colégio até a atualidade tem-se destacado na formação de 

estudantes e em sua arquitetura, considerada moderna na época da construção. Em 27 de 

agosto de 1939 a obra estava apta ao funcionamento e foi exposta em uma matéria 

publicada pelo jornal A União, onde sua arquitetura recebera elogios. A matéria consta 

que o prédio foi doado a Diocese da cidade de Cajazeiras e sua estruturação não deixa a 

desejar: atende as exigências necessárias para o progresso do ensino. Assim, sendo uma 

instituição católica, presava pela disciplina e foi planejada para tal. Com marcas da 

modernidade da época, esta foi considerada uma inovação para a cidade, um prédio amplo 

com um andar superior. Dessa forma, houve uma valorização da zona em que se 

encontrava, após, foi construída em frente a “pracinha Mendes Ribeiro”, onde atualmente 

é a Praça Prefeito José Sérgio Maia.  

 

 
Figura 02: Fachada Original do Colégio Normal Francisca Mendes, em 1939. 

Fonte: Humberto Vital, 2013. 
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Figura 03: Fachada atual do Colégio Normal Francisca Mendes.  

Fonte: site PBTUR, 2016. 

 

Outrossim, fazendo um comparativo entre o prédio antigo e o hodierno, vê-se que 

reformas significativas foram feitas. O local foi expandido e há mais do que o dobro do 

número de janelas na fachada e mudanças no seu design. Na parte superior central, os 

traços curvilíneos foram substituídos por linhas retas, que formam uma estrutura 

semelhante a degraus de uma escada e, no topo, uma cruz foi acrescentada. 

Além disso, houve mudança na posição e número de entradas: previamente uma, 

na parte central, hoje duas, nas extremidades. Rampas amplas também foram 

acrescentadas com corrimão de apoio, para garantir acessibilidade a todos os alunos. 

Contudo, como é mostrado nas figuras 02 e 03, nem todas as características da 

edificação foram modificadas. A varanda na parte central – em torno de uma porta, 

primeiro andar – a simetria entre os lados, a posição do símbolo da instituição – parte 

superior central – são algumas das particularidades que se mantiveram. 

Pode-se observar que em sua arquitetura há elementos comuns a da “A Antiga 

Escola Normal de São Carlos”, atual Escola Estadual Doutor Álvaro Guião, localizada 

em São Paulo, em ocasião que Nosella e Buffa destacam: 

 

A articulação arquitetônica da Escola pode também ser analisada do 

ponto de vista da relação do espaço escolar com o saber transmitido e 

as atividades escolares. Essa escola manifesta, em sua arquitetura, as 

duas faces do saber: o da respeitabilidade, admiração e prestígio e a da 

laboriosidade, disciplina e trabalho cotidiano. Assim como os antigos 

mosteiros que, pela imponência arquitetônica externa, sinalizavam para 

a sociedade o prestígio da vida religiosa, enquanto o claustro interno 

abrigava e escondia o cotidiano, a arquitetura da Escola Normal 

esconde num claustro interno - corredores, pátios, portas das salas de 

aula e dos laboratórios - atividades escolares cotidianas, enquanto 

evidencia a cidade, através de suas grades externas, sacadas e janelas, 

escadaria, fachada, a sacralidade, o prestígio e a autoridade do saber. 

(NOSELLA; BUFFA, 2002, p. 46). 
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Com efeito, ainda por se tratar de uma instituição ligada a religião católica, 

atualmente em quase todos os corredores e salas são encontrados (as) quadros ou imagens, 

que fazem referência a Santos dessa crença, alguns foram acrescentados e outros estão 

desde a sua fundação. O prédio é constituído internamente por dois pátios ou jardins 

internos, onde há diversas árvores que contribuem para a beleza estética, sensação de 

acolhimento pela natureza e conforto, considerando que a presença de árvores traz 

diversas vantagens para o bem-estar. Entre elas, encontram-se: mangueira, cacto, 

sapotizeiro, pau d’arco, etc. 

Ademais, é crucial destacar que ainda hoje, ao contrário do que se vê na maioria 

dos prédios da cidade, a história de sua construção ainda é contada e valorizada. Dessa 

forma, em algumas paredes, há exposição de banners, folhas impressas e retratos que 

fazem referência ao Coronel Mendes Ribeiro e às Irmãs Franciscanas de Dillingen, que 

assumiram a direção do colégio inicialmente, sendo as primeiras freiras a morar no 

internato, vieram da Alemanha. 

 

6.2 Prédio da Coletoria Estadual 

 

A preservação e conservação de prédios públicos no Brasil é um tema pouco 

discutido nos grupos acadêmicos e nos ambientes sociais. De suma importância para a 

cultura local, esses prédios, assim como monumentos e igrejas, são frequentemente 

esquecidos pela sociedade e pelo poder público. No entanto, algumas cidades mantem-se 

preocupadas em conservar essas edificações garantindo a passagem de informações para 

outras gerações. 

Em Catolé do Rocha, por exemplo, o prédio da Coletoria Estadual, mostrado na 

figura 04, é considerado um dos mais antigos. Com uma arquitetura singular, possui em 

sua construção azulejos vindos de Portugal, 1 (um) andar com piso de madeira tipo 

tablado, bem como beiras, platibanda reta escondendo o telhado e janelas de madeira, que 

embora pintadas várias vezes nos últimos anos não perdeu sua essência original. A função 

da edificação continua sendo a mesma até os dias atuais.  
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Figura 04: Coletoria Estadual 

Fonte: autoria própria 

 

A Coletoria Estadual, assim como poucas construções no Brasil, conseguiu manter 

preservado o máximo de características originais, principalmente as estruturais. Consiste 

em uma edificação conjugada, harmonizando com as casas ao redor e complementado a 

urbanização local. No entanto, muitas pessoas da cidade não tem conhecimento sobre a 

história e arquitetura do local. Assim, é função do poder público de Catolé do Rocha, 

como a própria Coletoria, propagar informações válidas citadas acima para maior 

valorização desse lugar tão antigo e único para a história da cidade. 

 

7 Projeto Sociocultural Xiquexique 

 

O Projeto Xiquexique é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) e está localizado no Sítio das Pedras, zona rural de Catolé do Rocha, em uma 

área de 34 hectares. Ele foi idealizado por Pedro Nunes Filho, em 2001, e teve como 

principal objetivo transmitir aprendizados sobre cidadania e preservação do meio 

ambiente, para isso, dispunha de oficinas, palestras e cursos para crianças e jovens das 

comunidades vizinhas. 

O local é composto por várias edificações, entre elas está o Galpão da Palavra e 

da Arte, onde acontecem diversas atividades interativas praticamente ao ar livre, devido 

a ausência de paredes. Hodiernamente, ele encontra-se nas cores azul e branca, que 

contrastam com os tons da paisagem e vegetação do lugar. Além disso, foi projetado no 

intuito de facilitar a comunicação e transmitir a ideia de um ambiente pacifico e 
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propagador de ideais sociais e artísticos, sendo útil para diversas atividades como 

apresentação de grupos artísticos, reuniões e discussões. 

Outro espaço com significativa relevância é a edificação que agrega o Laboratório 

de Ideias e o Museu da Memória Local, a qual chama atenção das pessoas no primeiro 

contato com o ambiente, pela infraestrutura. Estes consistem em uma área destinada a 

estudo, consulta, capacitação comunitária com acervo bibliográfico e resguardo de 

objetos materiais antigos referente à vida urbana e rural de Catolé do Rocha e regiões. 

Em sua formação, percebe-se o uso de tijolos de vidro, que permitem a passagem da luz, 

trazendo uma iluminação natural para ambiente interno durante o dia, cumeeiras, eiras, 

beiras e cobogós, que facilitam a ventilação, tornando o local mais agradável em relação 

a sensação térmica.  

Ademais, o Xiquexique dispõe de trilhas ecológicas para passeios e expõe as 

riquezas da fauna flora da caatinga, principalmente composta de plantas xerófilas, como 

aroeiras, juazeiros e cactos (figura 05). No projeto encontra-se o Complexo Batolítico 

Proterozóico e pode-se obter uma visão panorâmica e privilegiada da Serra do Capim 

Açu. Contudo, por ausência de financiamento para manutenção, o projeto encontra-se 

fechado, podendo ser aberto apenas para visitação, sem as antigas atividades de grupos 

teatrais e oficinas. 

 

 
Figura 05: Projeto Xiquexique: visão da Cabana da Cultura e do Laboratório de Ideias 

Fonte: site Pedro Nunes Filho, 2015. 

 

8 Considerações Finais 
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Essa pesquisa se propôs, como objetivo geral, abordar a história da arquitetura e 

sua relação com a cultura popular, mostrando como a globalização tem proporcionado 

mudanças no pensar da população. Desse modo, foi exposta a evolução e como se deu a 

formação das cidades, além de conceitos relevantes como o de conhecimento vernacular, 

com o objetivo de partir da perspectiva geral para a particular.  

Outrossim, foi evidenciado como se deu o desenvolvimento do município de 

Catolé do Rocha, através da vinda do coronel Francisco da Rocha Oliveira para a 

localidade, e exibido dados hodiernos da cidade. Com efeito, edificações antigas 

pertinentes até hoje, foram mostradas e analisadas nos pontos de vista estrutural e 

histórico. O projeto Xiquexique também ganhou destaque, mostrando que apesar da 

importância da obtenção do conhecimento cultural, muitas vezes não há valorização e 

reconhecimento pelo governo, em especial o Ministério da Cultura, já que o local 

encontra-se fechado. 

Os resultados esperados evidenciaram uma estruturação tradicional. Como 

conclusão, entendeu-se que esses elementos construídos agregam valor social e cultural 

a região, como um fator indissociável da memória urbana e do município. 
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Resumo: 

As comunidades tradicionais no contexto da formação do território brasileiro possuem 

uma importante função enquanto reservas do patrimônio histórico e cultural do país. Diante deste 

aspecto, discute-se as comunidades remanescentes de quilombos, responsáveis por manter vivos 

os costumes, tradições e culturas advindas dos povos africanos inseridos no Brasil. Ao analisar o 

contexto territorial, verifica-se que o Nordeste é a região brasileira com a maior concentração de 

comunidades, e inserido nesse cenário, o estado do Rio Grande do Norte acomoda 24 destas 

unidades, com 4 delas situadas no município  de Portalegre. Assim, este trabalho objetivou 

promover uma análise socioambiental das comunidades remanescentes de quilombos em 

Portalegre/RN. Para tanto, efetuou-se visitas in loco, a aplicação de questionários 

semiestruturados e registros fotográficos. As comunidades quilombolas de Portalegre/RN são 

fortemente marcadas pela baixa renda familiar e baixo nível de escolaridade. Quanto às atividades 

desenvolvidas, a agropecuária familiar apresenta grande destaque, e carrega consigo 

características da miscigenação entre negros e índios. Percebe-se que os rituais religiosos, o 

artesanato e o cordel perpetuam a identidade quilombola. Ressalta-se as dificuldades para manter 

a convivência com a seca, visto que em decorrência da escassez hídrica as atividades agrícolas e 

os sistemas de abastecimentos têm o desempenho comprometido. Dentro da comunidade 

evidencia-se uma expressiva carência quanto aos serviços de saneamento, que configuram uma 

crise nacional no que diz respeito ao saneamento rural. 

 
Palavras-chave: Comunidades remanescentes de quilombos; Desenvolvimento socioambiental, 

Identidade cultural. 

 

1 Introdução  

 

A história dos quilombos no Brasil retrata a resistência e a luta contra a opressão 

e supremacia de culturas, tendo em vista que de acordo com Silva e Silva (2014), durante 

quatro séculos o território brasileiro foi o gradativamente ocupado por negros oriundos 

do continente africano, removidos de suas famílias e habitats. Diante desta realidade, os 

autores afirmam que a resistência se mostrava como um processo resultante da violência 

empregada, mas também de originava na supressão dos traços da cultura africana e na 
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péssima qualidade de vida ofertada aos escravos, que fizeram do Brasil a segunda maior 

nação do planeta com população de ascendência africana. 

Schmitt, Turatti e Carvalho (2002) apontam que as terras definidas como 

quilombos sofreram significativas modificações ao longo do contexto histórico brasileiro, 

uma vez que o conceito de quilombo foi alterado, dando origem às “comunidades 

remanescentes de quilombolas”. Já Lima e Carvalho (2013) pontuam que o território 

quilombola existente no Brasil passou a de fato existir após 1988, devido a 

representatividade das comunidades nos artigos 68 e 216 da Constituição Federal, mas, 

de fato se instituiu em 2003, quando o Decreto nº4887/2003 instituiu os aparatos legais 

para a certificação e regularização das áreas ocupadas pelas comunidades quilombolas. 

Diante destes aspectos, a Fundação Cultural Palmares (2018) mostra a evolução 

da demarcação e certificação do território quilombola. Uma vez que até 2003 não haviam 

comunidades certificadas e em 2017 o total nacional alcançou 3.051 comunidades.  

Um fator a se observar é a distribuição das comunidades no território, tendo em 

vista que determinadas regiões sofreram maior influência do período escravagista, o que 

contribuiu para uma maior concentração de negros, e, consequente, maior quantitativo de 

comunidades remanescente. Assim, a Fundação Cultural Palmares (2018) que a região 

nordeste comporta 61,65% das comunidades remanescentes existentes no Brasil, sendo 

os estados da Bahia e Maranhão possuem uma maior representatividade quando 

comparados aos demais, tendo em vista que juntos acomodam 1480 comunidades.  

Ao discutir a interação do estado do Rio Grande do Norte com os cenários 

explanados, é possível observar que este situa 24 comunidades (0,78% do quantitativo 

nacional) e o município de Portalegre possui 04 comunidades, tornando-se o município 

com maior representatividade no estado (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 

2018; PEREIRA, 2014) 

Mediante os apontamentos, este trabalho tem por objetivo analisar a relação 

cultura-ambiente nas comunidades remanescentes de quilombos em Portalegre/RN. Para 

tanto, realizou-se uma análise da distribuição espacial do território remanescente de 

quilombos no Brasil, e, efetuou-se a caracterização sociodemográfica e cultural das 

comunidades estudadas. 
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2 Materiais e Métodos 

 

O município de Portalegre, está inserido na microrregião de Pau dos Ferros, no 

Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), possui uma área territorial de 

aproximadamente 110 Km2, com uma população de 7.320 habitantes, dos quais 47% 

residem na zona rural e 53% na zona urbana. A Figura 01 mostra a localização de 

Portalegre. 

 

 
Figura 01: Localização da cidade de Portalegre/RN. 

Fonte: IBGE (2010). Versão Adaptada. 

 

Foram estudadas quatro localidades rurais designadas pela Fundação Cultural 

Palmares como comunidades remanescentes de quilombos, sendo estas: Sítio Pêga, Sítio 

Sobrado, Sítio Lajes e Sítio Arrojado. Para a realização da pesquisa, efetuou-se a 

aplicação de um questionário semiestruturado, contendo perguntas fechadas e abertas, a 

51 moradores das comunidades. 

Este questionário, tinha por objetivo permitir a caracterização social, demográfica, 

econômica e cultural das comunidades, a partir da percepção dos moradores. 

Posteriormente, foram realizadas entrevistas com os representantes, para elaborar o 

histórico e coletar dados de caráter social, econômico, demográfico e cultural das 

localidades. Quanto à estruturação e aplicabilidade deste instrumento, Triviños (1987) 

afirma que a entrevista semiestruturada favorece a descrição e compreensão dos 
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fenômenos sociais em sua totalidade, e, mantém o pesquisador atuante ao longo da 

pesquisa. 

Associado a estas ações, foram realizadas visitas in loco e registros fotográficos, 

o que propiciou a identificação dos dispositivos e serviços públicos presentes nas 

comunidades.  

 

3 Caracterização histórica e socioambiental das comunidades quilombolas de 

Portalegre/RN 

 

Com base no banco de dados disponibilizados pela Fundação Cultural Palmares, 

as comunidades situadas em Portalegre foram certificadas no ano de 2007. No entanto, 

tais localidades não sofreram a integração de terras e a regularização fundiária devido aos 

conflitos existentes entre a comunidade e os latifundiários locais. Face a tais condições, 

Pereira (2014) já enfatizava as dificuldades enfrentadas no processo de titulação, e, infere 

que estas não se limitam exclusivamente aos conflitos de interesse, tendo em vista que a 

atuação do INCRA ocorre de forma muito lenta. 

No tocante aos fatores históricos, ressalta-se que as histórias das comunidades 

estão seriamente fragmentadas, por não haver registros documentais e tão pouco a 

definição de datas precisas para os acontecimentos que marcam o surgimento destas 

localidades. 

De acordo com as falas dos representantes, a ocupação das áreas ocorreu há 

aproximadamente 300 anos, sendo que o Sítio Sobrado foi fundado por um casal de 

escravos que entraram em fuga, chegaram à localidade e desenvolveram uma família 

constituída por oito filhos, que por sua vez, passaram a interagir com outros membros que 

chegaram à comunidade, e, o que posteriormente, originou a comunidade de Lajes. 

Dentro deste contexto, é válido salientar que o quantitativo de famílias nos sítios Sobrado 

e Lajes são 40 e 39, respectivamente. 

As comunidades de Arrojado e Pêga, foram ocupados no mesmo período, mas 

suas histórias sofrem uma diferenciação devido a significativa entrada de negros após a 

abolição da escravatura. Conforme os entrevistados em Arrojado, o primeiro negro a 

ocupar a comunidade estava era oriundo do estado do Ceará, e, ao chegar na localidade 

encontrou uma área totalmente intacta, com significativa altitude, o que permitia avistar 

possíveis invasores do quilombo. Já Pêga, teve sua ocupação iniciada por uma família, 

que cedeu espaço para outros escravos em fuga e após 1890 passou a receber muitos 
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negros alforriados, que não possuíam terras e estavam em fuga da violência e da fome. 

Estas comunidades possuem na atualidade 59 e 22 famílias, respectivamente. 

 Quanto à caracterização sociodemográfica das comunidades, os principais 

parâmetros analisados foram o tempo de residência nas comunidades, a renda familiar e 

o nível de escolaridade dos entrevistados (Figura 02). 

 

 
Figura 02: Tempo de residência nas comunidades 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Ao observar o tempo que os entrevistados residem nas comunidades é possível 

perceber que muitos moradores passaram toda a vida nestas localidades, o que propiciou 

a formação de novas famílias, e, a consequente inserção de indivíduos no contexto local. 

Diante disto, observa-se que os maiores percentuais estão concentrados nas faixas de 31 

a 40 e 51 a 60 anos.  

A entrada de novos membros nestas comunidades tradicionais pode refletir 

diretamente nas definições do que é um remanescente quilombola, uma vez que ao se 

levantar tal questionamento observava-se as mais variadas respostas: “a história dos 

antepassados”, “a entrada em famílias quilombolas”, “a cor”, “a cultura”, “o amor pelo 

quilombo”. Assim, observa-se que o remanescente quilombola não pode ser facilmente 

definido, uma vez que muitos fatores podem proporcionar este título ao indivíduo. 

Ao discutir a renda familiar nas comunidades, observa-se que uma expressiva 

parcela dos entrevistados apresenta renda mensal de até 01 salário mínimo, enquanto que 
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apenas 27,45% possuem renda superior a 01 salário e nenhum entrevistado apresentou 

um valor superior a 2 salários (Figura 03). 

 

 
Figura 03: Renda familiar das comunidades 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Ao comparar a renda mensal com o quantitativo de pessoas por família, observa-

se que a renda per capita da comunidade se apresenta relativamente baixa, tendo em vista 

que ao dividir a renda mensal média (média ponderada considerando a condição ótima 

em cada intervalo) e a quantidade média de pessoas por residência (média ponderada), 

este índice seria de aproximadamente R$228,00/mês/pessoa, um valor superior à renda 

familiar ao que é obtido por aproximadamente 32% dos entrevistados. Um fator a ser 

discutido é a importância do Programa Bolsa Família para a manutenção da renda familiar 

local, tendo em vista que devido às condições socioeconômicas, uma expressiva parcela 

da população é beneficiária. Outros aspectos a serem considerados são a prestação de 

serviços informais; as atividades agrícolas, representadas pelo cultivo de milho, feijão, 

mandioca, fava, batata doce e hortaliças, bem como pela colheita do caju e criação de 

bovinos, aves, caprinocultura e suinocultura; e, a comercialização de artesanatos que 

contribuem para a geração de renda e melhor qualidade de vida da população. 

Neste contexto, Torales et al. (2015) aponta que os dados estatísticos de 2006 

apontavam que 48% das famílias residentes em comunidades quilombolas situados no 

nordeste sobreviviam com renda inferior a R$300,00/mês, enquanto que os demais se 

sobressaiam em decorrência da descentralização de renda por meio dos programas sociais 

e das aposentadorias. Araújo et al. (2017), ao estudar comunidades quilombolas no estado 
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do Pará observou que 35,9% dos entrevistados possuíam renda inferior a um salário 

mínimo. Lucena, Lima e Pereira (2016) apontam que as atividades associadas à 

agricultura familiar, desenvolvida nas comunidades tradicionais potiguares carrega um 

histórico que mescla características da agricultura africana e dos cultivos indígenas. É 

ressaltado que esta é a principal atividade desenvolvida nas comunidades, o que explicita 

a necessidade de fortalece-la mediante investimento em auxilio técnico. 

Outra atuação de grande relevância nas comunidades ocorre por meio do 

Programa Fome Zero, que oferta aproximadamente 3 mil quilos de alimentos, distribuídos 

entre as quatro comunidades de Portalegre/RN 

Alto e Vasconcelos (2011) cita as ações de combate à fome e à pobreza por meio 

de programas de distribuição de alimentos e convênios com entidades e instituições locais 

em um estudo realizado com comunidades tradicionais no estado de Minas Gerais. 

Em relação ao nível de escolaridade, verifica-se que a população possui um déficit 

educacional, uma vez que nenhum entrevistado possui nível superior ou está cursando, 

enquanto que a maior parcela não finalizou o ensino fundamental (Figura 04). 

 

 
Figura 04: Nível de escolaridade da população remanescente de comunidades quilombolas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Diante do que é expresso, verifica-se que mais de 52,94% dos remanescentes não 

alcançam o nível médio, e, 19,61% que concluem o ensino básico não ingressam no nível 

superior. Muitos aspectos podem se relacionar com esses fatores, uma vez que a 

população analisada tem acesso muito limitado aos serviços de educação, visto que a 

única comunidade com unidade de ensino em pleno funcionamento é o Sítio Sobrado, e, 

oferece somente o primário e o fundamental I (1º ao 5º ano). Ao estudar os desafios da 
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educação quilombola no Brasil, Carril (2017) aponta como principais antagonistas a 

precariedade dos estabelecimentos, o uso de materiais didáticos inapropriados e o pouco 

reconhecimento desta especificidade diante da criação das diretrizes curriculares 

nacionais.  

Um dos pontos mais delicados a se discutir é a prestação de serviços de saúde, que 

se mostram expressivamente falhos, tendo em vista que o atendimento se mostra 

deficitário por ser realizado uma única vez na semana, ausência de profissionais, e, 

ausência de postos de saúde. Diante destes fatores, as comunidades Sobrado e Pêga 

dispõem de Unidades de Pronto Atendimento, enquanto que as Arrojado e Lajes utilizam 

os serviços dos postos distribuídos nas comunidades próximas. Quanto a isto, Alto e 

Vasconcelos (2011) afirma que a prestação de serviços às comunidades remanescentes, 

visando proteger a família, as crianças, adolescentes e idosos está previsto em lei. 

Dentro do cenário cultural das comunidades analisadas, observa-se que as 

festividades religiosas, a Dança de São Gonçalo, o artesanato e o cordel são os fatores de 

maior impacto, uma vez que são tradições conservadas pela população e que estruturam 

os eventos locais. 

No tocante às festividades de caráter religioso, estas ocorrem em capelas, igrejas 

evangélicas e centros comunitários. Aponta-se a predominância do cristianismo, 

representado pela catolicismo e evangelismo, uma vez que os principais eventos são as 

festas dos padroeiros locais (São Francisco De Assis e São Sebastião), missas, novenas e 

cultos de oração. Frente a tal realidade, observa-se a pouca atuação de religiões de origem 

africana, no entanto, Silva e Melo (2011) afirmam que atualmente existem três religiões 

predominantes, sendo o catolicismo, evangelismo e o candomblé. Os autores indicam que 

comumente ocorre a presença de no mínimo uma ou duas dessas religiões.  

A dança de São Gonçalo é um dos grandes componentes da cultura local, visto 

que é praticada em todas as comunidades, no mês de maio, devido às tradições religiosas, 

e, em apresentações culturais dentro e fora das localidades. A dança de São Gonçalo, de 

acordo com as pessoas entrevistadas, permite uma grande interação entre as gerações e 

mantém viva a história dos negros que construíram a comunidade. Teske (2013) afirma 

que esta é uma tradição herdada dos portugueses, visto que trata-se de uma homenagem 

realizada desde o século XII, na cidade de Amarante em Portugal, e, que foi inserida nas 

comunidades quilombolas brasileiras. É ressaltado ainda que esta pode ser considerada 

como parte do patrimônio imaterial dos remanescentes. 
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Quanto ao artesanato, este se relaciona principalmente à confecção de peças 

cerâmicas e peças de tecido. Assim, são produzidas roupas, crochet, bordados, bem como 

potes e utensílios domésticos a partir do barro, o que contribui para a representação dos 

elementos que constituem o patrimônio cultural material e para a geração de renda para 

as famílias. Diante destes aspectos, cita-se a atuação das associações, em especial a 

Associação de Negros Felicianos – ANFRA, que mediante o incentivo por intermédio de 

financiamentos está construindo uma fábrica de roupas intimas.  

Ao estudar a artesanato em comunidades Baianas, Teixeira et al (2017) mostra 

que o artesanato praticado pelas comunidades quilombolas ganha uma dimensão que se 

prolonga muito além da realidade cultural, uma vez que passa a suprir as necessidades da 

população e do comercio local. Evidencia-se ainda que o principal aspecto que 

proporciona o valor cultural à produção artesã são os costumes, comportamentos e saberes 

são manifestações dos antigos quilombos e mantém-se preservados. 

A cultura quilombola pode ser representada ainda na literatura de cordel, que 

permite aos cordelistas exibirem todo orgulho em pertencer às comunidades, e, versar as 

mudanças ocorridas ao longo das gerações. Araújo (2016) ao analisar a representação da 

luta negra no Quilombo Manoel Congo aponta que o cordel promove uma demarcação 

social, mostra as mudanças que ocorreram gradualmente e retrata o comportamento social 

na comunidade.  

Além da cultura, outras características marcam as comunidades de Portalegre, 

dentre elas, a escassez hídrica, decorrente dos longos períodos de estiagem e a ausência 

de serviços de saneamento básico. Diante desta realidade, as comunidades dos Sítios 

Sobrado e Lajes são abastecidas por caminhões pipas, e as demais comunidades recebem 

água por uma adutora.  

Além da atuação do exército, há uma importante contribuição do Programa Um 

Milhão de Cisternas, que permite a captação da água da chuva para atividades domésticas 

e agrícolas, bem como a utilização das cisternas para acomodar a água oriunda do 

abastecimento realizado pelos caminhões. A Figura 07 mostra as cisternas construídas 

nas comunidades.  

Face a esta realidade, Silva, Sousa e Batista (2017) afirmam que o programa Um 

Milhão de Cisternas – P1MC pode ser compreendido como um arranjo de tecnologias 

sociais que viabilizam o acesso a água de qualidade e contribui para uma melhor 

convivência com a seca. Os autores apontam que outros projetos se voltam às condições 
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climáticas do semiárido, dentre eles, a Articulação com o Semiárido – ASA, responsável 

direto pela execução do P1MC e pelo programa Uma Terra e Duas Águas – P1+2. 

No tocante aos serviços de saneamento básico referentes à drenagem, tratamento 

de efluentes e destinação adequada dos resíduos sólidos, não ocorrem, o que leva a 

população a descartar o esgoto doméstico e fossas e incinerar os resíduos sólidos. Neste 

sentido, observa-se a o déficit relacionado aos serviços de saneamento em comunidades 

rurais, além da ausência de medidas em prol da sustentabilidade nas comunidades 

remanescentes de quilombos. 

Sousa (2006) aponta que o saneamento no Brasil é um segmento atrofiado, e, tal 

problemática é severamente agravada nos ambientes rurais, devido ao difícil acesso aos 

recursos hídricos, descarte irregular de efluentes e resíduos sólidos, além da ausência de 

infraestrutura básica, uma vez que milhões de pessoas que ocupam estas localidades não 

possuem banheiro nas residências. 

 

4 Considerações Finais 

 

As comunidades quilombolas de Portalegre/RN são fortemente marcadas pelos 

aspectos sociodemográficos, tendo em vista os baixos valores correspondentes à renda 

familiar e baixo nível de escolaridade. No entanto, tais características não se limitam 

exclusivamente a tais localidades, tendo em vista que estudos conduzidos em outros 

estados, com comunidades distintas apresentaram resultados semelhantes. 

Diante da carência social, evidencia-se a importância dos programas sociais de 

combate à fome e a pobreza, o que permite às populações residentes nas comunidades 

tradicionais maior dignidade e qualidade de vida. 

Frente as atividades desenvolvidas, a agropecuária familiar apresenta grande 

destaque, e carrega consigo características da miscigenação entre negros e índios. Além 

disso, verifica-se a necessidade de fortalecer essas atividades e assim propiciar mais 

desenvolvimento local. 

Quanto aos aspectos culturais, percebe-se que os rituais religiosos, o artesanato e 

o cordel permitem a perpetuação da identidade quilombola, e, refletem diretamente em 

outros segmentos, como a geração de renda e a promoção do laser. 

As dificuldades para manter a convivência com a seca é um dos fatores que 

marcam duramente estas comunidades, visto que devido à escassez hídrica, as atividades 

agrícolas têm o desempenho comprometido, tornando ainda o acesso à agua potável para 
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consumo humano mais difícil. No entanto a ação conjunta de programas sociais e do 

poder público, minimizam os dados causados pela estiagem. 

Dentro da comunidade evidencia-se uma expressiva carência quanto aos serviços 

de saneamento, que configuram uma crise nacional no que diz respeito ao saneamento 

rural. 
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Resumo: 

O presente estudo tem como eixo de discussão um Relato de experiência: “a vovó da 

capoeira”, uma mostra acerca da identidade cultural no município de São Miguel/RN, zona 

semiárida nordestina. Tem como objetivo discutir a capoeira como identidade cultural e social do 

povo micaelense, de modo, a garantir a busca de novos referenciais relativos à sustentabilidade 

do processo identitário regional. Assim, vale ressaltar que tanto a pesquisa em si, quanto a 

compreensão dos seus resultados serão úteis para a realidade estudada, tanto para o aluno 

pesquisador quanto para a universidade, enquanto instituição social pesquisadora e promotora do 

processo de pesquisa e extensão, responsável pela investigação e divulgação dos resultados 

oriundo do processo e pela fomentação da informação em relação a identidade cultural e social 

de determinada região. Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa e descritiva, desenvolvida 

a partir das contribuições teóricas de Bauman (2005), Castells (2008), Ciampa (1987), Dubar 

(1997), González e Darido (2014), Darido e Rangel (2005), Lima (2014), Sanches (2011) e 

Santinello (2011). É também uma pesquisa de campo, onde optamos pela entrevista 

semiestruturada aplicada a uma senhora praticante de capoeira no município de São Miguel, 

conhecida pelo pseudônimo “Vovó da Capoeira”. Após a análise dos dados, inferimos que a 

capoeira adquire um caráter de permanência e de resistência às transformações sociais que 

atravessa gerações, associada a identidade familiar para um contexto social de valorização da 

diversidade cultural do povo micaelense que procuram garantir a sustentabilidade da cultura local 

agregada a brasileira. 

 

Palavras-Chave: Identidade; Cultura; Capoeira.  

 

1 Introdução  

 

Historicamente desde os primórdios os homens se organizavam em grupos sociais, 

os quais compartilhavam informações e identificações com seus membros regidos por 

diferentes modos de viver e características próprias que marcam a identidade de um povo. 

Com isso, a interação social entre os seres humanos fizera surgir as diversas culturas, ou 

seja, o conjunto de costumes e tradições de um povo que são transmitidas de geração a 

geração, através da oralidade, da popularidade e do anonimato. 

Nesse artigo buscamos investigar a capoeira como conceito de identidade 

utilizado nas investigações sobre formação da cultura do povo brasileiro. Assim, esse 
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estudo procura compreender melhor o universo do processo de identidade no Alto Oeste 

Potiguar, zona semiárida nordestina. A partir dessa concepção, como investigar as 

contribuições e perspectivas sobre os processos culturais no estabelecimento e na 

construção da identidade cultural em relação a realidade social no município de São 

Miguel/RN?  

Nesse contexto, a pesquisa apresenta um relato de experiência vivenciada na 

disciplina “Folclore e Cultura Corporal” do curso de Educação Física, através de uma 

entrevista sobre a prática cultural da capoeira. O trabalho tem como tema: “A vovó da 

capoeira”, uma mostra acerca da identidade cultural no município de São Miguel/RN, 

zona semiárida nordestina. Esse relato tem como objetivo discutir a capoeira como 

identidade cultural e social do povo micaelense, de modo, a garantir a busca de novos 

referenciais relativos à sustentabilidade do processo identitário regional. 

Assim, vale ressaltar que tanto a pesquisa em si, quanto a compreensão dos seus 

resultados serão úteis para a realidade estudada, tanto para o aluno pesquisador quanto 

para a universidade, enquanto instituição social pesquisadora e promotora do processo de 

pesquisa e extensão, responsável pela investigação e divulgação dos resultados oriundo 

do processo e pela fomentação da informação em relação a identidade cultural e social de 

determinada região, com também, para o município, instancia a quem compete garantir e 

manter viva o legado da cultura de um povo através do resgate e do incentivo à pratica 

das manifestações culturais presentes no seio da sociedade. 

Desse modo, trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, uma 

vez que está relacionado com o fato de identificar as variáveis específicas, estas que 

podem ser entendidas como aquelas que apresentam diferenças, alterações, inconstâncias, 

que sejam importantes para explicar as características de um problema de 

comportamento. “As pesquisas  

deste tipo têm como objetivo primordial realizar uma descrição das características de 

determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 

1999, p.44). Na acepção de Minayo (2007, p. 21), a pesquisa qualitativa “[...] trabalha 

com o universo dos significados, motivos, crenças, aspirações, valores e atitudes”. 

Com isso, existem diversas formas de coletar os dados em uma pesquisa, 

chamados de instrumentos, “são os meios, materiais, instrumentos, aparelhos, técnicas, 

registros, escalas, fichas e outros formatos que o pesquisador utiliza para coletar os dados 

para a pesquisa” (MARTINS JÚNIOR, 2008, p. 79). É também uma pesquisa de campo, 

onde optamos pela entrevista semiestruturada aplicada a uma senhora praticante de 
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capoeira no município de São Miguel, conhecida pelo pseudônimo “Vovó da Capoeira”. 

Segundo Pádua nesse instrumento de pesquisa “o pesquisador organiza um conjunto de 

questões sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, e às vezes até incentiva, que 

o entrevistado fale livremente sobre os assuntos que vão surgindo como desdobramento 

do tema principal” (PÁDUA, 2007, p. 70). 

Nesse contexto, a interpretação dos dados foi constituída a partir das contribuições 

teóricas de Bauman (2005), Castells (2008), Ciampa (1987), Dubar (1997),   González e 

Darido (2014),  Darido  e Rangel (2005), Lima (2014) , Sanches (2011), Santinello 

(2011), entre outros autores, estabelecendo articulações entre os dados e os referenciais 

citados, respondendo a problemática e aos objetivos da pesquisa. Portanto, a partir dessas 

considerações iniciais, o debate segue expressando os resultados por meio da discussão e 

análise e por fim, tecemos as considerações finais. 

 

2 Relato de experiência: “a vovó da capoeira”, uma mostra acerca da identidade 

cultural no município de São Miguel/RN, zona semiárida nordestina 

 

As perspectivas e contribuições deste estudo propõem, inicialmente, reflexões 

sobre os processos de identidade cultural representada pela capoeira como prática social 

e a construção da personalidade em relação a essa realidade. Podemos estabelecer que a 

identidade indica a cultura em que o indivíduo está inserido, a qual ele compartilha com 

outros membros do grupo. Enquanto que a identidade cultural representa o conjunto vivo 

das relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados que 

estabelece a comunhão de valores entre os membros de uma sociedade. 

Nesse sentido, a construção da identidade está interligada com o contexto, tendo 

em vista que todas as intervenções sociais e as características de cada tipo de identidade 

conectam-se ao ser social, sendo ao ator social aplicadas as suas necessidades para com 

a sociedade (CASTELLS, 2008). Ainda de acordo com o mesmo autor, 

 

A identidade é um processo de construção de significado com base em 

um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de 

significados. Para um determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, 

pode haver identidades múltiplas (CASTELLS, 2008, p. 22). 

 

Nessa perspectiva, verificamos que a identidade de um povo adquire um caráter 

significativo na representação, similitudes e compartilhamento de várias ideias e ideais 
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de um grupo social específico. De outro lado, representa o sentimento de um indivíduo 

pertencer a determinados segmentos sociais. O sentimento de pertencimento surge então, 

a partir das experiências que os seres humanos desenvolvem durante sua vida social. 

Possuindo características, afinidades e desejos semelhantes a outros indivíduos. 

Desse modo, o conceito de identidade e sua constituição transformam-se 

temporalmente/espacialmente, por ser uma área muito debatida, graças às análises 

defendidas por teóricos do campo, e também a delimitação, se assim podemos dizer, das 

ideias permeadas pelo termo e suas conjecturas sociais no envolvimento de processos 

histórico-filosóficos. Essas questões são defendidas por Bauman (2005) quando ele 

ressalta a não solidez e o não pertencer da identidade pela vida toda, pois as relações são 

negociáveis e o livre arbítrio, ou seja, o modo  de tomar decisões também está envolvido 

nesse processo. 

 

[...] a identidade só nos é revelada como algo a ser inventado, e não 

descoberto; como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa 

que ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre 

alternativas e então lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais - 

mesmo que, para que essa luta seja vitoriosa, a verdade sobre a condição 

precária e eternamente inconclusa da deva ser, e tenda a ser, suprimida 

e laboriosamente oculta” (BAUMAN, 2005, p. 21- 22). 

 

Assim, podemos perceber que a identificação vem do outro, mas pode ser recusada 

para se criar outras identidades que assumimos e os atos de pertencimentos que nos 

colocam em oposição entre aquilo que querem que assumamos e o desejo de ser do 

próprio indivíduo. De acordo com Ciampa (1987), a identidade tem caráter dinâmico e a 

entendemos como metamorfose, ou seja, em constante transformação, sendo o resultado 

provisório da confluência entre a história da pessoa, seu contexto histórico, social e seus 

projetos.  

Desse modo, Dubar (1997) também concebe identidade como resultado do 

processo de socialização, que compreende o cruzamento dos processos relacionais (ou 

seja, o sujeito é analisado pelo outro dentro dos sistemas de ação nos quais os sujeitos 

estão inseridos) e biográficos (que tratam da história, habilidades e projetos da pessoa). 

Para ele, a identidade para si não se separa da identidade para o outro, pois a primeira é 

correlata à segunda: reconhece-se pelo olhar do outro. Porém, essa relação entre ambas é 

problemática, pois não se pode viver diretamente a experiência do outro que ocorre dentro 

do processo de socialização. 
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Nesse sentido, o autor afirma que a “identidade nunca é dada, é sempre construída 

e a (re) construir, em uma incerteza maior ou menor e mais ou menos durável” (DUBAR, 

1997, p. 104). Essa afirmação o aproxima de Ciampa (1987), quando diz que a identidade 

se constrói na e pela atividade. Assim, observamos que a identidade do sujeito é 

construída pela necessidade de sobrevivência e de trocas experienciais, bem como, as 

intrínsecas variabilidades das relações sociais e sua delimitação do contexto espaço e 

tempo em que o sujeito está inserido. 

Assim, há de se ressaltar, em todas essas definições suscitadas que os processos 

identitários estão relacionados também em torno da cultura de um povo, práticas sociais 

comuns e de todas as nuances caracterizadas pela sociedade, haja vista que a identidade 

cultural não é apenas o meio, mas a mediação e a produção da consciência de manter viva 

o legado da cultura regional e local, culminando em produção social identitária. Nesse 

contexto, se destaca “a capoeira que tem origem em diferentes manifestações corporais 

da África. “A pluralidade de manifestações africanas pode ter sido a origem da capoeira” 

(DARIDO & RANGEL, 2005, p. 263). 

Desse modo, Senna (1994, apud Sanches, 2011) descreve a capoeira como uma 

arte de luta diferente de qualquer outra já conhecida. Além da música que acompanha sua 

prática, é a arte de defesa pessoal que utiliza a totalidade do corpo humano: perna, pé, 

mão, joelho, calcanhar, braço, cotovelo, ombro, cabeça, dedos. O autor ainda afirma que 

a capoeira é a arte da cautela, da malícia e da “matreirice”, que tem nos pés seus pontos 

básicos e nas mãos os seus coadjuvantes. 

Com isso, a capoeira é uma das práticas corporais mais presentes no Brasil, com 

mais de 6 milhões de praticantes, além de ser difundida internacionalmente. Sua 

importância também pode ser denotada por ter sido, no ano de 2008, identificada como 

bem cultural, registrado pelo governo brasileiro, tornando-se patrimônio nacional, por 

indicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/MinC), 

órgão do Ministério da Cultura (OLIVEIRA; LEAL, 2009 apud. GONZÁLEZ, 2014). 

Segundo Falcão (2006 apud. GONZÁLEZ, 2014) o Brasil foi uma nação 

escravocrata e, ao longo de sua história, aprisionou negros vindo de diferentes partes do 

continente africano que trouxeram consigo seus costumes, crenças religiosas, danças, 

lutas, ou seja, sua cultura. Porém, existem controvérsias sobre a origem da capoeira, 

“quando falamos em capoeira a unanimidade só se faz quanto à imprecisão ou 

controvérsias referentes à sua origem, e consequentemente, quanto ao seu sentido 

primeiro” (LIMA, 2014, p. 59). O mesmo autor apresenta os “três mitos fundadores” 
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apontados pelo Programa Nacional do Patrimônio Imaterial: 1) A capoeira nasceu na 

África Central e foi trazida intacta por africanos escravizados. 2) A capoeira é criação de 

escravos quilombolas no Brasil. 3) A capoeira é criação dos índios, daí a origem do 

vocábulo que nomeia o jogo (BRASIL, 2007 apud. LIMA, 2014). 

Contudo, a versão mais aceita é a de surgimento no Brasil entremeada com os 

elementos da cultura africana. Nas reuniões os negros dançavam, realizavam suas práticas 

religiosas e uniam movimentos corporais que conheciam, construindo pouco a pouco o 

que conhecemos hoje como capoeira. Entretanto ela não poderia ser vista como luta, dessa 

forma “foram introduzindo a ginga, a música, os instrumentos e os movimentos ritmados 

de sua cultura junto aos golpes, como forma de confundir seus feitores [...]” 

(GONZÁLEZ, 2014, p. 71).  A seguir a percepção de outro autor em relação a prática da 

capoeira no Brasil. 

 

A capoeira praticada no Brasil não existe na África. A roda, como as 

músicas, os instrumentos, os golpes e defesas. O que se pode afirmar é 

que a capoeira foi criada por africanos no Brasil, ou seja, ela é uma 

manifestação afro-brasileira. Tal afirmação ressalta a importância dos 

negros na construção da cultura brasileira (DARIDO; RANGEL, 2005, 

p. 263). 

 

Nessa perspectiva, verificamos que há uma grande representatividade de valores 

entre as relações históricas, socioculturais e a capoeira, no que concerne às concepções 

de vida daqueles que a praticam. A capoeira é formada por movimentos de ataque (golpes) 

e defesa (esquivas), possui também movimentos coreográficos. Ainda segundo Zulu 

(1995, apud Sanches, 2011, p. 94), “a capoeira não surgiu por acaso, nem tampouco por 

uma intencionalidade dirigida, mas sim, de uma circunstância histórica e sociocultural e, 

por isso mesmo, surgiu com uma abrangência de gestualidade, hábitos, costumes, postura, 

valores, princípios e funções”. 

Desse modo, a partir da década de 1930, existia no Brasil dois tipos de capoeira: 

a Angola e a Regional. As duas principais vertentes são representadas nas figuras de 

Mestre Pastinha  (Vicente  Ferreira   Pastinha)   e   Mestre  Bimba    (Manoel   dos   Reis   

Machado), 

respectivamente. A capoeira Angola que era praticada pelos escravos, só que com 

algumas ressignificações, estas representadas pela inserção de instrumentos musicais 

como o berimbau, o tabaque, o pandeiro, o agogô, o reco-reco e o uso da vestimenta 

branca. “Tem como características a tradição dos mestres da antiga; a música mais lenta 
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a formação da bateria, ou seja, a disposição dos instrumentos na roda; a movimentação 

rasteira; e a brincadeira, dissimulação e malícia” (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 263). 

Por outro lado, nas palavras de Sanches (2011. p. 101), “a Capoeira de Angola se vale 

mais da astúcia do que da força muscular; os movimentos não têm pressa de chegar, sendo 

desferidos de forma harmoniosa”. 

Contudo, a partir do século XVIII, a capoeira começa a ser reprimida pelos 

senhores de engenho, que perceberam nessa manifestação uma possiblidade de fuga ou 

rebelião por parte de seus escravos. E, no século XIX, começaram a perceber que tal 

exposição poderia ser também, perigosa para a sociedade. Reis (1996, apud Darido; 

Rangel, 2005) comenta que a capoeira era considerada uma ameaça física para os 

cidadãos, por causa das arruaças e desordens realizadas pelos capoeiristas, causando uma 

associação errônea da capoeira com a marginalidade da época. A resistência da capoeira 

se mostrou forte durante o período em que foi proibida, porém, continuou sendo praticada 

e passada a adiante pelos capoeiristas mais velhos para os mais novos que a vivenciava 

às escondidas. 

Assim, a partir da revolução Nacionalista propagada pelo governo de Getúlio 

Vargas em 1932, é liberada todos os tipos de manifestações populares, inclusive a prática 

da capoeira. Conforme Darido; Rangel (2005), tal liberação tinha o objetivo de produzir 

nas elites e no povo um sentimento de nacionalidade. Mas a elite intelectual brasileira 

visava o embranquecimento simbolicamente das manifestações negras. Nessa época, o 

mestre Bimba realizou uma revolução ao criar a capoeira Regional, que tinha como 

propósito tirar a capoeira da marginalidade, a partir da ressignificação parcial da capoeira 

Angola. Conforme Sanches (2011, p. 99), o mestre Bimba “promoveu transformações 

nos aspectos físicos e simbólicos da capoeira, incorporando técnicas de outras lutas, 

trazendo para a capoeira uma linguagem acadêmica que a aproximou, assim, da cultura 

das classes sociais mais elevadas”. Mesmo assim, ainda é possível identificar os aspectos 

intrínsecos em relação a identidade da capoeira da vertente Angola para a Regional. 

 

Há que se ter cuidados ao querer interferir em uma cultura tão rica e que 

conseguiu resistir a muitas batalhas. Nota-se, assim, que as 

transformações que a capoeira sofreu ao longo da história são 

decorrentes de forças internas e externas, tornando-a um interessante 

meio de conhecermos o passado histórico brasileiro (DARIDO; 

RANGEL, 2005, p. 268). 
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Nessa perspectiva, observamos que cada formato da capoeira tem seus princípios, 

sua cultura, seus instrumentos, seus problemas e suas questões, ou seja, uma identidade 

própria o que não significa que  haja diálogo entre ambas, mas é preciso que fique claro 

o limite, o público alvo, os objetivos pretendidos em cada época, em cada contexto social, 

político e econômico. Apesar de suas diferenças, ambas vertentes preservam 

“movimentos de ataque e defesa, [...] realizados em roda, de forma circular, ao som de 

instrumentos, dentro de um ritmo específico, acompanhados de cantos e palmas, sempre 

respeitando a integridade física dos companheiros” (GONZÁLEZ, 2014, p. 73).  

Desse modo, devemos compreender essas diferenças entre Angola e Regional 

como consequência de um período histórico em que as influências sociais foram 

primordiais para que elas ocorressem; porém, uma vertente não anula a outra; ambas se 

complementam, formando o universo simbólico e motor da capoeira. De acordo com 

Darido e Rangel (2005), todo esse processo social e político enfrentado pela capoeira faz 

dela o que é hoje. Uma capoeira com várias vertentes, mas que asseguram algumas 

características e semelhanças.  

Atualmente, a capoeira está espalhada por quase todo o mundo. Acreditamos que 

ela “apresenta características peculiares que a aproximam do contexto do jogo, da luta, 

dança e do esporte” (DARIDO; RANGEL, 2005, p. 271). Essas características se 

apresentam de formas diferenciadas, conforme o período histórico considerado. Assim, a 

principal conclusão é a de que a capoeira tenha características que se aproximam um 

pouco de cada manifestação corporal, depende do que se quer fazer dela – jogo, luta, 

dança ou esporte.   

Assim, podemos verificar que pode haver semelhanças de princípios, porém, não 

há unidade nas ações. A liberdade dos capoeiristas se unirem para formação de grupos foi 

a forma de sobrevivência, divulgação e organização da capoeira na contemporaneidade. 

Nos últimos anos, essa manifestação corporal e cultural vem passando por um processo 

de expansão, sua prática está sendo desenvolvida em diversas instituições da sociedade, 

como por exemplo, escolas, academias, clubes, centros comunitários, projetos sociais e 

faculdades. 

Com isso, a capoeira passou a configurar no rol das atividades esportivas por meio 

do seu reconhecimento legitimado pela Confederação Brasileira de Pugilismo (CBP), em 

1973. Em outubro de 1992 foi fundada a Confederação Brasileira de Capoeira que, a partir 

daí, incrementa a prática da capoeira pelo viés desportivo. O tratamento desportivo 

dispensado à capoeira fora fomentado por algumas ações institucionais como, por 
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exemplo, os campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Pugilismo, pela 

Confederação Brasileira de Capoeira,   nos  Jogos Escolares  Brasileiros   e no  Programa 

Nacional de Capoeira   (MELLO,  

 

2003 apud SANCHES, 2011, p. 102). 

 

A capoeira não é – como nos desejam fazer crer – uma técnica de luta 

apenas, nem tão somente outra manifestação esportiva. Ela, enquanto 

técnica, enquanto forma de luta, vista de forma restrita a esses dois 

elementos, acaba por matar tudo o que a fez nascer, crescer e sobreviver 

ao longo de toda uma época. (...) Ao separarmos a capoeira de sua 

história, nós a destruímos enquanto elemento de cultura brasileira e a 

transformamos em mais um elemento de alienação através da prática 

esportiva. 

 

 

Nesse sentido, a capoeira representa uma individualidade da erudição imersas na 

sociedade e nas relações de respeito e valorização da pluralidade de manifestações da 

cultura corporal do Brasil e do mundo. Isso demonstra a importância do conhecimento e 

do reconhecimento do outro, na valorização e no diálogo entre as diferentes culturas, 

como identidade de um povo, convivendo com a diversidade e na divulgação desse 

conhecimento por diferentes gerações.  

Portanto, a sociedade contemporânea vive uma crise de identidade fruto das 

constantes transformações sociais, políticas, tecnológicas e culturais que perpassa a 

humanidade. Assim, selecionadas as pesquisas bibliográficas, partimos para a análise dos 

quesitos relacionados a entrevista a fim de se verificar e discutir a capoeira como 

identidade cultural e social do povo micaelense, de modo, a garantir a busca de novos 

referenciais relativos à sustentabilidade do processo identitário regional. 

 

3 Resultados e análises 

 

Esse estudo despertou o interesse de investigar e conhecer uma experiência 

relacionada a identidade cultural como prática social desenvolvida na cidade de São 

Miguel/RN, proposta como atividade avaliativa da disciplina “Folclore e Cultura 

Corporal. Para tal atividade se propusemos pesquisar sobre a prática da capoeira como 

expressão identitária do povo micaelense. Assim, realizamos uma entrevista com uma 
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senhora de 70 anos de idade, conhecida pelo pseudônimo a “vovó da capoeira” que reside 

nesta cidade. 

Assim, a capoeira é uma manifestação cultural presente em diversos contextos 

sociais e que fazem parte da cultura de movimento humano, historicamente, produzida e 

enriquecida com a cultura dos povos. Portanto, é uma expressão cultural que mistura luta, 

dança, jogo, cultura popular, música e brincadeira, sendo hoje considerada como uma arte 

essencialmente brasileira. Ao longo do tempo, ela vem conquistando seu espaço, 

derrubando preconceitos e agregando praticantes nas diferentes classes sociais do Brasil 

e em diversos países do mundo, com diferentes faixas etária. 

Conforme entrevista, perguntamos a pesquisada como ela aprendeu, quem lhe 

ensinou ou incentivou a jogar capoeira. Ela nos apresentou esse relato: conhecida como 

“vovó da capoeira (2017) aprendi a jogar em Salvador, na Bahia, há muitos anos atrás, 

mais ou menos a 30 anos, com o mestre “Léo” que é o seu filho e atualmente conta com 

48 anos de idade”. De acordo com o relato percebemos uma vertente da capoeira Regional 

quando a mesma foi aprendida na Bahia e trazida para essa cidade mediante um contexto 

familiar de filho para mãe. Essa era a Capoeira Regional Baiana, divulgação na pessoa 

no mestre Bimba. Fato também descrito no relato a seguir. 

 

[...] em razão das características mencionadas, o Estado viu em mestre 

Bimba um autêntico agenciador da capoeira, dando-lhe um grande 

apoio para sua divulgação. Em l937, mediante documento expedido 

pela Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública do Estado da 

Bahia, mestre Bimba conseguiu uma autorização para ensinar capoeira 

no Centro de Cultura Física e Capoeira Regional da Bahia, fundado por 

ele mesmo, caindo por terra o decreto que proibia a prática da capoeira 

(Melo, 2003, apud Sanches, 2011, p.100). 

 

Nessa perspectiva, identificamos uma contextualização histórica, relacionando o 

Brasil, o negro, a capoeira e suas transformações ao longo da história. A capoeira 

Regional, criada na década de 30 pelo mestre Bimba, tem como característica a 

incorporação de golpes de outras lutas marciais, a movimentação rápida, a criação de um 

método pedagógico de sequências de golpes, a formação da organização dos 

instrumentos, a música mais rápida e a combatividade, dando ênfase ao prenúncio da 

transformação em esporte. (DARIDO; RANGEL, 2005).   

Assim, a partir dos anos 1960 houve um grande movimento de migração de 

capoeiristas baianos para vários estados brasileiros. Em decorrência deste fato, 

começaram a surgir os grupos de capoeira e organizações que congregam os praticantes 
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de capoeira (SANCHES, 2011). É tanto que, quando questionada se participa de algum 

grupo de capoeira, a entrevistada afirma o seguinte: 

 
A minha capoeira é do grupo mestre Bimba e do mestre Léo/Grupo 

“Léo Flash” e para onde eu vou sinto o prazer de colocar a vestimenta 

que representa o meu grupo de capoeira. A capoeira é um esporte que 

gosto muito e com 70 anos de idade não me acho velha para jogar 

capoeira, sinto-me feliz, cantando, ensinando e ajudando o meu filho 

mestre Léo na propagação dessa cultura (VOVÒ DA CAPOEIRA, 

2017). 

  

Com isso, percebemos a constituição social da identidade e suas implicações 

sociopolíticas associada as concepções teóricas e suas considerações perante a sociedade, 

tendo em vista a necessidade de referenciar as questões vinculadas ao indivíduo como ser 

social e inserido em um contexto sociocultural. A identidade pode ser interpretada e 

reinterpretada de várias maneiras, seguindo os pressupostos teóricos e reflexões 

paradoxalmente enfatizadas por cada indivíduo e sua complexidade subjetiva. “A 

construção de identidade assumiu a forma de uma experimentação infindável. Os 

experimentos jamais terminam” (BAUMAN, 2005, p. 91). 

Desse modo indagada em relação ao papel sociocultural, como apresentações ao 

público, valorização social pela cultura da capoeira, a Vovó da Capoeira (2017) afirma 

que por meio dela fez muitas viagens na divulgação desta cultura. Fez apresentações por 

várias cidades do Rio Grande do Norte, como: Caicó, Tabuleiro Grande, São Francisco 

do Oeste e na capital Natal. Inclusive ganhou medalhas cantando juntamente com os 

mestres dessas cidades. Como comprovação de sua fala, nos apresenta diversas fotos de 

apresentações feitas na região e de mestre que a conheceu nas viagens realizadas a 

Salvador, inclusive de mestres que vieram dos Estados Unidos. 

Nesse contexto, em sua fala, a entrevistada relata que joga capoeira com os filhos 

e netos e sou batizada no grupo como a “vovó da capoeira” e todos os alunos do grupo 

são meus netos de capoeira. Todos os netos da capoeira, ao passar por mim fazem a 

seguinte reverência: “Salve vó ...(nome)”. Aquele que não me reverencia, eu boto para 

pagar 20 com a barriga no chão. É um castigo imposto a todos os alunos do grupo de 

capoeira, e não somente, aos familiares. “Eu sou a vó deles todos” (VOVÓ DA 

CAPOEIRA, 2017). Observamos nessa descrição a construção da identidade interligada 

com o contexto familiar, tendo em vista que todas as intervenções sociais e as 

características de cada tipo de identidade conectam-se ao ser social, sendo ao ator social 

aplicadas as suas necessidades para com a sociedade (CASTELLS, 2008).  
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Com isso, a Capoeira tornou-se uma das mais importantes manifestações do povo 

brasileiro. Assim descreve a nossa pesquisada. 

 
Eu ainda canto música na capoeira com muita animação, como por 

exemplo a seguinte: Eu não escolhi a capoeira, a capoeira é que me 

escolheu, se você não acredita, vem aqui jogar mais eu, vem, vem mano 

meu, vem jogar mais eu. A capoeira é brasileira foi ela que Deus me 

deu. Se você não acredita, vem aqui jogar mais eu. Vem, vem mano 

meu, vem jogar mais eu (Vovó da capoeira, 2017). 

 

Nessa perspectiva, a capoeira é uma manifestação histórico-político-social e 

cultural, e que sua expressão se dá por meio do canto, dos instrumentos musicais e dos 

próprios movimentos corporais e sua simbologia.  “A capoeira merece respeito e 

responsabilidade” (vovó, 2017). E ainda acrescenta: capoeira é isso, se você souber 

gingar, vem cá, vem lá, capoeira malandragem, joga o pé pra cima, dar o passe, roda, vou 

em cima do meu par, tudo isso tem na roda de capoeira. Capoeira é uma coisa importante 

que deve ser passada adiante. Se a pessoa joga capoeira com eu, custa a ficar velha, pois 

não tem idade para jogar capoeira. Me sinto feliz e se você quer saber mais sobre a 

capoeira é só procurar a “vovó da capoeira”. Assim, através da capoeira “a identidade do 

indivíduo é construída pela necessidade de sobrevivência, bem como as intrínsecas 

variabilidades das relações sociais, e sua delimitação do contexto espaço e tempo em que 

o sujeito está inserido” (SANTINELLO, 2011, p. 155). 

Portanto, é importante identificar os colaboradores que praticam e propagam a rica 

diversidade cultural da região como aporte de ressignificação da capoeira e suas 

considerações perante a sociedade, ressaltando a essência das discussões teóricas para a 

contribuição da análise e contextualização com a realidade atual. A sociedade, em se 

tratando de sua constituição, foi e continua sendo permeada por diferentes identidades 

que uma população assume conforme a vivência, crenças e culturas adquiridas na relação 

com o outro e na constituição do modo de vida social. 

 

4 Considerações Finais 

 

Os conflitos sociais, quer seja políticos, econômicos, educacionais e culturais 

levam a análise das necessidades reais do sujeito perpassando pelas questões 

antropológicas, sociológicas e identitárias, tendo em vista as visíveis transformações 
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ocorridas com o passar dos anos, das décadas e suas repercussões no desenvolvimento 

das sociedades e das permanências das identidades sociais. 

Com isso, podemos concluir que a capoeira Regional adquire um caráter de 

permanência e de resistência as transformações sociais, sobressaindo do seio familiar da 

pesquisada para um contexto social de valorização da diversidade cultural presente na 

constituição do Brasil, reconhecendo sua contribuição no processo de formação da 

identidade brasileira. Essa manifestação que atravessa gerações convém ressaltar a 

perseverança e preservação da identidade da capoeira associada a identidade da família e 

do povo micaelense que procuram garantir a sustentabilidade da cultura local agregada a 

cultura brasileira. 

 Portanto, a capoeira como conhecemos hoje é sinônimo de cultura, dança, luta e 

jogo. Arte difundida por todo Brasil e em muitos países do mundo, a capoeira tornou-se 

uma das mais importantes manifestações do povo brasileiro. Sua origem é tema de 

diversas discussões entre os estudiosos que dela se ocupam, visto que não há conclusões 

definitivas relacionadas ao tema. Assim, as reflexões sobre a identidade variam 

temporalmente, mas continuam sendo ponto de discussões, haja vista a necessidade de 

análises sobre a caracterização e a compreensão do sujeito como ser social e como agente 

de sua própria construção social.  
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Resumo: 

Este artigo aborda as construções imagéticas e as diversas formas de representação do 

Nordeste, propagadas a partir da literatura e da musicalidade expressa por artistas e autores 

nordestinos. Para a construção deste trabalho, realizamos uma breve revisão bibliográfica. Para 

tanto, apresentamos o Nordeste brasileiro a partir da caracterização de aspectos físico-naturais, 

socioeconômicos e culturais. Discorremos sobre os significados atribuídos à região e ao povo 

nordestino ao longo do tempo. Abordamos como os estereótipos acerca do Nordeste e de seu povo 

são construídos, em torno da ideia de uma região marcada única e exclusivamente pela seca e pela 

fome.  Tendo como base algumas obras que se tornaram clássicos, como “Vidas Secas” de 

Graciliano Ramos, “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, “Quanto mais sou 

nordestino, mais tenho orgulho de ser”, de Bráulio Bessa e as músicas “Asa Branca” de Luiz 

Gonzaga e Humberto Teixeira e “Chuva de Honestidade” composta por Flávio Leandro. Densas 

são as leituras sobre o Nordeste brasileiro que contemplam diferentes olhares: a região da seca e 

dos problemas sociais, do turismo despertado pelas belas praias, do agronegócio e da fruticultura 

irrigada. Por fim destacamos, como os olhares sobre o cenário nordestino vem mudando ao longo 

tempo, através de novas concepções sobre a região expressas na literatura e na música.   

Palavras-chave: Nordeste do Brasil; Imagético regional; literatura e musicalidade.  

 

1 Introdução 

 

Nordeste, na rosa-dos-ventos, é um ponto colateral que designa uma coordenada 

localizada entre os pontos cardeais Norte e Leste. É a amarração das palavras norte e este 

(leste). Sendo assim, nordeste designa a localização, orientação e direciona algo ou 

alguém à um dado ponto. 

Tecemos considerações aqui acerca do Nordeste do Brasil (NEB), denominação 

de uma região do território nacional, terceira maior do país, que abrange uma  extensão 

de 1.554.257,0 km², composta por nove estados, abrigando uma população de 

aproximadamente 53.081.950 habitantes, segundo o censo demográfico de 2010 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e reconhecida nacional e 

internacionalmente pelo potencial paisagísticos dotado de belezas naturais. 
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 Densas são as leituras sobre o Nordeste brasileiro que contemplam diferentes 

olhares sobre a região, abordando aspectos ambientais, políticos, econômicos e sociais. 

O Nordeste como a região do atraso, da seca e dos problemas sociais, ou o Nordeste do 

turismo despertado pelas belas praias, o Nordeste do agronegócio e da fruticultura 

irrigada.  

A presente escrita surge objetivando realizar uma discussão acerca da região 

Nordeste, seu clima semiárido e o fenômeno natural a seca, enfatizando assim como tais 

fenômenos são propagados na mídia através da literatura, poemas e canções, os quais 

contribuem de forma direta ou indiretamente para concepção de estereotípicos sobre a 

região. Para tanto, usou-se da revisão bibliográfica e reflexões realizadas acerca do 

estereótipo representado como realidade do nordestino pela música e pela literatura 

nordestina.  

O artigo está dividido em três sessões. A primeira deteve-se em apresentar um 

panorama geral dos elementos que compõem o quadro geoambiental da região, bem como 

discutir, brevemente, a dimensão socioeconômica que possui novos significados e antigas 

estruturas. A segunda e a terceira discutem a literatura e a música sobre o Nordeste 

brasileiro como disseminadoras de estereótipos, que na maioria das vezes passam ser 

pejorativos. Com isso, continuemos nossos escritos com o intuito de apresentar algumas 

obras literárias, bem como canções que são colaboradoras dessas concepções.  

 

2 De qual Nordeste discorremos? Um panorama geral 

 

Nordeste é a denominação de uma região do território brasileiro, terceira maior do 

país. Essa divisão regional composta por nove estados (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia), como vemos hoje, foi 

oficializada na década de 1969 pelo IBGE, abrange uma extensão de 1.554.257,0 km², 

abrigando uma população de aproximadamente 53.081.950 habitantes (IBGE, 2010). 

Essa porção do território brasileiro é caracterizada por uma série de 

homogeneidades, bem como marcada por inúmeros outros contrastes, dada sua extensão 

territorial. Dimensões essas conferidas por seus atributos físico-naturais, sociais e 

políticos desdobrados ao longo de sua formação. Não se pretende aqui discutir, 

exaustivamente, os aspectos que qualifiquem a região em tela, no entanto, se faz 

conveniente apresentar um panorama geral dos elementos que a compõem.   
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Ao que tange o espaço natural, o Nordeste brasileiro possui a maior diversidade 

do quadro de domínios de paisagens do país, o que caracteriza um macro espaço de 

diversidade geoambiental (SOUSA at al., 1992).  

O quadro natural do Nordeste do Brasil (NEB) pode ser assim descrito a partir de 

Souza at al. (1992): geologicamente está localizado em terrenos do embasamento 

cristalino, metade de seu território, e em bacias sedimentares páleo-mesozóicas e 

deposição cenozóica; o relevo caracterizado por uma topográfica regional que expressa a 

evidência da estrutura geológica, os reflexos de superfícies de aplainamento escalonadas 

e dos processos morfodinâmicos recentes, estando presente superfícies rebaixadas 

interplanálticas (depressão sertaneja)e presença de formações residuais; a hidrologia 

reflete o quadro climático, sendo que nas área do cristalino há grande densidade de cursos 

de água intermitentes e nas áreas sedimentares há pequena frequência de rios o que é 

compensada pelo elevado potencial das águas subterrâneas; há um verdadeiro mosaico de 

classes de solos que apresentam, em maioria, pouca profundidade e baixa fertilidade 

natural; mediante tais características, na região, está florestada a caatinga, maior 

expressão vegetacional, sendo um domínio endêmico do país. 

O clima predominante na região é o semiárido, caracterizado por altas 

temperaturas, pelo ritmo desigual e pouco frequente das precipitações, causando 

deficiências hídricas (AB’SABER, 2003). Essa condição climática, segundo Silva et al. 

(2010), devido à ocorrência das secas estacionais e periódicas, influenciam e/ou 

determina o sucesso (ou não) das atividades agrícolas e pecuárias e, consequentemente, 

da sobrevivência das famílias, com grande influência sobre os condicionamentos de 

ordens ecológica, botânica e fitogeográfica, dentre outros.  

Dada as condições e especificidades geoambientais supramencionadas dessa 

região, nota-se as potencialidades paisagísticas que a mesma dispõe, sendo utilizada para 

inúmeras atividades, dentre elas as turísticas.  

Se faz imperativo salientar que o NEB possui grandes variações ambientais em 

sua extensão, sendo imprescindível leituras mais aprofundadas e específicas para 

compreender a totalidade desse espaço. A exemplos de estado do Maranhão, das áreas 

litorâneas e dos enclaves úmidos que são condicionados a regimes climáticos e 

pluviométricos específicos, que originam dinâmicas ecológicas e geoambientais também 

especificas.  
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2.1 Relatos acerca da dimensão socioeconômica. 

 

É recorrente na literatura sobre a região à interligação dos fatores naturais e 

políticos como explicativos das desigualdades existentes. O fator climático se torna 

sumariamente o vilão, acompanhado por desvio de conduta dos representantes da região, 

bem como pelos dirigentes nacionais. Esses últimos deveriam pensar um plano de 

desenvolvimento para o Nordeste, no entanto acabam por fomentar uma conjuntura 

“clientelista” que tem por objetivo estratégico a manutenção do poder político e 

econômico sobre o Nordeste.  

Castro (1992, p. 57) em O Mito da Necessidade enfatiza o “Nordeste como tema 

de suas elites”, isto é, o poder oligárquico teve [tem] como propósito manter sua 

dominação e influência na região, para tanto, se faz necessário absorver, a duras penas, 

algo de alguém, isso foi/é a força de trabalho, a posse agrária, o dinheiro público, a 

dignidade humana, dentre outros. Esse conjunto de elementos constituem entraves ao 

desenvolvimento nordestino, acentuando as desigualdades locais.  

Ao que tange a dimensão econômica, o Nordeste é uma importante região para o 

país. No período da colonização foi área de povoamento dos portugueses e foi um dos 

principais centros econômicos com o cultivo da cana-de-açúcar, importante produto da 

época. No período supracitado, o Nordeste desempenhou um potencial econômico por 

meio da extração vegetal, produção açucareira, algodoeira, dentre outras (BURSZTYN, 

2008).  

De acordo com Dantas (2010), os portugueses instalaram no país grande engenhos 

especializados na produção de açúcar e muitos desses se localizavam no Nordeste. 

Posteriormente, a criação de gado e seus derivados (produção de leite e as charqueadas) 

no sertão dinamizaram as atividades econômicas locais. Com isso, surgem a figura dos 

senhores de engenhos e a configuração agrária perversa, formação dos grandes 

latifúndios. Logo, a questão agrária que já se formara no período colonial se torna um 

problema socioeconômico, acrescendo desigualdades na região.  

Em especial o século XX foi cenário de uma série de estudos e palco de 

implantação de políticas públicas que buscavam desenvolver economicamente a região e 

diminuir as desigualdades sociais existentes, no entanto, a região ainda permanece com 

disparidades socioeconômicas. 

Vale notar, no projeto de desenvolvimento do NEB, a criação da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), orientada por Celso Furtado, cuja 
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finalidade foi coordenar atividades do Governo Federal na região Nordeste, para 

promover e ampliar o processo de industrialização, no entanto, os resultados não foram 

os esperados.  

O Nordeste açucareiro, algodoeiro e da pecuária demanda outras atividades e 

passa ser receptáculo do agronegócio, da fruticultura irrigada, do turismo e das atividades 

industrializadas. Conforme Dantas (2010, p. 08), “[...] aparecem novos espaços de 

produção, aqueles associados a novos atores em escala regional, criando um espaço 

econômico, social e político de resistência no Nordeste”. Para tanto, está presente as elites 

políticas locais, empresas privadas e representantes da administração pública. 

Nessa conjuntura, surgem novos discursos que, perante as condições 

pluviométricas locais, a irrigação se torna elemento importante para a produção regional 

e o potencial litorâneo dispõe de atributos que clama e proclamam uma diversidade 

econômica possível, representada pelo turismo que ganha notoriedade nacional e 

internacionalmente que, por sua vez, atraem “compradores” de suas belezas praianas 

(DANTAS, 2010). 

 Para não concluir essa sessão, se faz conveniente mencionar Malvezzi (2007). O 

autor compreende que poder do agronegócio e do hidronegócio, o avanço da fruticultura 

irrigada, a disputa pela água e pelas melhores manchas de solos no Nordeste atual, 

apresenta uma visão modernizada, ligada ao capital transnacional e a produção para 

exportação. Essa concepção pode ser relacionada ao que Castro (2000, p. 46) denominou 

de ilhas de tecnologias “por se tratarem de áreas pequenas, inseridas no amplo sertão 

semiárido [...] que se diferenciam profundamente do seu entorno.” 

Araújo (2013), discuti que a partir do início do século XXI, o Nordeste brasileiro 

vem se dinamizando mediante a criação e ampliação do desenvolvimento de atividades 

produtivas, implantação de políticas públicas, aumento do consumo e investimentos 

públicos e privados. De acordo com a autora, a fruticultura irrigada, por exemplo, coloca 

o Nordeste hoje conhecido mundialmente na exportação de frutas e grãos. Adverte, ainda, 

que a dimensão territorial do desenvolvimento continua sendo um desafio, apesar das 

tendências positivas vigentes. 

Destarte, se segue considerando que essas atividades dinamizam a economia 

nordestina e torcendo para que o “desenvolvimento” restrito a poucas áreas da região que 

ora existem, possam se segmentar por completo em um panorama de crescimento em 

escala de totalidade regional, conseguindo amenizar as desigualdades socioeconômicas 

existente nessa região. 
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3 A escrita e suas diversas formas de representação: O Nordeste brasileiro descrito 

em algumas obras  

 

As leituras fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros. O hábito de ler torna o 

homem mais sábio e proporciona uma visão mais ampla de mundo. Algumas leituras 

estão direcionadas aos poemas, romances, aventuras, bibliografia, notícias, histórias de 

vida, escritas cientificas, dentre outras. São as leituras que nos fazem viajar e conhecer 

por meio dos livros.  As leituras contribuem para construirmos e desconstruirmos ideias 

sobre algo, ou alguém.  

É partindo desse pressuposto que iremos abordar algumas obras que trazem 

características físicas e sociais da região Nordeste e que se tornaram clássicos. No entanto, 

algumas dessas obras contribuem para a formação de estereótipos sobre a região. O 

Nordeste seco, de solo rachado, fome, miséria e escassez, é o mais apresentado na maioria 

dos escritos, um povo sofrido, que tudo suporta e que resistem as mais drásticas secas. 

É assim que o Nordeste brasileiro é apresentado na obra “Vidas Secas” de 

Graciliano Ramos. O livro que foi publicado em 1938, descreve a história de uma família 

de retirantes que migram de um local para o outro em busca de melhores condições de 

vida, a falta de chuva, a fome e a escassez são os pilares da obra “o resto da farinha 

acabara, não se ouvia um berro de residida na catinga” (RAMOS, 1938, p. 04). Esse 

trecho da obra salienta a questão dos principais alimentos utilizado pelo nordestino, e a 

falta do mesmo durante a seca. 

A religiosidade e a fé do homem nordestino também são características da obra, 

bem como a crença de que a seca e a escassez de água seriam uma forma de Deus castigar 

o povo e que somente a oração era capaz de reverter tal situação. A seca como fenômeno 

natural não ganha muito destaque na obra, “A vida na fazenda se tornara difícil. Sinhá 

Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas 

desesperadas” (RAMOS, 1938, p. 65). Além disso, as questões fundiárias que afetam a 

região também são retratadas de modo mais sintético, com a presença do patrão, o então 

dono da terra e os seus subordinados que neste caso é a família de retirantes. O próprio 

título da obra já é carregado de preconcepção. 

Convém mencionar outro clássico da poesia nordestina, o livro de poema Morte e Vida 

Severina, de João Cabral de Melo Neto, o qual, mais uma vez, expõem questões da seca 

e escassez, além disso, relata a partida do homem sertanejo para o litoral, em busca de 
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melhores condições de vida. O que deixa explicita as diferenças sociais, econômicas e 

climáticas dentro da mesma região. A presença do coronel, e as questões latifundiárias 

também são expostas com firmeza na obra. O personagem Severino e seus tantos outros, 

expõe como os nomes do povo nordestino são parecidos. Severino, Maria, João, 

Raimundo, José, dentre outros. Vejamos Melo Neto (1955, p. 02):  

 

Mas isso ainda diz pouco: 

se ao menos mais cinco havia 

com nome de Severino 

filhos de tantas Marias 

Mulheres de outros tantos, 

já finados, Zacarias, 

vivendo na mesma serra 

magra e ossuda em que eu vivia. 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas 

e iguais também porque o sangue, que 

usamos tem pouca tinta. 

 

Neste trecho do poema e em toda a obra é nítido a vida do homem nordestino 

representada por meio do personagem Severino. Cabe salientar, pois, que o autor da obra 

é nordestino, o que influencia para a escrita por ter a vivencia de alguns dos fatos 

relatados. 

As obras citadas fazem parte da vida do povo nordestino e ganharam proporção 

nacional. O Nordeste como ponto opaco do país, a região do atraso, das mazelas, da seca. 

É isto que é exposto, por muitas das obras que descrevem a região. Seria omissão por 

parte de nós escritores não salientarmos as questões climáticas, tendo em vista que 

reconhecemos sim, o Nordeste como uma região semiárida, na qual o fenômeno climático 

causa drásticas consequências.  

Contudo, o discurso midiático da seca é o mais utilizado, fortalecendo assim as 

grandes oligarquias e maquiando os problemas sociais ocasionados devido a má 

administração dos governantes “[...] é um ponto de vista, ao mesmo tempo, real e 

ideológico, que muitas vezes serve para que se atribua a natureza problemas políticos, 

sociais e culturais, historicamente construídos” (MALVEZZI, 2007, p. 11). 

Somos conhecedores que a ideia de combater a seca é mais presente do que a de 

conviver com ela. Como bem destaca Malvezzi, (2007, p. 1): 

 

A imagem difundida do Semiárido, como clima, sempre foi distorcida. 

Vendeu-se a ideia de uma região árida, não semiárida. E como se não 

chovesse, como se o solo estivesse sempre calcinado, como se as matas 

fossem secas e as estiagens durassem anos. 

 



 

____________________________________ 
668 

 

Compreendemos, pois, de acordo com a citação supracitada, que é essa a visão do 

Nordeste que tem sido propagada na mídia, nas canções e na literatura. Todavia, com 

objetivo de desmistificar tais ideias, referenciamos obras que citam as questões climáticas 

e todos os problemas enfrentados pela região, mas que também apresentam o potencial e 

as qualidades paisagísticas, naturais, culturais, dentre outras da região. A exemplo temos 

o escritor Bráulio Bessa que, em seus poemas, apresenta a região e todas as suas 

potencialidades no poema “Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser”. 

Expõe as características climáticas, hábitos alimentares e outros elementos que compõem 

a região, que o autor exalta: 

 

Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz sou rapadura 

Sou vida difícil e dura 

Sou nordeste brasileiro 

Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover 

Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino 

Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. 

 

É de grande importância expor nosso respeito e admiração por todos os escritores, 

a exemplo dos já mencionados, no entanto, buscamos salientar que alguns desses escritos 

vem a favorecer estereótipos sobre a região. É o que veremos mais um pouco na próxima 

seção sobre a questão musical. 

 

4 O Nordeste na música: discursos e representações sobre a região e seu povo 

  

Malvezzi (2007) salienta que através da música, o Nordeste torna-se conhecido. As 

canções constituem, então, um meio de divulgação da realidade do Nordeste, por meio 

delas é possível identificar manifestações culturais, costumes, práticas sociais e elementos 

físico-naturais que caracterizam a região. Destacam-se nomes importantes da música 

nordestina como Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Raimundo Fagner, Zé Ramalho, Elba 

Ramalho, Raul Seixas, Belchior, Dominguinhos, dentre outros. 

 Entre a descrição da paisagem e dos elementos físicos do sertão, a escassez de 

chuvas, as manifestações populares, a marcante religiosidade, a migração, a seca e o 

sofrimento do povo nordestino durante os longos períodos de escassez hídrica, perpassam 

as principais temáticas das canções que ganharam os espaços midiáticos e as ondas de 

rádio, e difundem o Nordeste brasileiro, produzindo muitas vezes discursos 

estereotipados.   
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 Ao recorrermos ao dicionário, perceberemos que os estereótipos são pressupostos 

sobre coisas, pessoas ou comportamentos. Na maioria das vezes esses pressupostos 

antecedem o conhecimento sobre determinado fato e produzem generalizações e rótulos, 

por vezes até pejorativos.  Para Albuquerque Junior (2011, p. 30), o estereótipo “nasce de 

uma caracterização grosseira e indiscriminada do grupo estranho, em que as 

multiplicidades e as diferenças individuais são apagadas, em nome de semelhanças 

superficiais do grupo.” 

 Nascimento e Lima (2017, no prelo) chamam a atenção para a necessidade de 

compreendermos que o estereótipo não se refere apenas a algo pejorativo, mas é também 

uma fala produtiva, que produz discursos sob os mais variados âmbitos. Quando se trata 

da cultura é comum ouvir o Nordeste como a “terra” do forró, o que desconsidera a 

variedade cultural que existe na região. No entanto, “[...] na verdade temos uma vasta e 

variada cultura, que vai do carnaval na Bahia até o boi bumbá no Maranhão, passando 

pelo frevo, xote, dentre outros” (NASCIMENTO e LIMA, 2017, s/p, no prelo). 

Através dos discursos estereotipados, foram sendo produzidas interpretações e 

representações sobre o Nordeste, que tendem a produzir uma imagem negativa que 

inferioriza a região, onde a seca emerge como principal problema, apresentando o 

nordestino, muitas vezes,  como uma figura marginalizada, que precisa partir de sua terra 

em busca de melhores condições de vida, em razão da vida difícil numa região onde 

predominam o solo seco, a fome e a miséria. Nesse ínterim, ao passo que a música 

difundiu a região Nordeste, acabou também por criar estereótipos.  

 

O espaço retratado pelas canções é quase atemporal: a sociedade rural, 

marcada pela relação desequilibrada entre homem e natureza, as figuras 

míticas como o vaqueiro e o coronel, a devoção aos santos, tudo 

contribui para a percepção da região como uma unidade, uma 

homogeneidade pensada em oposição ao sul urbano. Na imagem 

saudosa, construída a partir das ondas do rádio, a seca emerge como 

único problema do Nordeste (SILVA, 2010, p. 7). 

 

Seguindo, “a música passa a ser utilizada como meio de divulgação do Nordeste, 

de suas relações sociais, de suas crenças e, desta forma, contribui para a consolidação de 

sua existência como espaço de criação de significados” (SILVA, 2010, p. 7). Dessa forma, 

a partir das composições musicais foram construídos discursos e representações 

imagéticas sobre a região Nordeste e seu povo. 
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4.1 Da Asa Branca à Chuva de Honestidade: significados e representações  

  

Através da escrita são transmitidas informações e impressões do autor sobre 

determinado fenômeno observado. Esta característica é presente nas composições 

musicais, que ao longo do tempo tem ajudado a construir representações sobre a região 

Nordeste.  

Luiz Gonzaga, um os grandes representantes da música nordestina, compõe Asa 

Branca, juntamente com Humberto Teixeira. A seca e a migração ficam evidentes na letra 

da música e algumas representações da figura do nordestino vão sendo criadas. Ao longo 

da letra de Asa Branca, Gonzaga e Teixeira fazem comparações entre os fenômenos 

naturais da região Nordeste e os aspectos culturais, a exemplo da referência do calor do 

sertão à fogueira de São João, a migração das aves em certos períodos do ano e a migração 

do povo nordestino.  

 Podemos visualizar através desta música, a figura do nordestino como alguém que 

atribui a Deus sua condição social e natural, que não vê outra saída a não ser recorrer a 

religiosidade para resolver suas aflições, um ponto forte que mostra o clamor do 

nordestino com toda sua fé. Vejamos essas características no seguinte trecho: 

 

Quando oiei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação [...] 

 

O drama da escassez de água e a falta de alimento, a morte do gado e de outros 

animais de criação, bem como a ausência da plantação, devido a falta de água, são 

descritos nos trechos de Asa Branca, retratando uma triste realidade nordestina. O Vôo 

da Asa Branca em alusão à migração do nordestino, que abandona sua terra em busca de 

melhores condições de vida, tenta justificar a saída dele para outras regiões do país. Esta 

composição, assim como muitas outras, caracteriza o povo nordestino como retirantes, 

que veem seu futuro na mudança para outras regiões do país, como um meio de fugir da 

seca e da fome: 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 
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Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

 

Os significados e sentidos são bastante representativos na música, o trecho acima 

mostra que a seca força o jovem rapaz a sair do sertão e migrar para outra região, contudo, 

este não esquece do seu grande amor e lhe promete um dia voltar. O sertão nordestino 

neste sentido, é visto sob a ótica de uma região árida, que força seus habitantes a partirem 

para os grandes centros urbanos, em busca de melhores condições de vida. “A partida 

sempre está associada à esperança do retorno. O sertanejo não parte por prazer, mas por 

necessidade, empurrado pelas vicissitudes da vida. Quando novas condições se 

apresentam, ele retorna” (MALVEZZI, 2007, p. 28). A saudade e a esperança de voltar 

para sua terra são explícitas na composição, deixando claro que a migração é temporária, 

que a esperança por melhores condições climáticas é um fator preponderante para o 

retorno tão esperado para o sertão nordestino: 

 

Hoje longe, muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim vortar ai pro meu sertão 

 

Por entre o amor pelo Nordeste, o sofrimento de seu povo provocado pela seca, a 

religiosidade tão representativa, a fala marcante e o exílio para outras regiões, através da 

mídia foram sendo construídas representações e significados sobre o Nordeste, que fazem 

com que muitos o vejam como uma região de atraso social, econômico e político. 

Entretanto, essa realidade tem mudado e já temos observado uma preocupação dos artistas 

nordestinos em desmistificar essa imagem de atraso, através do potencial que a região 

apresenta. Atraso esse que não pode mais ser minimizado às questões naturais da seca, 

mas sim a uma classe política retrógada, que utiliza desse fenômeno para manter as 

grandes famílias oligarcas no poder. 

A música Chuva de Honestidade, composta por Flávio Leandro traz uma 

intepretação mais reflexiva e crítica sobre a região Nordeste. Destaca figuras 

emblemáticas como o vaqueiro e o peão, trata do gado berrando no terreiro, do ronco do 

carro pipa – que tem grande relevância no espaço nordestino, por ser responsável por 
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parte do abastecimento de água em algumas comunidades, aponta também a saudade do 

nordestino que continua distante da sua terra natal:  

 

Quando o ronco feroz do carro pipa, cobre a força do aboio do vaqueiro 

Quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão 

Quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru 

Dá tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão 

 

 

Percebemos que há uma nova visão sobre o território nordestino e as mazelas aqui 

existentes, quando se passa a atribuir o problema da seca não mais unicamente a questões 

naturais, mas sim a alguém que está por aí insistindo no discurso de combate à seca, 

quando na verdade precisa-se conviver com ela. Vemos uma crítica aos canais de 

irrigação, projetados na maioria das vezes para beneficiar os grandes latifundiários do 

agronegócio, e através destes canais muitas comunidades precisam ser desalojadas de 

suas terras, porque estas serão inundadas para que a água chegue ao agronegócio: 

 

Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente 

Mas, tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação 

Não! Eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade 

Molhando as terras do meu sertão 

 

 

A música de Flávio Leandro, aponta possíveis irregularidades nas políticas 

públicas desenvolvidas no Semiárido, ressalta ainda a presença de coronéis e de suas 

influências no controle e detenção da água ainda nos dias atuais, questiona a ausência de 

estratégias e estudos que façam a região Semiárida brasileira avançar, como acontece em 

outros lugares que possuem o mesmo clima. Podemos inclusive, destacar que esta 

composição segue um caminho oposto ao da construção dos estereótipos, pois através 

dela podemos refletir sobre o Nordeste e o que de fato impede o crescimento da região, 

apesar do momento atual em que vivemos, onde a ciência e a tecnologia nas condições 

de minimizar as consequências da seca: 

 

Eu pensei que tivesse resolvida, essa forma de vida tão medonha 

Mas, ainda me matam de vergonha, os currais, coronéis e suas cercas 

Eu pensei nunca mais sofrer da seca, no nordeste do século vinte e um 

Onde até o voo troncho de um anum, fez progressos e teve evolução 

 

Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se investe de fartura 

Dando força total a agricultura, faz brotar folha verde no deserto 
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Dá pra ver que o desmando aqui é certo, sobra voto, mas, falta competência 

Pra tirar das cacimbas da ciência, água doce que regue a plantação 

 

Apesar das novas alternativas de desenvolvimento viabilizadas com base no uso 

de tecnologias, ainda existe uma falta de interesse e até competência do governo para 

superar as limitações que ainda existem no território nordestino. Contudo, o fato de 

compreendermos que a seca não é limitação para o desenvolvimento, ela não é um 

problema sem solução, é um fenômeno que se possa conviver, conviver de forma 

inteligente.  

 

5 Considerações Finais 

 

O Nordeste das oligarquias, dos senhores de engenhos, coronéis e políticos nos é 

apresentando. As justificativas da fome, escassez de água e a miséria serem causadas pela 

seca é o que nos direcionou inquietações, nos levando a compreender que a seca é um 

fenômeno natural e que o homem nordestino é apto a conviver com ela, mas que o 

discurso de combatê-la sempre se fez presente, seja por meio das oligarquias ou até 

mesmo pelas canções e obras literárias .  

A partir disso, podemos compreender que algumas das literaturas que se tornaram 

clássicos, bem como canções, poemas e diversos outros escritos, descrevem a região do 

Nordeste como a região do atraso, um ponto opaco no país. A figura do homem 

nordestino, de cabeça grande, roceiro e muitas das vezes subordinado aos patrões, é 

bastante presente nessas obras. O que contribui para um discurso carregado de 

estereotípicos. 

Salienta-se, pois, que algumas obras com a canção chuva de honestidade de Flávio 

Leandro busca apresentar um novo olhar sobre a região. Portanto, compreendemos que o 

Nordeste brasileiro apesar de ter como predominância o clima semiárido é uma região 

que sempre contribuiu para o desenvolvimento do território brasileiro, e que os discursos 

estereotípicos concebidos sobre a mesma, contribuem de modo negativo para a região. 
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Resumo: 

O município de Ereré-CE, assim como outros territórios, também perpassa por problemas 

relacionados ao acesso dos recursos hídricos e isso está presente nos discursos de seus moradores, 

que demonstram as mudanças atuais  comparando com a infância e fazem criticas em vários 

momentos sobre a forma como os administradores que oferecem os serviços hídricos agem. Essas 

situações atreladas as constantes secas que afetam o território tem impulsionado a difusão da 

mercantilização da água, perimindo uma verdadeira geração de lucro para os empresários do 

mercado hídrico. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar alguns discursos voltados 

ao processo de acesso aos recursos hídricos, tendo como objeto de análise conversas de cunho 

informal com alguns habitantes do município. Como aporte teórico, usamos as contribuições de 

Castro (2014), Foucault (1989), Silva (2010), Malvezzi (2007) e outros. A partir do 

desenvolvimento da análise, notou-se que os discursos dos moradores representam momentos de 

angústia, agradecimento por ter o acesso à água facilitado, crítica aos conhecimentos do homem, 

valorização religiosa e prazer pela lucratividade advindo do comércio hídrico, tão presente e 

repleto de consumidores.  

 
Palavras-chave: Recursos hídricos; Acesso; Mercantilização. 

 

1 Introdução  

 

 O tempo não apaga as memórias, muitas vezes repletas de dor e que também 

servem para comparar sombras do passado com as luzes do presente. Vivenciar o 

sofrimento de um problema hídrico é trazer de voltas as sombras que o passado tingiu na 

mente de cada pessoa. Ao mesmo tempo, é sentir na pele e no coração, que novos rumos 

de progresso ocorreram e que as luzes, a partir da facilidade do acesso à água, dissiparam 

os sombrios momentos que água era a maior das incógnitas.  

A água é considerada um bem universal, sendo um direito de todos terem acesso 

e usá-la conforme as necessidades. No entanto, nas últimas décadas, notamos que tal 

direito parece perder seu devido valor, passando a ser substituído pelos desejos de origem 

capitalista ou assistencialista, sendo este último utilizado como moeda de troca em 

favores de cunho eleitoral. 

Então, quem realmente tem direito à água? Nesse contexto, é como se os recursos 

se tornassem um artefato para ser leiloado, um verdadeiro “leilão social da água”. Isso 
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mantém fortificada a ideia que estaremos sempre presos nas contradições sociais, pois o 

discurso preconiza que todos devem ter acesso à água, mas na prática é preciso vivenciar 

o requisito imponente da troca de favores. A sede é a chave para convencer as pessoas a 

entrar, mesmo com poucas condições, no concorrido leilão hídrico.  

 É evidente que vários fatores podem contribuir para as dificuldades no acesso à 

água, por exemplo, os longos períodos de estiagem, que afetam determinadas regiões do 

Brasil, em especial, o semiárido nordestino. Esse território, segundo Malvezzi (2007), 

passa por diversos problemas em relação à estocagem de recursos hídricos, afetando 

posteriormente a população quando diminuir as irregulares precipitações pluviométricas. 

 Nesse viés, que envolve as preocupações por água no semiárido, cita-se o 

município de Ereré-Ce, localizado na microrregião da Serra do Pereiro, que por sua vez 

está situada na mesorregião do Jaguaribe. Segundo o IPECE (2015) possui uma extensão 

territorial de 382.707 km² e uma população absoluta de 6.840, o que lhe confere uma 

densidade demográfica de 17,87 hab/km². O contingente populacional é pequeno, mas 

isso não impede o processo dinâmico que envolve os recursos hídricos.  

 O município, assim como outros que compõem a região do semiárido nordestino, 

sofre com os diversos momentos de seca e transformação desta num grande algoz social, 

contribuindo para os processos migratórios, novas maneiras de geração de renda por meio 

da comercialização da água e atitudes de repúdio, em certos momentos, em relação aos 

serviços prestados por setores privados, no caso a Companhia de Água e Esgotos do Ceará 

(CAGECE). 

 Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar discursos sobre o acesso 

aos recursos hídricos no município, citando a comercialização da água como uma nova 

fonte geradora de renda para alguns agricultores e empresários locais e também a visão 

de algumas pessoas sobre a qualidade hídrica oferecida pelo órgão distribuidor municipal, 

que fica a cargo da CAGECE. 

 Os dados da pesquisa, no caso discursos diversificados, de diferentes setores 

sociais, foram adquiridos por meio de conversas informais com os munícipes, na maioria 

agricultores, que o longo do trabalho, subsidiarão o processo de análise. É importante 

salientar que os nomes das pessoas não serão divulgados, preservando, assim, a 

privacidade dos mesmos. Usaremos apenas a denominação de morador (a) 01, 02, 03, 04 

e 05. 
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2 A implementação de políticas públicas voltadas ao acesso de recursos hídricos 

 

 Sabemos que a seca sempre afetou a região do semiárido nordestino, e o homem 

local passou, de certa forma, a buscar maneiras de conviver com tal adversidade. Nesse 

contexto, surgem as políticas públicas com o intuito de permitir que todos possam ter 

acesso aos recursos hídricos para vivenciar as atividades diárias, ao menos em tese. 

Porém, nem sempre as ações oferecidas pelo poder público contemplam todas as camadas 

sociais, o que acaba sendo uma proposta governamental que beneficia apenas uma 

pequena parcela da população, em detrimentos daqueles setores que mais necessitam de 

apoio. As políticas públicas acabam sendo usadas pela elite, criando o mito que esta é a 

detentora e responsável pela execução de ações públicas. 

Um dos órgãos de políticas públicas questionado até hoje é Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Este, na visão de Malvezzi (2007): 

 

pretendia fazer o combate a seca, objetivo que hoje parece anacrônico, 

já que sabemos que ninguém acaba com fenômenos naturais, como 

secas, chuvas e incidência de neve. Mas a causa era nobre, já que a 

população nordestina, sem rios perenes, mas tendo boa pluviosidade em 

todo o sertão, enfrentava o problema de não ter estoques de água em 

tempos sem chuva. 

 

 

 O real objetivo do órgão governamental era oferecer uma possibilidade de solução 

para os problemas hídricos dos nordestinos, que estavam sendo constantemente afetados 

pelo flagelo da seca. Um dos maiores problemas era o processo de estocagem de água, já 

que pelo clima da região, a evaporação é maior que as precipitações, conforme Malvezzi 

(2007). Nesse viés discursivo, muitas ações foram desenvolvidas, por exemplo, criação 

de vários açudes e represas. 

Porém, algumas oligarquias locais usaram seu poder para controlar o 

funcionamento do DNOCS, impedindo que as classes mais baixas tivessem acesso aos 

seus recursos. Assim, o órgão passou a servir como uma forma de controle sobre aqueles 

que precisavam de água, no qual o voto era uma forma de barganha. Vemos, nesse caso, 

uma evidente utilização de um órgão público, que deveria oferecer um serviço para todos, 

nas mãos de uma minoria que o utiliza para controlar a vontade eleitoral da população. 

São essas marcas de corrupção pesam sobre os discursos que abordam a gestão 

dos recursos hídricos, criando a imagem negativa de quem administra e também deixando 
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implícita a ideia de que o bem-estar pessoal é mais relevante do que sentir e atender as 

dores de uma coletividade.  

Além do DNOCS, outros recursos também foram criados para auxiliar o homem 

nordestino, podemos citar mais recentemente, alternativas de iniciativa popular e 

comunitária como é o caso Articulação com Semiárido – ASA, através do seu Programa 

1 Milhão de Cisterna – P1MC. A intenção era permitir que a população pudesse estocar 

água nos períodos de chuvas para ter esse elemento nos momentos de seca, que é um fator 

muito constante na região. Assim, houve um empenho na construção de cisternas nas 

residências que as pessoas tinham maior dificuldade no acesso à água, uma pequena 

segurança hídrica ao povo. 

No âmbito social, o governo também tem investido em programas sociais com o 

intuito de oferecer uma renda para as famílias que mais necessitam, por exemplo, por 

meio do programa Bolsa Família. No entanto, estes e outros programas governamentais 

não são suficientes para manter uma vida em condições realmente dignas. Assim, muitos 

homens do semiárido nordestino migram para a região Sudeste, vista como mais 

desenvolvida e que pode oferecer empregos e, assim, fugir de um território que a estiagem 

ainda continua castigando.  

No contexto atual, novas formas de entender o semiárido nordestino estão sendo 

estudadas, desmistificando o emblema da seca, que tanto foi construído sobre o território. 

Destaca-se, muitas vezes, uma migração de retorno (Sudeste para Nordeste) e uma grande 

valorização das potencialidades econômicas (ARAÚJO, 1997).  

 

3 Discursos em torno da água: poder e mercadoria 

 

 Nos últimos anos, os discursos acerca do acesso aos recursos hídricos têm mudado 

de forma constante. A água dentro da nova conjuntura social tem ganhado um novo status 

perante a população, tonando-se um produto de grande valor e cobiçado nacional e 

internacionalmente (SILVA, 2010). A maioria das discussões que envolvem recursos 

hídricos caminha para demonstrar de forma explícita a má gestão desse bem natural pelos 

brasileiros e, ao mesmo tempo, permitindo uma verdadeira corrida pelo processo de 

mercantilização desse recurso.   

 No mesmo panorama discursivo, Castro (2016) também demonstra essa 

transformação da água como um elemento dotado de valor econômico, virando uma 

mercadoria e contribuindo para a circulação de mais um produto dentro no mercado 



 

____________________________________ 
680 

 

capitalista.  A compreensão de um bem coletivo se desfaz, sendo necessário, 

primeiramente, condições econômicas para desfrutar dos recursos hídricos. A 

culpabilidade recai, em muitos casos, sob a forma como o homem tem administrado o uso 

da água nos últimos anos.     

Esse contexto evidencia que estamos amarrados ainda mais pelo olhar capitalista, 

que nos coloca na condição de irresponsáveis no uso da água e que só devemos ter acesso 

a esse recurso por meio de investimento financeiro. Além disso, o problema em torno do 

pouco acesso aos recursos hídricos tem colocado o semiárido nordestino em condição 

negativa perante o ideário nacional. Nas palavras de Castro (2014), os problemas hídricos 

impetrados pelas secas têm permitido a construção de um Nordeste repleto de mazelas, 

sendo esta imagem vendida mundialmente. No entanto, é preciso ir além das discussões 

que usam apenas a seca como ponto de partida, afinal o semiárido nordestino tem seu 

valor e pode ser um território propício a qualquer investimento.  

 Essa discussão é condizente com os questionamentos imputados por Albuquerque 

Júnior (2011), que defende que a seca, discutida por grandes autores da literatura 

regionalista, tem sido subsídio para a criação de um novo Nordeste, preso pelas 

dificuldades, que impede o desenvolvimento local. Mais uma vez se demonstra o poder 

que a água apresenta na sociedade, sendo usada, a partir de uma construção social, como 

elemento para caracterizar negativamente um determinado território.  

 Todas as situações descritas acima demonstram o quanto o acesso à água é 

primordial e que qualquer pauta em torno da escassez alimenta discursos de cunho 

negativo. Assim, temos uma migração para o empoderamento ainda maior da água, taxada 

de mercadoria. Atualmente é comum notarmos na mídia imagens de nordestinos viajando 

longas distâncias em busca de água, mas em determinados momentos o líquido 

encontrado não apresenta as condições necessárias para o consumo humano. É preciso 

não se render o imagético negativo, que às vezes é construído intencionalmente.  

 No entanto, a procura por recursos de qualidade também atinge algumas cidades, 

onde as pessoas preferem comprar água a esperar aquela advinda do setor de 

abastecimento, mesmo já pagando por ele. Isso ocorre porque muitas vezes a água 

oferecida pelos serviços privados é pouca ou não oferece a qualidade desejada. Nesse 

contexto, é comum nos momentos atuais, principalmente no Nordeste, a incidência de 

carros-pipa. 
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Os carros-pipa, embora seja uma alternativa mais rápida e fácil de 

fornecimento de água para populações rurais e urbanas em períodos de 

crise, têm sido algumas vezes a causa de contaminação das águas 

transportadas, pois, a maior parte destes veículos não atende as 

exigências da Portaria 1.469/00, de 29 de dezembro de 2000, dispostas 

nos artigos 22 e 25,que tratam do transporte de água para o consumo 

humano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).  

 

 

Essa forma de transporte tem contribuído para a distribuição da água em vários 

estados do Nordeste, a partir da compreensão que é uma forma rápida e que permite o 

alcance de lugares mais distantes. No entanto, as condições para o consumo da população 

não atendidas, pois os carros-pipa também são veículos de contaminação, já que os 

mesmos não passam por processos que priorizem a higiene e não há uma fiscalização 

efetiva.   

 A intenção da política pública é permitir que as pessoas possam ter acesso à agua, 

principalmente quando consideramos  as regiões que vivenciam com mais vigor os frutos 

da escassez hídrica. Um dos problemas encontrados é a manipulação dessa política, pois 

em alguns territórios os discursos que são representação de poder, conforme Foucault 

(1996), são usados por políticos locais para manter o controle sobre o povo. Assim, a água 

se transforma em uma moeda de troca, ganhando mais força no contexto eleitoral.  

Além disso, é preciso ressaltar que o transporte da água não passa por um processo 

de higiene, fazendo que o líquido que chega as casas não apresente um nível de qualidade 

adequada.  Essa preocupação com os recursos hídricos, no que tange ao acesso com boa 

qualidade, tem movimentado alguns comércios, que podem vender de forma constante 

água mineral, independente da marca. Já outras pessoas entram no comércio informal 

vendendo água em pequenas carrocinhas puxadas por motocicletas, pequenos carros e 

caminhões. 

Dessa forma, nota-se o quanto os recursos hídricos têm movimentado discussões 

em todo o mundo, afinal há nos dias atuais uma constante divulgação que estamos 

caminhando para um abismo, sendo este construído pelas ações humanas que destroem o 

líquido gerador da vida. Essas situações só conduzem o homem a entrar no ramo da 

mercantilização dos recursos hídricos, tornando-o mais um elo que o mercado capitalista 

precisa na manutenção do poder e exploração.  
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4 Análise dos resultados 

 

 Apresentaremos, a partir deste momento, uma coletânea de pequenos discursos 

colhidos com alguns munícipes de Ereré-CE, tendo como referência básica o processo de 

acesso aos recursos hídricos em diferentes espaços e momentos.    

O primeiro discurso recorre à memória discursiva da moradora, que mistura nas 

palavras fatores do passado e presente no que diz respeito aos recursos hídricos. 

 
“Quando eu era pequena, pegava água no cacimbão e trazia em latas na cabeça. Hoje o povo 

tem água na torneira e ainda não agradece”. 

Moradora 01 

 

 A primeira agricultura proporcionou uma análise considerando o tempo de 

infância, demonstrando as dificuldades de acesso à agua naquela época. Além disso, 

apresenta uma crítica às pessoas de hoje, que não agradecem por ter um recurso hídrico a 

disposição em qualquer momento, sem ter que realizar um trabalho pesado ou de andar 

certa distância para consegui-lo.   

 Notamos nesse discurso, que a agricultura em questão, viveu na época de atuação 

do DNOCS, que nas palavras de Malvezzi (2007), permitia e incentivava a construção de 

meios de estocagem hídrica em determinadas propriedades, com intuito de prestar 

assistência na aquisição de água. Ao falar do cacimbão, destaca-se, implicitamente, a 

vulnerabilidade do ambiente que servia de captação hídrica, já que este podia ser habitat 

de pequenos animais, por exemplo, anfíbios. No entanto, não havia alternativa, a sede 

obrigava a população a consumir tal elemento natural. 

 O poder discursivo, conforme Foucault (1979), em torno da voz da agricultora, 

coloca a mesma na condição de aceitar com alegria os recursos hídricos oferecidos 

atualmente, sem ao menos questionar a qualidade, o que prevalece é o sentimento de 

agradecimento por evitar momentos dolorosos no acesso à agua. Quem questiona os 

serviços hídricos oferecidos são vistos de maneira negativa ao avaliarmos o discurso que 

está implícito nos termos acima.  

 É necessário compreender que o emocional não deve prevalecer sobre uma visão 

critica em trono dos recursos hídricos. O discurso em questão parece mascarar os 

pequenos bingos de criticidade que são inerentes ao homem. O sentimento de 
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tranquilidade advinda por ter água nas torneiras, coloca a moradora como protagonista de 

um sentimento pautado apenas na gratidão.  

 Já outro agricultor atribui ao poder público municipal a responsabilidade por ter 

água de qualidade, como se os olhos estivessem vendados para reconhecer que isso é um 

direito de todos os cidadãos.  

 

“Temos que agradecer ao prefeito. Ele mandou cavar um poço pra gente ter água boa”.                                                                

Morador 02 

 

A atitude exposta acima endossa as várias vozes condizentes com a troca de 

favores entre prefeitos e eleitores. Sabemos que ter acesso e usar a água é um direito 

universal, todos devem compreender que o poder público tem a obrigação de oferecer 

este serviço, sem cobrar nada em troca. No tocante, precisamos considerar que muitas 

pessoas, nem sempre por desconhecimento de seus direitos, preferem demonstrar imensa 

gratidão aos políticos. 

Esse comportamento contribui para que determinados políticos usem a máquina 

pública para manobrar a população e, assim, conseguir sempre votos durante o pleito 

eleitoral. Percebemos que neste processo assistencialista, mudam-se os atores, mas o 

filme e o cenário são sempre os mesmos, o uso de certos bens de direito, no caso a água, 

como elemento de aquisição de votos. 

Nas palavras de Castro (2013), as discussões sobre a água sempre foram pautadas 

em alguns aspectos, entre eles podemos citar: como mercadoria, dádiva e bem coletivo. 

Isso conduz a discussão, que o sentimento de dádiva é apresentado não pelo recurso 

hídrico, mas pelo agradecimento em torno da figura pública. Já que no tange a mercadoria 

e como bem coletivo, podemos dizer que os dois estão interligados. O morador 

inconsciente não nota que o agradecimento, muitas vezes é marcado por troca de favores, 

a água é oferecida como um bem de mercado disfarçado, e o direito para que todos tenham 

acesso nem sempre é respeito, às vezes prevalece o preceito ideológico da 

individualidade.   

Esse discurso reitera o que ocorreu com o aprisionamento de um órgão federal, 

por exemplo, DNOCS, que tinha o objetivo de ajudar a população mais necessitadas no 

sentido de aquisição de recursos hídricos (OLIVEIRA, 1987). Porém, as raízes das 

manobras políticas atingiram suas ações, fazendo com que determinados fazendeiros, 
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muitos ligados à política local, usassem o acesso à água como um elemento contratual na 

compra de votos.  

Assim, discute-se muito o peso da água na sociedade, um elemento de construção 

social e que vem sendo transformado num bem seja de valor simbólico ou, no pior nos 

casos, em uma mercadoria. Mas e a qualidade? O passado contradiz um pouco presente 

no aspecto qualitativo, já que aconteceram muitas mudanças para melhorar a qualidade 

hídrica, mas não o suficiente. Outro agricultor deixou bem claro a real qualidade da água 

na época que morava no sítio e que passava por diversas dificuldades. 

 

“Quando morava no sítio, a gente bebia água barrenta e até encontrava sapos mortos ou 

nadando dentro das cacimbas”.                                                              

Morador 03 

 

 É evidente que as condições higiênicas da água eram péssimas, pois o agricultor 

expõe que encontrava sapos (vivos e/ou mortos) dentro das cacimbas, que não pequenos 

poços cavados em locais que já possui algum vestígio hídrico, por exemplo, em açudes 

secos. O ideal seria abandonar o consumo de água daquele local, afinal há uma 

discrepância enorme entre esta e o quesito qualidade.  

 Podemos inferir que somente a necessidade conduzia o agricultor a consumir 

aquela água, pois seria muito difícil encontrar outro local com disponibilidade ou maior 

qualidade hídrica para o desejo de consumo. Além disso, destaca-se que a fala traz uma 

memória discursiva, demonstrando que o sítio, na visão do agricultor representou 

momentos de problemas no que diz respeito à água. 

 Assim, recai sobre a simbologia dos sítios a representação de uma imagem 

negativa, uma expressão do atraso e das dificuldades no que refere ao acesso aos bens 

hídricos. A sede era suplantada vencendo as barreiras que demonstravam os baixos 

índices de qualidade da água, que poderia estar contribuindo para a geração de uma 

semente que geraria sofrimento à saúde humana.  

 Também sabemos que nos momentos de angústia, as pessoas buscam apego 

religioso e praticam ainda mais os atos de fé. Isso está em conformidade com as palavras 

da agricultura abaixo. 

 

“Ainda vai chover. O povo não sabe de nada. Quem sabe das coisas é Deus”.                                           

Moradora 04 
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 Temos nesse discurso toda uma valorização dos preceitos religiosos, e uma total 

descrença nos conhecimentos do homem em relação aos fenômenos naturais, sendo isso 

muito evidente nas constantes previsões meteorológicas. Percebemos que a agricultora 

valoriza a fé antes de qualquer coisa, dialogando assim, com o comportamento de alguns 

personagens da obra “O Quinze”, que buscam apoio na fé para tentar vencer as 

adversidades da seca (QUEIROZ, 1993). 

 As palavras acima estão relacionadas com a visão que distancia ciência e religião, 

afinal os conhecimentos adquiridos pelo homem não são valorizados, pois existe um ser 

onisciente e que os conhecimentos humanos não podem prever as devidas ações. Assim, 

temos um caráter religioso que se sobrepõe aos saberes e a experiência humana.  

 Além disso, é preciso salientar que, em vários casos, o movimento das pessoas em 

torno da fé funciona como uma bússola para nortear saberes que homem desconhece e 

também como um pilar de sustentação quando a vida está amarrada por diversos 

problemas. Dessa forma, vivenciar a fé é ter certeza que fatos inexplicáveis pelo 

conhecimento humano, podem fazer parte na nossa realidade, desde que haja crença num 

ser supremo.   

 Já no discurso seguinte, temos a constatação que a água se transformou numa 

mercadoria e grande geradora de lucro para o homem. 

 

“Mandei cavar um poço na vila Tomevieira e hoje consigo vender água para vários 

municípios”.                                            

Morador 05 

 

 A voz acima expõe o poder adquirido pela água nos últimos anos, sendo 

considerada uma verdadeira mercadoria e, ao mesmo tempo, centro de cobiça de vários 

setores nacionais e internacionais (Silva, 2010). O dono do poço se aproveitou dos 

problemas hídricos e construiu uma verdadeira empresa em torno da venda de água, 

exportando-a para diversos lugares.  

 É preciso salientar que sempre colocamos a seca com maior responsável pelo 

processo comercial acerca dos recursos hídricos, mas temos que citar que a má qualidade 

da água oferecida pelos serviços privados também impulsiona a mercantilização do 

município de Ereré-CE. Alguns moradores reclamam da quantidade cloro na água, 

afirmando que gera um gosto ruim e também um odor desagradável, então preferem 
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recorrer ao comércio da água. Isso representa uma condição, pois segundo Castro (2016), 

os serviços privados surgiram como ferramentas para salvar as pessoas da má qualidade 

hídrica oferecida pelo setor público. 

 Nota-se mais um mito desfeito, pois no discurso nem sempre o setor privado 

consegue oferecer qualidade nos serviços, muitas vezes um processo de privatização 

serve apenas para cortar um fio condutor que desliga as responsabilidades de um governo 

no que refere a gastos em certos setores da sociedade. Isso fez surgir meios alternativos 

de mercado da água, até com pouca qualidade, mas que não exploram tão forte, 

economicamente, o homem.    

 É evidente que falta um conjunto de políticas públicas mais eficientes sobre o 

acesso aos recursos hídricos para que haja uma diminuição do processo de 

mercantilização de um bem universal e necessário a todos.   

 

5 Considerações finais 

 

 Assim, o presente trabalho mostrou diversos discursos de habitantes do município 

de Ereré-CE em relação ao processo de aquisição de recursos hídricos. Notou-se uma 

verdadeira visualização histórica de vários momentos em que o acesso à água foi bastante 

complicado, impetrando situações que poderiam gerar mazelas à saúde humana. Todas as 

condições trazidas a partir das conversas informais como munícipes permitiram 

compreender um pouco a subjetividade de sujeitos que dependem constantemente de 

recursos hídricos. 

 Ademais, cita-se que o processo de mercantilização hídrica se instalou no 

município criando raízes fortes, afinal há um público consumidor que aderiu a utilizar 

outros meios para ter água de qualidade em suas casas e atender as necessidades diárias. 

Nesse contexto, mesmo com algumas mudanças que beneficiaram o povo no acesso aos 

hídricos, por exemplo, serviços de abastecimento naquele território, o processo de 

mercantilização também recebeu sua parcela de adesão. 

 O tempo não para, mas na memória de alguns munícipes ainda está guardado um 

conjunto de discursos que servem de reflexão em torno da relação do homem com o 

dinamismo dos recursos hídricos.  
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Resumo:  

Desde o surgimento da paisagem cultural até o cotidiano, essa sofre certas alterações, não 

apenas as mudanças naturais como também as ações antrópicas. Dentre essas uma das principais 

representações materiais de memórias sociais é a arquitetura, objeto de estudo. Com isso, a cidade 

de Mossoró, localizado na região Oeste do Rio Grande do Norte, sofre diariamente com 

transformações em suas edificações históricas que é símbolo do modo de vida e cultura do povo 

mossoroense. Mediante tais discussões, esta pesquisa tem por finalidade analisar os percurso e 

herança da paisagem cultural representada nos patrimônios arquitetônicos de Mossoró, 

repercutindo sobre as interações sociais de grau de identidade para com o local de práticas de 

preservação e conservação dos bens materiais existentes. Para tanto, executou-se uma busca 

diversa de relatos e acontecimentos em relação da identidade cultural na arquitetura mossoroense, 

por meio de registros fotográficos, documentos da prefeitura, documentos bibliográficos, antigos 

manuscritos, iconografia, mapas cartográficos, jornais municipais e web sites. Os resultados 

obtidos evidenciaram que a degradação do acervo histórico da arquitetura do município, assim 

como as alterações de fachadas de edifícios ainda existentes que reduziu e marcou a memória 

social é fruto da influência significativa da cultura do homem contemporâneo. Como conclusão, 

a paisagem de patrimônio cultural de Mossoró necessita da realização de um inventário de 

identificação dos edifícios vernaculares locais, além de inserção de políticas públicas de 

salvaguardo a arquitetura, para que possa permanecer a memória, destacando o patrimônio 

cultural e identidade do município. 

 

Palavras-chave: Salvaguardo; Identidade; História; Paisagem; Arquitetura.  

 

1 Introdução  

 

Os conceitos e práticas acerca da preservação do patrimônio cultural, 

historicamente o conceito de Paisagem Cultural prevalece um período de evolução. 

Estrategicamente, chegou-se ao ponto onde a relação entre homem e meio natural destaca 

a busca pela compreensão da interação entre materialidade e subjetividade dos objetos 

categorizados como patrimônio. Com isso, é importante que a vivencia e a dinâmica das 

representações culturais devem ser consideradas. Dessa forma, as alterações das visões 
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sobre o patrimônio e as relações decisórias entre agentes públicos e a sociedade vem 

sendo discutida, passando a ter mais possibilidades de participação. 

Nesse cenário destaca-se a incorporação de conceitos de paisagem na geografia, 

em meio a natureza e cultura, apresentada por Sauer e um grupo de geógrafos da década 

de 1980 se mostram diferenciados em suas atuações e perspectivas. De grande referência 

serão os conceitos apresentados ao discutir e defender a paisagem cultural e humanista, 

visto que o patrimônio cultural não pode destacar ou escolher uma das vertentes. 

O trabalho reflete sobre os desafios da conservação e preservação de paisagem 

patrimonial, fazendo necessário pensar estratégias e instrumento de gestão, que relacione 

a dinâmica e desenvolvimento de centros históricos. Sendo importante as políticas 

públicas e instrumentos de apoio ao salvaguardo, que agrega as leis protecionistas 

existentes. Em Mossoró, é notório as tentativas fracassadas, que por vezes desconsideram 

as especificidades de cada local, impondo regras de outro local e pouco efetivos. 

O Catetinho, um casarão da cidade, foi escolhido como objeto de pesquisa pela 

sua importância paisagística e patrimonial, seja na esfera arquitetônica, cultural e urbana. 

O trabalho visa refletir sobre o processo de preservação desse edifício histórico, 

apresentando uma análise de sua vivencia e de sua modificação, causada pelo homem 

moderno. Em seguida tem a questão das leis de salvaguardo presente na cidade, como a 

Lei Nº 2749 (Lei de Tombamento Municipal), que está é esquecida pela sociedade e pelos 

governantes, como também o Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de 

Mossoró que multa as irregularidades relacionadas, mas esses meios não são eficazes, 

criando um “falso cenário” de negligencia do centro histórico da cidade. 

Partindo do conhecimento em que a cidade está inserida em um cenário instável 

de conservação e preservação de bens materiais, considerando que todos os dias Mossoró 

corre o risco de um patrimônio histórico ser demolido. Para em seguida fazer uma 

reflexão de forma crítica aspectos relacionados ao modelo atual de salvaguardo. 

 

2 Paisagem cultural e patrimônio  

 

O palavra paisagem, geralmente, está relacionada a natureza deixando de lado a 

ação do homem, essa alteração de sentido faz parte do senso comum. Esta linha de 

pensamento, de certa forma, dificulta o estudo preciso e sua definição com um 

vocabulário científico ou técnico, visto que o significado está geralmente ligado a noções 
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visuais e estéticas, vinculada a uma “maneira de ver e conceber o mundo, de compô-lo 

em uma cena” (CABRAL, 2000, p. 36). 

Sobre a paisagem, existe vários campos de conhecimento, cada um com seu 

sentido e particularidades que diferenciam entre si. Entretanto, a geografia ganha 

destaque, apresentando dois caminhos que se distinguem pela gênese, pelo percurso e 

pelo conceito adotado, a geografia cultural saueriana e a nova geografia cultural que 

designam caminhos divergentes (CORRÊA; ROSENDAHL, 2012, p. 7). 

A primeira a ser estudada foi a geografia cultural saueriana, iniciada pelos alemães 

Otto Schlütter e Siegfried Passarge, no final do século XIX, com influência positivista, 

que exalta o valor do homem e a lógica científica, tratando a paisagem por meio de 

estudos de seus elementos físicos, somente aportando-se do campo visual, seguindo a 

ciência empírica de apenas evidências iniciais. E esse estudo ganhou destaque no ano de 

1925 pelo geógrafo Carl Ortwin Sauer com a divulgação do clássico “A morfologia da 

paisagem”, nos Estados Unidos, como um movimento de oposição ao determinismo 

geográfico ou ambiental. Sauer vê a geografia como uma ciência da paisagem, onde em 

seu método considera as formas materiais primordial para o estudo da paisagem, como 

também analisa como a cultura humana transforma a paisagem natural naquilo que se 

denomina “paisagem cultural” (Kulturlandschaft).  

Consoante Sauer, a paisagem seria uma área modificada, tanto pela natureza 

quanto pela cultura, onde o conceito divide-se em dois momentos: paisagens naturais, 

quando não houvesse interferência humana sobre um espaço ainda natural; e paisagens 

culturais, quando qualquer ação do homem estabelece uma influência de transformação 

sobre o meio natural. Dessa forma, a relação entre o homem e a natureza é dada como “a 

cultura é o agente, a área natural o meio e a paisagem cultural é o resultado” (RIBEIRO, 

2007, p. 19). 

Em 1975, após o falecimento de Sauer uma nova ideologia acerca da nova 

geografia cultural começa a se desenvolver gradativamente, ganhando força na década de 

1980. Pensamentos vindo da década de 1960 com movimento humanista, na qual valoriza 

o estudo da subjetividade do homem e do ambiente nas pesquisas geográficas, 

considerando a paisagem além dos elementos visíveis. Com isso, a nova geografia 

cultural surgiu com o objetivo de se opor a abordagem de Sauer por não se tratar apenas 

de aspectos visuais da paisagem, e sim considerar a adoção da perspectiva interpretativa 

dos símbolos presentes tão importante quanto os aspectos materiais.  
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A paisagem é introjetada no sistema de valores humanos, definindo 

relacionamentos complexos entre as atitudes e a percepção sobre o 

meio. Nessa visão, a estética da paisagem é uma criação simbólica, 

desenhada com cuidado, onde as formas refletem um conjunto de 

atitudes humanas (RIBEIRO, 2007, p. 24). 

 

Com esses pensamentos postos, começa a surgir um conceito sobre paisagem que 

possui múltiplas acepções e está em permanente construção que não pode deixar de ser 

explorada. Apesar de existir a muito tempo na geografia, ainda precisa de um maior 

esclarecimento de sua importância e função dentro da disciplina.  

Ao modo de identificação e preservação do patrimônio não deve negligenciar 

nenhuma das duas vertentes acerca da paisagem cultural e humanista. Ribeiro questiona 

se for verdade que a atribuição de valor de patrimônio é uma ação realizada a partir dos 

valores simbólicos atribuídos a um bem, seja este bem material ou não, é verdade também 

que elas estão estritamente ligadas à organização do espaço e às manifestações físicas da 

paisagem.  

Dessa forma, a possibilidade de inserção entre a natureza e o homem é sempre um 

foco central nessas abordagens, tem no pensamento geográfico uma das suas origens. Da 

mesma forma, na série de estudos e reflexões empreendidas por organismos nacionais e 

internacionais ligados à proteção do patrimônio, nota-se a presença forte de referências a 

trabalhos, seja daqueles ligados a Sauer, seja daqueles ligados ao processo de renovação 

da geografia cultural. 

A paisagem enquanto política de patrimônio busca atuar hoje em dia, tanto a 

expressão da relação cultural e natural, o material e imaterial, onde acarreta diversos tipos 

de áreas que tenham valor do ponto de vista  histórico, estético, arqueológico, científico, 

etnológico ou antropológico, como por exemplo sítios, parques naturais, conjunto urbano, 

monumentos, grupos de edifícios, entre outros, evidenciando que não está apenas 

associada a espaços naturais, e sim obras isoladas como também conjugadas do homem 

e da natureza (UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura). 

A UNESCO organizou a Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, 

essa aprovada na Reunião de Paris em 1972, que tem o objetivo de incentivar a 

preservação e a valorização de bens culturais e naturais considerados de importância 

como referência e identidade da humanidade, podendo ser considerado patrimônio de 

todos os povos. Desde o início da Convenção, nota-se um antagonismo entre as categorias 

cultural e natural, em que um se preocupava com os sítios culturais e outro que lutava 

pela conservação da natureza. Essa divisão teve consequência dos riscos estabelecidos 
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das intensas mudanças nas paisagens, ocorrido pelo desenvolvimento da expansão 

agrícola, da industrialização e da urbanização do mundo moderno às áreas naturais do 

planeta, então o órgão reconheceu oficialmente a importância de se proteger o patrimônio 

natural.  

A partir dessa separação teve como consequências, o patrimônio cultural que para 

muitos arquitetos, historiadores da arte e outros cientistas das áreas humanas, os 

monumentos e estruturas, prédios e ruínas, eram vistos como fenômenos isolados devido 

a ação antrópica (FOWLER, 2003). É evidente que o valor paisagístico é primordial na 

trajetória de iniciativas pela preservação da natureza. Portanto, esse valor vem passando 

por modificações desde então, onde antes o objetivo era somente a beleza cênica e hoje 

abrange significados como afetividade, importância histórica, econômica e biológica, 

dentre outros. 

No Brasil, o tombamento se deu a partir do Decreto-lei nº 25 no dia 30 de 

novembro de 1937, inspirado no anteprojeto do poeta modernista Mario de Andrade, 

apontava para uma certa concepção integrada de patrimônio cultural e natural, ao dar 

importância os bens históricos e artísticos aos monumentos naturais, sítios e paisagens de 

feição notável, como mostra no primeiro artigo do decreto: 

 

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 

dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja 

de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico (IPHAN, 2006, on-line). 

 

Junto ao decreto, foi criado o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico, onde era registrado todas as formas de tombamento, na qual não foi utilizado 

por muito tempo sobre determinados livros, sendo negligenciado os bens paisagísticos. 

Com a Constituição Federal estabelecida em 1988, no Artigo 216, ampliou o conceito de 

patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, substituindo a nominação de Patrimônio 

Cultural Brasileiro, em vez de Patrimônio Histórico e Artístico.  

Essa mudança alterou o sentido do conceito e estudo de referência cultural e a 

definição dos bens que poderiam ter um tal reconhecimento, especialmente os bens 

imateriais. Dessa forma, a Constituição tem uma parceria entre o poder público e as 

comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, no entanto 

mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade 

da administração pública. 
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3 Patrimônio cultural de Mossoró  

 

Em frente à Praça São Bento Praxedes fica a  casa 98 mais conhecida como o 

Catetinho Mossoroense (Figura 1), localizado no centro do município, onde foi alvo 

dessa nova cultura moderna. Construída em 1918, o Catetinho abriga um século de 

história. A casa possui um estilo arquitetônico eclético, bastante característico no século 

XIX e no início do século XX. 

 

 
Figura 1 - Praça São Bento Praxedes e ao fundo o Catetinho 

Fonte: Blog de Télescope (2013) 

 

Recentemente, Mossoró tem perdido parte do seu patrimônio histórico, onde 

foram vários os exemplos de prédios antigos que foram demolidos, como a casa do 

jornalista Dorian Jorge Freire, a casa dos abolicionistas e o Cine Caiçara. Logo, esse 

prédio que retrata o símbolo da história de Mossoró não foi o primeiro a sofrer mazelas 

com o tempo e o abando por parte dos proprietários e até mesmo pelos governantes. Com 

isso, muitos símbolos da arquitetura mossoroense está sendo alvo do mercado moderno, 

que veio à discursão a partir do tramite de venda ser ativado pelos herdeiros de espólio 

de seu último proprietário.  

O nome característico Catetinho de Mossoró é dado porque durante dois dias 

hospedou o Presidente Getúlio Vargas e sua comitiva presidencial, que após a solenidade 

do hasteamento da Bandeira Nacional, foi dado como instalado o Governo Provisório da 

República do Brasil. Portanto, a praça localizada em frente ao edifício vernacular faz 

parte tanto da história regional como da nacional, valorizando, de certa forma, o casarão. 

Entretanto, esse título faz alusão ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede oficial do 

Governo na época.  
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Partindo para a cultura vivenciada, o edifico teve como primeiro dono o 

comerciante Sebastião Fernandes Gurgel, posteriormente, em 1929, os proprietários 

passaram a ser o casal Miguel Faustino do Monte e Elita Souto do Monte, que moravam 

no Rio de Janeiro, e em 1945 foi vendida para a família Rosado, cuja passou várias 

gerações da famílias residindo na casa. O espolio industrial Jerônimo Dix-neuf Rosado 

decidiu comprar o Catete Mossoroense a fim de realizar um sonho de sua esposa, Maria 

Odete de Góis Rosado, tornando um valor afetivo para toda a família. Na Figura 2 mostra 

a frente do casaram quando Maria Odete ainda residia.  

 

 
Figura 2 - Imóvel antes de começar a ser desfigurado 

Fonte: Blog Carlos Santos (2017) 

 

Em 2014, Gustavo Rosado, um dos dez herdeiros, em uma entrevista para a 

Revista de Domingo do Jornal de Fato RN, comenta que guarda com muito cuidado os 

recortes de jornais e fotos que retratam a história do casarão, todos emoldurados, visto 

que parte da sua família tinha vivido nesse lugar, além de que sua mãe foi a última 

residente até o dia de seu falecimento, em outubro de 2012. Como também, discute sobre 

o processo de venda e o motivo: 

 

Decidimos vender porque não teríamos como manter a casa. E a gente 

sabe que, com o tempo, esses prédios antigos fechados, se não passar 

por um trabalho constante de manutenção acabam se deteriorando, 

ficando difícil de encontrar pessoas interessadas em adquiri-los. Então, 

depois do falecimento da nossa mãe, Almir (empresário e proprietário 

da churrascaria O Laçador) nos procurou e demonstrou interesse em 

adquirir o imóvel. Não existe essa cláusula no contrato de compra e 
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venda da casa, mas ele nos falou do objetivo de fazer um restaurante, 

mantendo o estilo arquitetônico, mas agora o imóvel é dele e não 

podemos assegurar que será preservado (ROSADO, 2014, p. 7). 

 

O Catetinho Mossoroense faz parte da lista como histórico e componente do 

“Corredor Cultural” do município, porém o Casarão foi vendido em abril de 2014 em 

estado de abandono (Figura 4) para um empresário de rede de restaurantes, sem saber 

que destino terá o casarão que guarda memórias de famílias, da cidade e da própria 

sociedade do município. Após a venda do casarão, assim como os mossoroenses a própria 

família Rosado, sofreram dias de ansiedade e expectativa, por haver uma possibilidade 

do prédio ser demolido. 

 

 
Figura 3 - Catetinho de Mossoró em estado de abandono 

Fonte: Revista de Domingo, Jornal de Fato RN (2014) 

 

Atualmente, tem-se a certeza de que o Catetinho não foi demolido, por causa de 

uma intervenção judicial, que ensejou pelo menos a preservação de parte de sua estrutura 

física original. Isso mostra que embora no município exista a Lei Nº 2749, mais conhecida 

como Lei do Tombamento Municipal, que está em vigor desde 17 de junho de 2011, que 

dispõe sobre o tombamento e preservação do patrimônio cultural, histórico, artístico e 

paisagístico, localizado no território do município de Mossoró, onde o poder público 

municipal pouco tem feito para preservar sua história material. 

Em 2013, Genivan Vale, um dos vereadores que mais tem lutado pela causa dos 

casarões históricos de Mossoró, propôs uma emenda aditiva (nº 52/13) ao Projeto de Lei 

nº 1125/2013, que previa ações de preservação ao patrimônio histórico e cultural da 
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cidade, além da implementação de uma política de tombamento e preservação dos prédios 

históricos da cidade. No entanto, mesmo sendo aprovada pela Câmara Municipal, a 

emenda ainda não foi sancionada pelo Poder Executivo. E em seu blog de página única 

complementa: 

 

Lamentamos muito em ver que mesmo com uma Lei de Tombamento 

em vigor, Mossoró vem perdendo, ano após ano, vários prédios 

históricos, que junto com eles, também se vão parte de sua história. 

Quando você tomba um prédio histórico, acarreta custos para o 

município e parece que o município não quer arcar com estes custos. 

Falta vontade política para resolvermos este problema (VALE, 2014, 

on-line). 

 

A decisão tomada pelo desembargador Virgílio Macêdo Jr, do Tribunal de Justiça 

do RN, manteve a sentença inicial que suspendia a execução da obra no Catetinho, por 

receio de eventual responsabilidade por degradação do patrimônio histórico norte-rio-

grandense. Essa suspensão da obra no imóvel é resultado da Recomendação nº 

0013/2015, movida pelo Ministério Público, que impediu as obras de construção, reforma 

e demolição. O autor do Agravo de Instrumento alegou que teve o seu direito de 

propriedade violado pela parte agravada, não podendo exercê-lo em sua plenitude, de 

modo que terá prejuízos em virtude da suspensão provocada pelo órgão ministerial. 

A decisão em segunda instância destacou o artigo 23 da Constituição Federal, a 

qual reza que é competência de todos os municípios o objetivo de proteger os documentos, 

as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos; bem como impedir a evasão, a destruição e a 

descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 

Da mesma forma, o Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de Mossoró, 

no artigo 237 diz que deve atentar contra construções, unidades ou conjuntos 

arquitetônicos ou históricos integrantes do patrimônio cultural da cidade, tendo infrações 

punidas com multa. 

Em visita ao Catetinho, o segurança, sem identificação, afirmou que a estimava é 

de que até o final de 2018 seja inaugurado como uma galeria comercial, chamada de 

Centro Comercial Casarão, possuindo 40 lojas, além de praça de alimentação, 

churrascaria, lanchonetes, café e doces. A partir dessa mudança de paisagem podemos 

refletir sobre tal descaracterização parcial do casarão.  
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Figura 4 - Catetinho Mossoroense atualmente 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As construções evoluíram na etapa tecnológica, mas não houve mudanças 

drásticas das formas arquitetônicas, sendo um dos pontos positivos dessa alteração, que 

em relação a arquitetura se manteve com poucas alterações, onde foram pintadas de cores 

similares ao original e inseridas estruturas de ferro cobertos de vidro fazendo alusão ao 

formato de uma casa trazendo um pouco de modernidade, como também a fachada do 

casarão que continuou o mesmo portão, até o momento da obra, e a conservação da parede 

balaustrada que em seu parapeito foi revestido de porcelanato.  

Assim como outros prédios históricos, a descaracterização mais abrangente é no 

interior, cujo a planta foi modificada a favor das demarcações das lojas e sua ampliação, 

visto que as paredes da época eram grossas, perdendo, cada vez mais, a memória social e 

sua identidade. Como também o jardim na parte externa, que possuía um chafariz e um 

caramanchão, na qual foram retirados para fazer uma área em vazio, outrossim é a 

instalação de rampas e escadas com corrimãos. 

Torna-se evidente, portanto, que a preservação e conservação da casa 98 foi 

parcialmente positiva, onde o casarão permaneceu com suas características arquitetônicas 

marcantes, mas com algumas interferências. Entretanto, essa última pode ter afetado a 

sua memória social, permanecendo no local ou ignorado, visto que o atrativo comercial 

pode causar essa ideologia errônea.  
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6 Metodologia 

 

O percurso metodológico baseou-se inicialmente em pesquisa de diversos sites e 

artigos técnicos, onde o histórico e diversos conceitos acerca da paisagem e seu 

tombamento foram estudados e revisados para melhor aprofundamento do assunto. Logo 

adiante, foram feitos levantamentos através de documentos bibliográficos, mapas 

cartográficos, documentos da prefeitura, antigos manuscritos e jornais municipais, para 

entender melhor a situação do edifício histórico estudado, o Catetinho de Mossoró. 

Em segundo lugar, a pesquisa teve como referência de dados secundários de 

dissertações teses e entrevista com informantes chaves, na qual estes contribuíram de uma 

maneira significativa para a obtenção de um rico conhecimento não registrado, mas não 

menos relevante. Além disso, foi feito um levantamento de registros fotográficos e 

iconografias em que as imagens foram selecionadas, a fim de comparar as modificações 

que a paisagem tinha através da ação antrópica. Como também, foi realizada uma visita 

ao Centro Comercial Casarão com o objetivo de obter informações e ter uma visão crítica 

e técnica com ao atual Catetinho.  

Esses métodos de pesquisa foram utilizados com o objetivo de deixar o presente 

trabalho com informações relevantes e obter dados para auxiliar na produção, além de 

obter ênfase ao estudo da história das edificações vernaculares presente na paisagem 

urbana. 

 

7 Resultado e discussões  

 

A partir de mudanças e instabilidade de preservação e conservação de edifícios 

históricos que marcam a memória social acaba tornando-se negligenciado, devido o 

homem moderno se sentir capaz de fazer mudanças, independente se afeta a cultura de 

um povo ou não. A era moderna tem intensificado essa ideologia, por causa da busca 

intensiva do lucro vindo da especulação imobiliária, onde o homem acaba, muita das 

vezes, se tornando equivocado em termos de salvaguardo de prédios vernaculares,  

O casarão, objeto de estudo para este trabalho, que sofreu interferência do homem 

contemporâneo. Mesmo não tendo alterado significativamente sua estética, a exemplo da 

arquitetura e fachada do casarão, a mudança se deu em eu interno e em algumas 

intervenções no exterior, assim como a troca de função para com o local, passando de 
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residência para centro comercial. Com isso posto, pode intensificar a perda da memória 

social que durou um século para ser construída.  

 

8 Considerações finais 

 

Dessa forma, o diálogo sobre o conceito de paisagem cultural e seu instrumento 

de preservação, destaque que qualquer forma de vivencia do homem é uma forma de 

cultura e está precisa ser conservada. Contudo, a preservação e conservação da paisagem 

de patrimônio cultural de Mossoró precisa urgentemente ser tombado.  

É necessário fazer um mapeamento do patrimônio histórico e cultural do 

município, com o objetivo de otimizar as ações de preservação. Esse levantamento de um 

inventário de identificação dos edifícios vernaculares locais já teve início na gestão de 

Dix-huit Rosado, onde foi destacado o corredor cultural de Mossoró, com placas 

informativas identificando os prédios históricos e hoje boa parte destes patrimônios foram 

demolidos. 

Visto que os patrimônios históricos de Mossoró estão sendo demolidos, uma 

maneira de evitar que esse impasse se intensifique e se percam em detrimento à 

especulação imobiliária, a criação de estímulos aos proprietários dos imóveis que 

preservam a história do município é necessário, através da participação e construção das 

percepções e narrativas sobre o patrimônio cultural. Como também, maior eficácia da 

execução da Lei do Tombamento Municipal, que entrou em vigor desde 2011. 

“É preciso uma ação conjunta para garantir a preservação do Patrimônio Histórico 

e Cultural da cidade. Preservar o patrimônio histórico de uma cidade é valorizar a cultura 

e perpetuar sua história para as próximas gerações”. Assim como o vereador Genivan 

Vale, a sociedade e os outros governantes devem seguir a mesma linha de pensamento 

para melhorar o processo de salvaguardo de casarões, para que possa permanecer a 

memória, destacando o patrimônio cultural e identidade do município. 

Esse trabalho não teve a intenção de parar os pensamentos acerca do tema, e sim 

estimular e levantar questionamentos sobre a maneira como enxergamos a proteção ao 

patrimônio cultural, como também refletir sobre a contribuição do conceito da paisagem 

cultural para que possamos rever nossas políticas públicas municipais.  
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Resumo: 

Esse artigo, de caráter teórico, tem como objetivo discutir  os antecedentes históricos que 

permeiam a escola rural no contexto do escolanovismo, nos referendando, principalmente, a partir 

das  contribuições de Jorge Nagle, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo (1985) e Sud Mennucci. 

Dos estudos realizados, percebemos que a influência dos ideais escolanovistas que se traduziram 

em “Otimismo Pedagógico”, resultaram em   tentativa de construir um ideal de escola rural dos 

novos tempos da sociedade moderna, justificada pela situação de exclusão e isolamento na qual 

se encontrava a população rural, em virtude da crescente e inevitável urbanização. Na verdade, o 

que se viu foi uma tentativa de elevar a crença equivocada de que a modernização era a saída para 

a melhoria das condições existenciais do trabalhador do campo.  

 

Palavras-chave: Escola do campo; contexto histórico; Escolanovismo  

 

1.Introdução 

 

Superar as discrepâncias entre campo e cidade mediante políticas educacionais 

que reconhecem e criam formas de viabilizar o acesso, a permanência e a qualidade do 

ensino, tem provocado a discussão em torno da correção às desigualdades históricas 

impostas à população, principalmente, a rural no contexto brasileiro, particularmente, no 

Nordeste. Isso porque, tradicionalmente, essa população tem sido vista como 

desfavorecida ou carente e, para ela, são projetadas ações especiais, através de políticas 

sociais compensatórias, revelando “a descontinuidade da lembrança do homem rural e a 

identificação do homem do campo como carente” (ARROYO, 1982, p. 02).  

Mesmo assim, espera-se que a escola rural cumpra duas funções básicas: “em 

primeiro lugar, socializar o tradicional e atrasado homem do campo, modernizá-lo; em 

segundo lugar, treiná-lo profissionalmente para ser mais eficiente nas novas relações de 

trabalho e de produção” (ARROYO, 1982, p. 04). Desse modo, a retomada pelo interesse 

da educação rural tem um significado mais utilitarista, por atribuir ao trabalho e à 

economia responsabilidades de escolarização, reforçando a perspectiva que coloca a 

modernização da agricultura como um condicionante da valorização da escola rural, 

mailto:simonecabral@uern.br
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relegando-a à condição de “abandono relembrando” (ARROYO, 1982), atestando o seu 

caráter descontínuo e provisório a que foi submetida.   

Nesses moldes, segundo Arroyo (1982), há uma tentativa de direcionar as políticas 

educacionais às populações do campo, uma vez que faz parte da história da instrução 

pública a escola primária para o povo excluído do processo educativo. Vale salientar que 

Arroyo (1982) está se referindo a um ensino primário cujo fim exclusivo era a 

alfabetização no seu sentido mais restrito: saber ler, escrever e contar. Na verdade, esse 

processo educativo era adaptado ao contexto político e econômico vigente, cujas políticas 

e projetos orientavam-se por uma falsa noção que tomava o urbano como parâmetro, o 

rural como atraso.  

Tal perspectiva via, no processo pedagógico para o meio rural, um mecanismo 

favorável ao atendimento das exigências das novas tecnologias e inovações do setor 

agrícola, em detrimento dos conhecimentos e experiências cotidianas do homem do 

campo. A escola, por sua vez, inserida nesse contexto tende a perpetuar a imposição de 

um modelo educativo que, historicamente, tem servido mais à cidade do que mesmo ao 

campo. Na contramão, é preciso construir uma unidade para a tarefa que se coloca para 

os sujeitos a que essa educação se destina: reafirmar o compromisso coletivo com uma 

visão de campo, de educação e de política pública, superando o ideal de escola concebida 

como uma invenção da cidade para preparar as elites para governar e a camada popular 

para ser mão-de-obra. Esse modelo bilateral da educação reforça o que Demo (1981, p. 

199, grifo do autor) chama de subeducação, que se traduz na  

 
oferta de serviços educacionais à população carente com quantidade e 

qualidade de tal forma precárias que viria a reforçar as disparidades 

sociais vigentes. Aos pobres caberia uma educação residual, dada na 

medida das sobras da parte privilegiada do sistema [...] 
 

 

Assim era vista a escola do campo, cujas ações gestavam-se a partir de um modelo 

de educação urbanizador por acreditar que o desenvolvimento industrial faria desaparecer 

a sociedade rural, fadada ao esquecimento e ao atraso econômico. Nesse viés, a 

democracia participativa apresenta-se como fator decisivo na elaboração e definição das 

políticas públicas efetivamente voltadas para a educação do campo, assentada na busca 

por novos horizontes de emancipação a partir de práticas que ocorrem em contextos 

específicos que dão respostas a problemas concretos, como atestou Boaventura Santos 

(2003). O caminho entre o ponto de partida e a chegada para a construção e 



 

____________________________________ 
705 

 

reconhecimento da luta por uma educação contextualizada traz, de volta, à agenda 

nacional reflexões, expectativas e compromissos contra uma realidade de injustiças aos 

povos do campo.  

Contudo, para enveredarmos  pelo presente ou estabelecer perspectivas de futuro, 

é preciso entender  passado. Por isso, esse artigo, de caráter teórico, tem como objetivo  

discutir o contexto histórico que permeia a escola do campo no contexto do 

escolanovismo, nos referendando, principalmente, a partir das  contribuições de Jorge 

Nagle (2009), Anísio Teixeira (1985), Fernando de Azevedo (1985) e Sud Mennucci 

(1934). 

 

2.A escola do campo e o escolanovismo: Antecedentes históricos 

 

A escola é mais um dos espaços onde nos educamos. Entre outros, como a família, 

está a igreja; mesmo sendo sua a ação educativa de caráter informal, foi, basicamente, a 

experiência religiosa que fundou a escola no Brasil, nos moldes como a conhecemos, 

hoje, institucionalizada e de produção disciplinada. Os colégios europeus fundados pelas 

ordens religiosas dos séculos XVI e XVII absorvem a rígida formação moral do 

cristianismo e a forma de vida de aspiração burguesa, sob o domínio da interpretação das 

autoridades eclesiásticas, os jesuítas.  

Com seu trabalho missionário, os jesuítas dedicaram-se à tarefa de divulgar a fé 

católica e os costumes europeus, particularmente, os costumes de Portugal, ao mesmo 

tempo que ensinavam as primeiras letras. Ao assentar-se nas bases do colonialismo 

europeu os modos de reprodução da educação jesuíta foi marcada por práticas simbólicas 

que pressupunham padrões de autoritarismo e passividade ante as tarefas de resistência 

contra esse sistema. Embora, segundo Boaventura Santos (2008b), o sistema colonial 

português apresentasse especificidades em relação ao colonialismo hegemônico de países 

do norte-europeu, por sua condição de subalternidade e periferização no desenvolvimento 

do capitalismo industrial, vínculo mais estreito e direto do colonialismo.  

Assim, logo quando chegaram ao Brasil, em 1549, espalharam-se rapidamente por 

várias regiões brasileiras, cuja organização comunitária nas zonas de colonização supre a 

ausência do Estado. E mesmo quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal, 210 anos 

depois, em 1759, por influência dos novos ares iluministas do século XVIII, evidenciando 

o real interesse da educação jesuíta, educar o cristão a serviço da ordem religiosa e não 

dos interesses de Portugal, já tinham o monopólio e domínio da educação brasileira.  
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A escola chega ao Brasil como um apêndice da instituição religiosa, rompido ao 

se sustentar pela racionalidade iluminista e burguesa do arquétipo de sociedade moderna. 

A escola é repensada sob os princípios burgueses da universalidade, da gratuidade e da 

laicidade, mas sem conseguir dar conta, efetivamente, do seu acesso a todas as camadas 

da sociedade e sem cumprir a promessa de ensino público propriamente dito. 

Surgida tardiamente sob a tutela do Estado, a escola brasileira marca a 

consagração dos privilégios da elite na organização do sistema público de instrução, 

desejosa de alcançar ascensão social e política, já que aspira a se tornar classe dirigente. 

O seu caráter seletivo é, claramente, acentuado nas primeiras décadas do século XX, 

quando o sistema escolar, segundo Anísio Teixeira (1985, p. 398), “não penetrava 

profundamente nenhuma grande camada popular e se caracterizava, perfeitamente, como 

uma educação de elite, eufemismo pelo qual significamos o fato de a educação não atingir 

senão os filhos dos pais em boa situação econômica na sociedade”. Acresce a essa 

vantagem para a elite brasileira, “a oportunidade de dar a seus filhos a educação 

necessária às carreiras burocráticas e liberais, com que as boas famílias brasileiras 

contavam superar as dificuldades de desagregação da classe agrária” (TEIXEIRA, 1985, 

p. 404). É, nesses termos, que nos sistemas escolares brasileiros, em cuja organização, se 

reflete os interesses das classes dominantes (AZEVEDO, 1985).   

O modelo educacional vigente não só apresentava um elevado deficit no 

atendimento e acesso à escola pelas classes populares, como era carregado de um sentido 

de adestramento do processo de ensino, que mais servia ao treinamento para exames, 

considerado necessário à promoção seletiva. Com efeito, acentua-se o caráter dual do 

ensino brasileiro: um para atender à classe mais alta, oferecido por meio de uma escola 

secundária privada e de caráter propedêutico para o acesso ao ensino superior público e 

gratuito; e outro, o sistema popular de ensino, compreendendo as escolas públicas 

primárias e técnicas (TEIXEIRA, 1985).  

 De fato, as necessidades educacionais prementes não se propunham resolver a 

demanda intensificada de educação das novas classes de trabalho, emergentes do surto 

industrial na década de 1930. Esse apelo ao atendimento obrigatório e gratuito de 

oportunidades educativas básicas à classe popular, motivou a tomada da consciência 

educacional provocada pela mobilização de educadores e intelectuais brasileiros, desde a 

década de 1920. Mais tarde, em 1932, essa mobilização é traduzida em um documento, o 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em que esboçam um programa de reconstrução 
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da educação brasileira encabeçado por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio 

Teixeira, dentre outros educadores.   

A Escola Nova, assim chamada por romper com a escola tradicional de inspiração 

religiosa e conservadora e sustentar-se nas bases do pensamento liberal, é responsável por 

trazer a esperança renovadora para a educação brasileira, visando à transformação e à 

democratização da sociedade por meio da educação, defendendo uma escola pública, 

gratuita e laica para todos, sem privilégios e elitismo. Para tanto, requeria uma reforma 

educacional de bases comuns no âmbito da formação técnica, academicista e pragmática 

a fim de combater a defasagem entre o tipo de educação oferecida no período, tradicional 

e confessional, e as exigências do desenvolvimento nacional de aumento da produtividade 

e, com isso, de elevação da escolaridade. Por esse viés, fica subjacente o esforço de 

preparação para a utilização das técnicas e especialização do conhecimento, uma vez que 

“uma educação universal não é somente aquela que ministra uma cultura geral comum e 

põe ao alcance de todos as suas vantagens, senão também, como observa justamente 

Dewey, ‘a que satisfaz à imensa variedade das exigências sociais e das necessidades e 

aptidões individuais’” (AZEVEDO, 1985, p. 148). 

Ainda que a posição ideológica assumida pelo movimento renovador, ao 

introduzir o pensamento liberal democrático na educação, defenda uma escola pública 

para todos, a fim de alcançar uma sociedade mais igualitária, contrariamente, contribuiu 

para uma maior elitização do ensino. Isso porque não só não tocou na base da estrutura 

piramidal da educação brasileira, ampliando a sua verticalidade, manifestada desde a 

escola primária, como manteve a seletividade quanto ao acesso: “dando primeiro aos 

muitos aquele mínimo de educação [...], e depois, aos poucos a melhor educação possível” 

(TEIXEIRA, 1985, p. 412, grifo do autor), conforme consta no trecho a seguir:  

 

Façamos do nosso sistema escolar um sistema de formação do homem 

para os diferentes níveis da vida social. Mas com um vigoroso espírito 

de justiça, dando primeiro aos muitos aquele mínimo de educação, sem 

o qual a vida não terá significação nem poderá sequer ser decentemente 

vivida, e depois, aos poucos a melhor educação possível, obrigando, 

porém, a estes poucos a custear, sempre que possível, pelo menos parte 

dessa educação, e, no caso de ser preciso ou de justiça, pelo valor do 

estudante, dá-la gratuita, caracterizando de modo indisfarçável a dívida 

que está ele a assumir para com a sociedade (TEIXEIRA, 1985, p. 412, 

grifo do autor). 

 

  Com o intuito de diminuir a diferença entre a classe elitista e a camada popular, a 

suposta igualdade de oportunidades levada a crer pelo ideal liberal, baseada na meritocracia 
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e na valorização e qualificação técnica, no âmbito educacional serviu mais como manutenção 

da ordem vigente do que como mecanismo de ascensão social. Prevalecia, então, a ideia da 

escola enquanto formadora do homem produtivo, cuja expansão dependia dos limites 

permitidos pelo capitalismo e da subordinação aos condicionamentos da vida atual, como 

nos faz compreender Nagle (2009) ao afirmar: 

 

[...] de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação das 

instituições escolares, da disseminação da educação escolar, será 

possível incorporar grandes camadas da população na senda do 

progresso nacional, e colocar o Brasil no caminho das grandes nações 

do mundo; de outro lado, existe a crença de que determinadas 

formulações doutrinárias sobre a escolarização indicam o caminho para 

a verdadeira formação do novo homem brasileiro [escolanovismo] 

(NAGLE, 2009, 115).  

 

Nessa perspectiva, a educação brasileira é reduzida ao campo da técnica, feita 

monopólio dos especialistas, cuja aplicação mecânica de categorias e de um modelo que 

transbordava o contexto histórico-social brasileiro da época. Ainda, segundo Nagle 

(2009), 

 

Por isso, é que se pode dizer que o escolanovismo- um dos tipos de 

otimismo pedagógico que se desenvolve na década de 1920-se dá a 

gradual substituição da dimensão política pela dimensão técnica, isto 

é, a substituição de um modelo mais amplo por outro mais restrito de 

percepção da problemática educacional (NAGLE, 2009, p. 284).   

 

De acordo com Teixeira (1985), embora as inovações educacionais recebidas de 

autores como Dewey tenham orientado reformas no ensino e marcado o ideário 

democrático pedagógico brasileiro, outros autores mais pessimistas, como Sud 

Mennucci27 viam essa influência como uma dependência da produção estrangeira, na qual 

se traduzia em “cópia de fórmulas alheias” (MENNUCCI, 1934, p.63), ou mesmo, 

“espírito de imitação” (MENNUCCI, 1944 apud MONARCHA, 2007, p. 35). Por trás 

dessa disputa, estava, na verdade, o conflito entre o capitalismo industrial em ascensão e 

a economia agrícola em declínio.  

                                                 
27 Sud Mennucci foi um dos principais propagadores do nacionalismo conservador de Alberto Torres e líder 

doutrinário da Cruzada Ruralista, cujo termo, em alusão ao movimento pela salvação empreendido pela 

Igreja Católica, foi responsável pela instalação de várias escolas normais rurais em diferentes regiões do 

país. A primeira Escola Normal Rural foi instalada em 1934 em Juazeiro do Norte-Ceará (MONARCHA, 

2007; MAGALHÃES JUNIOR, FARIAS, 2007).  
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A oposição ao ideário ideológico urbano-industrial é marcada pela reação ao 

contexto de adequação do meio rural às exigências da modernização e, 

consequentemente, de um modelo de escola ao tipo de sociedade da época, que procurava 

se distanciar, ainda mais, das condições e modo de produção de vida no meio rural.  Nas 

palavras de Mennucci, “facilmente: levamos às regiões do campo uma organização 

escolar que está profundamente, visceralmente eivada do preconceito urbanista. São 

simples ‘escolas de cidade’ implantadas ou enxertadas à força em núcleos rurais” 

(MENNUCCI, 1934, p.47). 

A crescente necessidade de industrialização do país exigia uma escola que 

preparasse para o novo, para as rápidas transformações do mundo capitalista e o 

trabalhador do campo não estava integrado ao sistema vigente. Como a terra era o meio 

primordial da sustentação e da riqueza do país em oposição à industrialização, o apelo à 

fixação do homem do campo passava a justificar uma bandeira de defesa do ruralismo 

pedagógico.  

A educação só se tornou uma preocupação nacional quando, ainda, em 1920, o 

analfabetismo atingia 65% da população e as técnicas de leitura e escrita vão se tornando 

instrumentos necessários ao contexto da sociedade urbana-comercial emergente 

(RIBEIRO; 2003, p. 82). A crescente migração rural-urbano e a consequente inchação 

das cidades, já na década de 1920, chamaria a atenção para o problema da educação. Não 

por acaso que a III Conferência Nacional de Educação, realizada em 1929, trataria 

especificamente do tema da Educação Rural, cujo direcionamento centrava-se na ideia de 

que só a educação era capaz de fixar o homem no campo e, com isso, conter a migração. 

Não obstante, para as cidades, seria oferecido o ensino técnico-profissional “a fim de 

qualificar o trabalhador e evitar o ‘descontentamento social’” (PAIVA, 2003, p. 137), 

resultante da onda migratória.  

De fato, parece-nos contraditório evidenciar que, quando o rural passa a ser o lugar 

de atraso em função da industrialização e modernização, é que se observa uma 

preocupação governamental com a educação rural. Nesse caso, há também que considerar 

a influência do ruralismo pedagógico o qual contribuiu para o surgimento do debate sobre 

a educação rural.  

Na verdade, o predomínio da agricultura na formação econômico-social brasileira, 

até 1930, favoreceu um ambiente de descaso quanto ao oferecimento de ensino 

direcionado às populações rurais, que, por motivos socioculturais, foi relegada a planos 

inferiores, sob a insígnia que “gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa de gente 
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da cidade” (LEITE; 2002, p. 14), que se perpetua e reproduz estereótipos.  Embora Paiva 

(2003) atribua certa importância à mobilização do governo federal, nesta década, que se 

voltava para discutir a educação rural em íntima relação com a questão sanitária. No 

transcorrer desse período, pregoava-se a necessidade de “levar assistência sanitária ao 

interior e, com o auxílio da educação rural estimular o sertanejo a permanecer no campo” 

(PAIVA, 2003, p. 139). E é sob a influência de associar o contexto educacional rural aos 

problemas de saneamento que Monteiro Lobato (1994) cultiva, em sua literatura, na 

figura do Jeca Tatu, a incapacidade do sertanejo sem instrução, adquirir hábitos de 

higiene.  

Com efeito, o discurso do ruralismo pedagógico é percebido como produto 

ideológico diretamente relacionado à preocupação nacional com o movimento migratório 

da população rural para os centros urbanos à procura de melhores condições de vida, 

motivados seja pela perda da capacidade produtiva, seja pela falta de condições de 

subsistência. A fim de esfriar o processo migratório, a ideia de fixação das pessoas no 

campo parecia a mais acertada, considerando a real necessidade de coibir a explosão de 

problemas sociais nas cidades e atender aos interesses de caráter econômico das classes 

e grupos de capitalistas rurais, que não queriam o esvaziamento da mão-de-obra no 

campo. Assim, as escolas rurais, quando existiam uma cópia deformada da escola da 

cidade, contribuíam ainda mais para reforçar o estigma de atraso, segundo Mennucci 

(1934). Esse autor inscreve ainda que,  

 

as classes primárias transformaram-se em polvos sugadores da energia 

rural, porque envenenam a alma dos filhos dos nossos lavradores, 

criando-lhes no íntimo a enganosa e perigosa miragem da cidade. O 

alfabeto, em vez de ser um auxiliar, um amparo, um sustentador da 

lavoura, virou um tóxico poderosíssimo e violento. Põe na cabeça da 

juventude aldeã o desejo louco de aprender para se libertar do fardo 

agrícola (MENNUCCI, 1934, p. 47). 

 

A despeito disso, como os valores urbanos passam a estimular interesses 

individuais, motivados pela promessa de “melhorar de vida”, a migração temporária e a 

valorização pela formação profissional apresentam-se como alternativas à atividade rural. 

Assim, particularmente, o padrão de comportamento dos jovens passa a incluir, em seus 

projetos individuais aspirações quanto ao trabalho e ao estilo de vida típicos da juventude 

urbana (CARNEIRO, 2007 apud SANTOS, S. C. M.,  2010).  
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A influência dos ideais escolanovistas que se traduz em “Otimismo Pedagógico” 

de acordo com NAGLE (2009), se estendeu nas décadas seguintes na tentativa de 

construir um ideal de escola rural dos novos tempos da sociedade moderna, justificada 

pela situação de exclusão e isolamento na qual se encontrava a população rural, em 

virtude da crescente e inevitável urbanização. É a partir de 1955, com o aceleramento da 

industrialização e com maior intensidade a partir de 1970, que a política educacional para 

o setor rural volta-se para a qualificação capitalista da força de trabalho. É uma tentativa 

de elevar a crença de que a modernização é a saída para a melhoria das condições 

existenciais do trabalhador do campo. Além disso, “neste processo, a ação educativa 

exercida não se processa como modificadora da realidade, mas como elemento de 

consolidação desta realidade” (CALAZANS; CASTRO; SILVA, 1981, p. 163).  

Quando a instrução torna-se identidade de classe dominante, num período ainda 

marcado por uma oligarquia rural pouco preocupada com a escolarização popular, o 

analfabeto passa ser “um incompetente”, na medida em que é considerado “elemento 

incapaz responsável pelo escasso progresso do país” (PAIVA, 2003, p. 38). Essa posição 

de atribuir ao analfabetismo a condição de atraso da sociedade brasileira, devido à 

crescente importância que a questão ganhava nos países centrais, nutria-se de sentimentos 

patrióticos, mas ingênuos, na esperança de que a supervalorização da educação 

solucionasse todos os demais problemas do país (PAIVA, 2003).  

Surge, então, uma visão humanitária da educação (compaixão) e esta passa a ser 

vista como saída para todos os problemas brasileiros (PAIVA, 2003). Tanto é que, de 

1952 a 196328, através da Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), estabeleceu-

se um ensino de base de recuperação e de desenvolvimento de comunidades rurais, com 

apoio da Igreja Católica, em função da garantia de maior racionalidade e produtividade 

no campo, sob o regime de corresponsabilidade entre Ministério da Educação (MEC) e o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e patrocínio da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Organização dos 

Estados Americanos (OEA).  

As atividades da Campanha, com forte influência da ligação entre educação e 

higienização, eram realizadas diretamente pelas Missões Rurais e Centros Sociais de 

                                                 
28 Embora desde 1950, já vinha sendo delineado no Brasil, os primeiros estudos e estratégias de 

implementação da referida Campanha, tomando como base a experiência mexicana baseada nos processos 

de Missiones Culturales, referência do movimento de ensino rural mexicano e desenvolvimento do seu 

sistema de escolas e de missões educacionais (MEC/CNER, 1959). 
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Comunidade e, indiretamente, através do treinamento intensivo de líderes e dirigentes 

comunitários, em órgãos locais ou regionais, que a própria Campanha criava, como: 

Cursos e Centros de Treinamento de Professores Rurais, Centros Cooperativos de 

Treinamento Agrícola para Jovens Rurais (masculinos), Centros de Orientação de Líderes 

Rurais (femininos) Centros Regionais Áudiovisuais, concessão de bolsas de estudos para 

especialização em assuntos que interessavam suas atividades etc. (MEC/CNER, 1959).   

 Os Centros Sociais de Comunidade centralizavam-se em estudos e trabalhos 

educativos, voltados, principalmente, para adultos, por meio de cursos e projetos de 

alfabetização, corte e costura, puericultura, canto orfeônico etc. No Rio Grande do Norte, 

de acordo com documento oficial da CNER (MEC/CNER, 1959), em 1957, já existiam 

18 Centros na região rural circunvizinha a Natal apoiados pela Diocese de Natal. Registra-

se, ainda, que, em 1956, essa ação na comunidade rural de Água Fria, município de 

Apodi-RN, era apoiada pela Diocese de Mossoró, que, sob a responsabilidade dos Clubes 

de Mães e de Jovens e da Escola de Alfabetização, “executavam, sucessivamente, projetos 

de corte e costura, trabalhos manuais, aprendizagem de boa alimentação, de enfermagem 

caseira etc., e fazem-se campanhas do filtro doméstico, da iodação da água e outros 

hábitos higiênicos” (MEC/CNER, 1959, p. 164). 

 As Missões Rurais, por sua vez, dispunham de uma metodologia que visava à 

organização social da comunidade, por meio de uma orientação educacional, religiosa e 

agropecuária. Aos cuidados de uma equipe interdisciplinar (agrônomos, médicos, 

assistentes sociais e agentes de economia doméstica) percorriam as cidades do interior 

com o objetivo de ministrar ensinamentos sobre higiene, alimentação, técnicas agrícolas, 

trabalhos manuais e outros (PINTO, 1989). A Missão Rural chega ao Rio Grande do 

Norte em 1953, em Nísia Floresta, posteriormente, transferida para São José do Mipibu, 

em 1956, já intitulada Missão Rural da Região do Agreste. Em1954, é instalada, em 

Apodi, a Missão Rural do Vale do Apodi, que também estendia seus serviços aos 

municípios de Upanema, Portalegre, Martins e Caraúbas. Em 1957, é instalada no Vale 

do Açu e, em 1958, em Caraúbas. Vale salientar que a Missão Rural no Vale do Apodi e 

Vale do Açu faziam parte de um acordo de cooperação da CNER com o desenvolvimento 

e execução do Plano Oficial de Recuperação dos referidos Vales, além de Upanema, 

aprovado pelo Decreto Presidencial nº 39.827, de 1956, direcionado à valorização 

socioeconômica desses lugares. Como atividades a serem desenvolvidas em comum 

acordo com o Plano, a CNER propôs (MEC/CNER, 1959, p. 143-144): 
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a) prosseguir os trabalhos da Missão Rural da Região do Vale do 

Apodi; b) instalar Missão Rural Auxiliar em Portalegre ou adjacências, 

como extensão à Missão Rural do Vale do Apodi; c) instalar Missão 

Rural na Região do Vale do Assu; d) criar um Centro de Treinamento 

Agrícola (masculino); e) criar um Centro de Orientação de Lideres 

Rurais (feminino).  

 

Em Apodi, município que compõe o Território Sertão do Apodi, a missão rural 

ocorreu em várias comunidades: Pedra de Abelhas, Brejo, Córrego, Soledade, Santa Rosa 

e Água Fria. Entre as atividades desenvolvidas estavam: teatro de fantoche, bandas 

rítmicas, reuniões pedagógicas e seminários com o professorado da região, orientação 

escolar, organização de clubes de jovens e mães, além dos incentivos ao associativismo 

e cursos de preparação para lideranças locais (MEC/CNER, 1959). Embora a Missão de 

Caraúbas mereça destaque, uma vez que também compõe o Território, o documento 

oficial da CNER de 1959 não traz maiores detalhes da Missão nesse município.  

Mas das diversas ações e atividades da CNER, cabe-nos destacar os Centros 

Regionais de Treinamento de Professores Rurais, haja vista convergirem para o processo 

de organização das comunidades rurais, uma vez que a escola era considerada um dos 

alicerces do trabalho na comunidade. Desta feita é que, no processo de preparação de 

técnicos polivalentes,  

 

a própria professora rural é um tipo de líder que deve ser equipado com 

o maior número possível de técnicas de ação social para que possa 

desempenhar o papel de ponto de apoio e de ponta de lança que lhe é 

destinado, nessa luta pelo levantamento do nível de vida das 

comunidades rurais brasileiras (MEC/CNER, 1959, p. 44).  

 

Assim, para o pleno exercício da ação social na escola articulada à comunidade, 

os Cursos promovidos pelos referidos  Centros tinham como função formar e treinar o 

professorado rural visando aprimorar o nível didático-pedagógico dos professores que 

militam no interior dos Estados, ampliar os meios de preparação para que desempenhem 

o papel de líderes naturais e capacitá-los a desenvolver, através de suas atividades 

educativas, melhorias de condições higiênicas, sociais e econômicas em suas 

comunidades (LOURENÇO FILHO, 2001).  

Embora tal formação seguisse a lógica que reservava à escola a necessária 

“investida contra a ignorância, a doença, o conformismo e, enfim, todo o atraso e 

abandono que conhecemos nas zonas rurais (MEC/CNER, 1959, p. 283). Um total apelo 

à abordagem distorcida do fenômeno do analfabetismo como uma doença, uma erva 
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daninha a ser erradicada, tal qual se faz a uma enfermidade que precisa ser curada, ou 

mesmo, de uma manifestação da “incapacidade” do povo, de sua “pouca inteligência”, de 

sua “proverbial preguiça”, servindo para desacreditar e estigmatizar o analfabeto, como 

nos lembra Freire (2002, p. 15)  

O fracasso das Missões foi inevitável na medida em que, julgando funcionar até 

“as comunidades assumirem os seus problemas e arcasse com a sua solução” (PAIVA, 

2003, p. 342), não lograram o seu desenvolvimento e a sua autonomia. De todo modo, as 

iniciativas das campanhas educativas no meio rural tentavam suprir as expectativas 

educacionais da época de alfabetização da grande massa trabalhadora do campo, que, em 

1950, chegava a 50,5% da população, conforme IBGE (2010), devido à falta de escolas e 

à formação qualificada de professores, surgindo assim, a experiência de educação de base 

via rádio, através das escolas radiofônicas. Por iniciativa da Igreja Católica, as escolas 

radiofônicas surgiram no Brasil, em 1958, inicialmente no Nordeste 

No Rio Grande do Norte, com a inauguração da Emissora de Educação Rural de 

Natal, também em 1958, foi iniciada a primeira experiência de alfabetização pelo rádio 

dirigida aos trabalhadores do campo. A primeira aula radiofônica, segundo Collard (1964, 

p.65 apud PINTO, 1989, p. 115), “foi levada ao ar no dia 20 de setembro de 1958. Nesse 

dia, ela foi sintonizada por 69 escolas, situadas em localidades pertencentes às paróquias 

de São Paulo do Potengi, Macaíba, São José de Mipibú, São Gonçalo, Ceará-Mirim e 

Touros”.  

Até 1962, as Escolas Radiofônicas eram de responsabilidade do Serviço de 

Assistência Rural (SAR), órgão criado, em 1949, pela Igreja Católica, com personalidade 

jurídica, para coordenar as atividades educativas no campo. A partir de então, o 

Movimento de Educação de Base (MEB), criado em 21 de março de1961, através do 

Decreto nº 50.370, assume o direcionamento das Escolas Radiofônicas no país. Esse 

Decreto previa que o Ministério da Educação e Cultura, em convênio com Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, “financiaria durante cinco anos o projeto de 

educação de base da CNBB, através da instalação de 1.500 Escolas Radiofônicas nas 

regiões subdesenvolvidas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste” (OLIVEIRA, 1992, p. 

202).  

Ainda que o MEB tenha surgido como produto da colaboração entre Estado e 

Igreja Católica, o seu projeto de educação popular e prática educativa questionadora 

sofreram reações contrárias de grupos mais conservadores dessa Igreja, quando 

começaram a atuar “de forma mais engajada no social, passando a lutar por 
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transformações radicais na sociedade mediante a definição de um ideal histórico concreto, 

que levou esses jovens católicos a uma situação de vanguarda, que progressivamente os 

afastou da igreja” (ibid., 1992, p. 208). De todo modo, integrando-se ao processo de 

modernização em curso no país, os agentes da ação católica atuavam política e 

ideologicamente na organização e educação das massas num momento de ebulição de 

lutas sociais no início da década de 1960 no Brasil, em particular, no Nordeste.  

 

Considerações finais  

 

Um dos avanços significativos na década de 1960 no campo institucional foi 

referente à promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacionais de Educação 

(LDB) nº 4.024, de 20 em dezembro de 1961. Resultante de um intenso debate que durou 

treze anos até a sua promulgação (1948 -1961), vários órgãos públicos e particulares 

pautaram o debate em torno de uma política de educação nacional, sob o prisma de lutas 

ideológicas opostas. De um lado, os representantes do movimento renovador, inspirados 

no escolanovismo, reivindicando uma educação laica, pública e gratuita, no sentido de 

assegurar a escola para todos, contestando a educação como privilégio de classe, sem, 

contudo, recusar a iniciativa particular, da qual o Estado deveria ter o controle. De outro, 

os representantes da escola tradicional, como chama Azevedo (1985), defendendo o 

ensino confessional e privado, sustentado nas bases de uma educação verbalista e de 

inspiração religiosa. As posições levantadas, nesse debate, estavam calcadas na tarefa de 

equacionar, as tensões e divergências no oferecimento do ensino, bem como na ampliação 

das oportunidades educacionais, diante das características da histórica seletividade da 

educação brasileira.   

Quanto ao ensino rural, a lei não trazia grandes preocupações com a diversidade 

regional, uma vez que a preocupação era garantir uma educação uniforme, acessível e 

obrigatória para todos, à luz do pensamento escolanovista. As escolas primárias que se 

mantinham na zona rural eram “orientadas para adaptar o homem ao meio rural e 

estimular as vocações e atividades profissionais (BRASIL, 2002, p. 26). Assim, tal 

reforma legislativa, necessária e emergente, não representou grandes avanços no sentido 

de garantir o acesso ao ensino público de qualidade para as camadas populares, e um 

alento de esperança tomou conta de muitos no sentido de construir um novo patamar de 

educação nos anos 1960. 
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É na década de 1960 que o país vive um dos períodos de maior efervescência de 

um projeto de educação popular, principalmente para jovens e adultos, por meio de uma 

crítica conscientizadora e transformadora da realidade social nos  moldes de Paulo Freire, 

mas também, de instabilidade política com a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 

1961, e a deposição de João Goulart em abril de 1964, em virtude do golpe civil militar. 

Aqui, começa um outro capítulo da história da educação brasileira de grande retrocesso 

em função do regime de opressão que se instaura no país. Em consequência do regime 

militar em 1964, encerram-se os núcleos de educação popular em decorrência da mudança 

de orientação política, assim, contendo os avanços populares na área da educação. 
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Resumo: 

O empreendedorismo constitui-se em uma proposta inovadora que alia tecnologia e 

criatividade para criar soluções eficientes. Apesar de ainda haver um certo distanciamento entre 

o empreendedorismo enquanto modelo de negócio e a educação empreendedora, é sabido que 

ambos são pontos chave para o desenvolvimento social, pois estimulam a geração de valor 

positivo para a sociedade. Diante das mudanças ocorridas nos últimos anos, cada vez mais a 

educação precisa se adaptar às novas demandas trazidas pelos alunos, por meio da adoção de 

metodologias que sejam atraentes e que estimulem o pensamento crítico em relação à realidade. 

Nesse sentido, percebe-se que a realização de feiras de ciências nas escolas tem trazido benefícios 

para o aprendizado dos alunos, pois estimula a participação por meio da cooperação e do despertar 

para o olhar científico sobre a realidade percebida em seu cotidiano. A proposta desse estudo 

partiu da análise do programa Ciência para Todos no Semiárido, desenvolvido desde 2011 no 

Estado do Rio Grande do Norte, como aposta para o desenvolvimento do potencial criativo dos 

alunos. Realizou-se um estudo de caso instrumental, caracterizado pela sua importância 

subsidiária para estímulo a pesquisas posteriores. Percebeu-se uma parcela considerável de 

propostas relacionadas a propostas potenciais de negócios para a área de saúde. Identificou-se 

que, apesar de não ser esse o objetivo principal, a feira de ciências é uma metodologia eficiente 

para o estímulo ao empreendedorismo na escola, sobretudo para a resolução de problemas sociais 

que afetam principalmente a área da saúde.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Educação Empreendedora; Feira de Ciências.  
 

1 Introdução  

 

As constantes transformações socioeconômicas ocorridas no mundo nos últimos 

anos fizeram o empreendedorismo despontar como o âmago para a economia global, 

sobretudo no que diz respeito à criação de propostas inovadoras que aliam tecnologia e 

criatividade em soluções eficientes. 

Baggio e Baggio (2014, p. 26) defendem a compreensão de empreendedorismo 

como “a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação”, de modo que avaliam a 

atitude empreendedora como o despertar para o aproveitamento integral das 

potencialidades racionais e intuitivas do indivíduo, em um processo de busca constante 

da aprendizagem e de atitude de abertura para desmembrar novas experiências e novos 

paradigmas.  
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Dessa forma, pode-se entender que o ato de empreender não se resume apenas a 

abrir um negócio, mas essencialmente compreende a identificação de potenciais 

oportunidades e o esforço empreendido no sentido de torná-las viáveis e possíveis de 

execução.  

Lopes (2010) destaca que, na área educacional, há ainda um certo distanciamento 

entre os profissionais preocupados com a educação e os que procuram formar 

empreendedores, devido em parte às origens do empreendedorismo, que surge como uma 

forma prática (e não acadêmica) de aplicação do conhecimento, criando até uma confusão 

sobre se a educação empreendedora deveria ser para ensinar a criar empresas ou 

desenvolver atitudes empreendedoras. 

Uma discussão recorrente anteriormente era sobre a possibilidade de ensinar 

empreendedorismo. Quanto a isto, vários estudos destacam ser necessário desde cedo 

incentivar posturas de habilidades empreendedoras em todos os níveis de escolaridade, 

de forma que o foco da discussão agora é sobre as formas possíveis de ensinar 

empreendedorismo e as metodologias e técnicas adequadas (LOPES, 2010).  

Na mesma linha, Dolabela (2010) defende que, no Brasil, a proposta de uma 

“Pedagogia Empreendedora” está voltada para o desenvolvimento social que considera o 

empreendedorismo como um fenômeno social e cultural e o empreendedor como um 

indivíduo que gera valor positivo para sua comunidade por meio da utilidade que cria 

para os outros.  

Assim, a educação empreendedora deve ser um processo de mudança de 

mentalidade e não só de transferir conhecimentos. Nesse processo, a aplicação de 

metodologias interativas desperta o interesse do aluno pelo hábito de empreender, 

compreendendo o conhecimento adquirido como uma forma de dar significado às atitudes 

tomadas durante sua vida.  

Portanto, a educação empreendedora parte do reconhecimento do potencial de 

cada realidade. Quanto a isso, Dolabela (2010) defende ainda que é preciso trabalhar com 

um vínculo muito estreito com a capacidade das comunidades em se desenvolver. E o 

espaço escolar é uma realidade que apresenta muito potencial nesse sentido, sendo a base 

da formação profissional do indivíduo.  

Este estudo tem como objetivo geral analisar a contribuição da feira de ciências 

enquanto metodologia didática para incentivo ao empreendedorismo para a área de saúde. 

Assim, desenharam-se como objetivos específicos: entender a proposta de educação 

empreendedora nas escolas; discutir processos educativos por meio de metodologias 
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ativas; avaliar propostas com potenciais ideias empreendedoras elaboradas por alunos nas 

feiras de ciências. 

Este artigo está estruturado em três tópicos: incialmente traz esta introdução sobre 

a temática abordada; no tópico seguinte apresenta o embasamento teórico, a metodologia 

utilizada e os resultados percebidos da pesquisa; e no último apresenta as conclusões a 

que se chegou após o desenvolvimento desta pesquisa. Ao final, encontram-se as 

referências utilizadas durante todo o texto.  

 

2 O uso das feiras de ciências como metodologia para o ensino do empreendedorismo 

no semiárido potiguar 

 

É pertinente para a educação e as instituições de ensino reforçar e induzir o aluno 

a procurar novos meios para abranger seus conhecimentos. Uma esfera que vem 

atualmente crescendo entre os jovens é o empreendedorismo, em que várias escolas 

viabilizam e trazem esse tema, por meios de atividades complementares à grade curricular 

que desenvolvem a interdisciplinaridade.  

A feira de ciência é meio muito utilizado para expor ideias dos estudantes, sendo 

espaços onde a criatividade ganha destaque. Para os jovens, que se encontram numa fase 

fértil de ideias, é fácil criar interesse em mostrar seus planos, principalmente quando são 

desafiados por meio de competições.  

Por meio desse incentivo no âmbito educacional, os alunos estão evoluindo nas 

suas concepções sobre educação, a qual perpassa as matérias fundamentais. Assim, é 

necessário discutir sobre a educação empreendedora e os usos de metodologias ativas nos 

processos educacionais.  

 

2.1 Educação empreendedora 

 

Carneiro (2000) relata que a sociedade do século XX, impulsionada pela resolução 

de problemas e a inovação, deixou como herança a criação de valores como critério 

imperativo na avaliação do conhecimento. E, dessa forma, a aprendizagem também é um 

empreendimento na mente comunitária que postula a oportunidade de reconciliar os 

direitos do indivíduo e os direitos da coletividade. 

Heinonen e Akola (2007, apud LOPES, 2010) descrevem que a aprendizagem 

empreendedora consiste em um processo reflexivo, de conscientização e associação, cuja 
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aplicação envolve transformar a experiência em resultados. Seria, portanto, equivalente 

ao despertar para o aproveitamento integral das potencialidades que trata Baggio e Baggio 

(2014).  

Nessa perspectiva, o empoderamento dos jovens ao entrar em contato com o 

empreendedorismo é visível, sendo que impulsiona a independência sobre suas ideias, 

gerando uma boa experiência para a vida e, consequentemente, para ajudar na criação de 

negócios criativos para impulsionar o mercado, promovendo desenvolvimento social, 

econômico e cultural. 

Lopes (2010) discute que, na perspectiva europeia – com a qual concordam vários 

especialistas, o ensino e aprendizagem de empreendedorismo envolve uma postura de 

desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e qualidades pessoais que sejam 

apropriadas à idade e ao desenvolvimento dos alunos.  

Assim, a adoção de metodologias adequadas a cada faixa etária e ao nível dos 

resultados esperados é essencial para ter um bom êxito nas atividades. Gewehr et al. 

(2016) refletem que as mudanças sociais ao longo do tempo impactaram diretamente no 

modelo de ensino e isso trouxe a necessidade de desenvolver metodologias inovadoras 

para substituir as práticas tradicionais das salas de aula.  

Avaliando outras pesquisas, os autores concluem ainda que a prática educativa 

com estímulo à participação do aluno e seu envolvimento em atividades diversas contribui 

para uma visão crítica sobre o mundo, de modo a desenvolver habilidades e atitudes que 

respondam de modo satisfatório às demandas da sociedade atual. 

Do mesmo modo, Guerra e Grazziotin (2010) asseveram que a educação 

empreendedora apresenta um impacto social relevante por meio da possibilidade de 

aumentar a preparação de jovens inovadores que possuam proatividade e iniciativa, seja 

para trabalhar em uma organização ou para desempenhar uma atividade autônoma, 

tocando seu próprio negócio.  

A educação empreendedora consiste em um modelo de ruptura com o modelo 

tradicional, conforme destaca Dolabela (2008) no quadro a seguir:  

 

Quadro 01: Diferentes entre a educação tradicional e a educação empreendedora 

Educação convencional Educação empreendedora 

Ênfase no conteúdo, que é visto como 

meta 

Ênfase no processo, aprender a aprender 

Conduzido e dominado pelo instrutor Apropriação do aprendizado pelo participante 

O instrutor repassa o conhecimento  O instrutor como facilitador e educando; 

participantes geram conhecimento 
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Aquisição de informações “corretas” de 

uma vez por todas 

O que se sabe pode mudar 

Currículo programados e sessões 

fortemente 

Sessões flexíveis e voltadas a necessidades 

Objetivos do ensino impostos Objetivos do aprendizado negociados 

Prioridade para o desempenho Prioridade para a autoimagem geradora do 

desempenho 

Rejeição ao desenvolvimento de 

conjecturas e pensamento divergente 

Conjecturas e pensamento divergente vistos 

como parte do processo criativo 

Ênfase no pensamento analítico e linear; 

parte esquerda do cérebro 

Envolvimento de todo o cérebro; aumento da 

racionalidade no lado esquerdo do cérebro por 

estratégias holísticas, não-lineares, intuitivas; 

ênfase na confluência e fusão dos dois processos 

Conhecimento teórico e abstrato Conhecimento teórico amplamente 

complementado por experimentos na sala de aula 

e fora dela 

Resistência à influência da comunidade Encorajamento à influência da comunidade 

Ênfase no mundo exterior; experiência 

interior considerada imprópria ao ambiente 

escolar 

Experiência interior é contexto para o 

aprendizado; sentimentos incorporados à ação 

Educação encarada como necessidade 

social durante certo período de tempo, para 

firmar habilidades mínimas para um 

determinado papel 

Educação vista como processo que dura toda a 

vida, relacionado apenas tangencialmente com a 

escola 

Erros não aceitos Erros como fonte de conhecimento 

O conhecimento é o elo entre aluno e 

professor 

Relacionamento humano entre professores e 

alunos é de fundamental importância 
Fonte: Adaptado de Dolabela (2008, p. 153). 

 

Assim, percebe-se que a educação empreendedora não consiste em ensinar como 

empreender, mas em proporcionar aos alunos uma visão crítica sobre sua realidade. 

Ressalta-se a característica de ser um processo relacionado com a escola apenas de forma 

tangencial e não por meio de objetivos impostos. É uma proposta focada do aprendizado 

e na mudança de modo a envolver o indivíduo e encorajar a influência da comunidade.  

Na visão de Schaefer e Minello (2016), a educação empreendedora é um modelo 

experiencial, contextual e cooperativo, ocorrendo de forma integrada, interdisciplinar e 

transversal às demais disciplinas ao longo das diferentes etapas de ensino, por meio do 

qual o aluno desenvolve habilidades e competências próprias do ser empreendedor. 

Portanto, retoma-se a discussão sobre a necessidade de usar metodologias que 

sejam atrativas para o aluno e permitam desenvolver o pensamento crítico sobre a sua 

realidade, de modo a promover mudanças no pensamento e incitar atitudes 

empreendedoras e proativas.  

Não se pode negar a contribuição da educação formal ou escolar, aquela realizada 

em uma instituição constituída por uma sociedade, de forma mais permanente e regular, 
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que tem por base a função social de demonstrar a cultura produzida historicamente às 

novas gerações (MOREIRA; CANDAU, 2003), visto que ela permanece sendo o pilar na 

propagação de conhecimentos.  

No entanto, é percebido que o modelo tradicional de ensino não responde aos 

anseios dos jovens, o que acaba por desestimulá-los do interesse pelo aprendizado. Ramos 

(2012) discute que a iniciação à pesquisa na sala de aula possibilita a construção de 

questionamentos, sendo uma forma de envolver os alunos em um processo que permite o 

desenvolvimento de competências para participação em sociedade.  

A educação científica, como princípio educativo, educa o estudante enquanto se 

produz conhecimento, deixando aos sujeitos envolvidos um apelo formativo. Nesse 

aspecto, produzir conhecimento pode ser um exercício educativo, quando se conjugam 

método e cidadania (DEMO, 2010).  

Considera-se, nesta perspectiva, que ensinar a aprender não é orientar o aluno para 

desenvolver um olhar crítico que permita reconhecer fontes de informação e de 

conhecimento (BAGNO, 2014). Dessa maneira, por meio de trabalhos de extensão como 

as feiras de ciências, os professores estimulam os alunos a esboçarem suas ideias, 

desenvolvendo ainda mais o aprendizado.   

Nesse contexto, a realização de Feiras de Ciências como metodologia de 

aprendizagem permite a elaboração de um pensamento mais aprofundado em substituição 

à simples reprodução de conteúdos (GEWERH et al., 2016), promovendo nos alunos o 

questionamento sobre a possibilidade do olhar científico da realidade vivida no seu 

cotidiano. 

No Rio Grande do Norte, Ribeiro et al. (2014) apontam que o programa de 

extensão “Ciência para Todos no Semiárido” é desenvolvido desde 2011, de modo a 

estimular nos jovens o interesse pela ciência, por meio do questionamento dos próprios 

estudantes sobre as possibilidades de uso criativo do método científico através de projetos 

desenvolvidos nas escolas de ensino médio e apresentados nas Feiras de Ciências. A partir 

dessa constatação, traçou-se o objeto de estudo desta pesquisa e a seguir são delineadas 

as bases metodológicas e os resultados obtidos a partir das análises realizadas.  

 

2.2 Descrição metodológica e resultados 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, considerou-se uma abordagem 

qualitativa, cuja finalidade é explicar ou descrever uma situação, usando-se do método 
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descritivo, que expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno, podendo estabelecer ainda correlações entre variáveis e definir sua natureza 

(VERGARA, 2004).  

Quanto ao método, a proposta desta pesquisa pode ser classificada pela 

nomenclatura de Stake como Caso Instrumental (CHIZZOTTI, 2008), tendo em vista que 

o caso em si tem importância subsidiária e sua escolha em particular permitirá a 

compreensão e o avanço de estudos posteriores.  

Dessa forma, a pesquisa consiste em um estudo de caso que se propôs a avaliar a 

Feira de Ciências como estratégia para despertar ideias empreendedoras de soluções para 

questões de saúde vivenciadas e percebidas pelos alunos do ensino médio do Semiárido 

Potiguar, usando como técnica a análise de documentos “que podem corroborar e 

valorizar as evidências oriundas de outras fontes” (YIN, 2005, p. 112).  

Assim, após a revisão bibliográfica pertinente, realizou-se a análise da lista de 

“Projetos Finalistas para Participar da VIII Feira de Ciências do Semiárido Potiguar” 

(disponível em: www.cienciaparatodos.com.br) para identificar e analisar as ideias que 

dizem respeito ao objeto desta pesquisa. A lista da etapa estadual é composta por 229 

(duzentos e vinte e nove) projetos, desenvolvidos por alunos estudantes do ensino médio 

de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Norte, orientados por seus respectivos 

professores. 

As atividades realizadas no projeto consistem em capacitação de professores, 

estudantes e multiplicadores, promoção de feiras de ciências em escolas, feiras de ciências 

regionais (em seis diretorias regionais de educação) e a Feira de Ciências do Semiárido 

Potiguar, sendo a fase final estadual, com a proposta de estimular a geração de trabalhos 

a partir de questionamentos dos próprios estudantes (RIBEIRO et al., 2014).  

Os trabalhos vão desde propostas como reutilização de água ou atividades 

educativas a ideias de negócio com foco na resolução de problemas sociais nas mais 

diversas áreas: meio ambiente, saúde, educação, entre outros.  

Foi observado que, dos trabalhos selecionados para essa etapa final, 49 (quarenta 

e nove) possuem alguma ligação com o desenvolvimento de potenciais soluções 

empreendedoras para resolver questões de saúde, sobretudo no que diz respeito à 

qualidade de vida e melhorias de indicadores de saúde pública, a partir da observação da 

realidade vivida pelos estudantes nas suas comunidades. 

Constatada a representatividade de mais de 20% dos trabalhos com perspectiva 

voltada para resolução de questões que refletem diretamente nas questões de saúde, resta 
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entender que o desenvolvimento da educação empreendedora na escola poderia ser feito 

usando a ocasião da Feira de Ciência, sendo identificado que este é um espaço rico e 

promissor para tanto.  

Sabe-se também que o setor da saúde é um dos que tem recebido constante 

inovações em equipamentos e processos, se modernizando e dando espaço ao 

empreendedorismo, com diversas oportunidades para desenvolver ideias criativas e que 

resolvam ou amenizem as questões de saúde decorrentes dos problemas sociais. 

 

3 Considerações Finais 

 

Percebe-se que a utilização de metodologias diversificadas no ambiente escolar, 

que rompam com os padrões usuais de ensino, é uma forma de estimular o aluno a 

desenvolver sua criatividade e seu espírito crítico diante da sociedade, buscando soluções 

para os problemas sociais com os quais convive.  

O incentivo à educação científica ainda na escola gera o despertar para a pesquisa 

científica como uma visão mais realista e propositiva. Identificou-se que a feira de 

ciências possui um grande potencial para desenvolvimento de ideias empreendedoras, 

sobretudo na área de saúde, mesmo sem ter esse como seu objetivo principal.  

Acredita-se que a feira de ciência está contribuindo cada vez mais para o estímulo 

ao empreendedorismo, alimentando as ideias e o conhecimento de mundo, direcionando 

o estudante pela implementação de diretrizes interdisciplinares.  

Cabe ainda inferir que a atividade estimula a criatividade e o protagonismo dos 

alunos, sendo também uma possibilidade para buscar financiamento de modo que os 

projetos não fiquem esquecidos e possam se tornar soluções práticas para os problemas 

sociais percebidos por esses alunos no seu cotidiano, impactando positivamente na 

sociedade. 

Propõe-se a realização de outros estudos em profundidade que possam analisar os 

projetos e descrever com mais precisão as propostas que se configuram como modelos de 

negócio promissores e de execução viável.  
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Resumo: 

O Projeto Professor Diretor de Turma - PPDT foi introduzido no Estado do Ceará no ano 

de 2008, tendo como modelo Portugal, que adota o projeto desde a década de 1960. Tal programa 

visa uma escola onde ocorra a desmassificação do ensino e que eduque a razão e a emoção. O 

presente trabalho tem como objetivo analisar as potencialidades, bem como os desafios na 

execução desse programa no contexto escolar. Para sua construção, adotou-se como 

procedimentos metodológicos os estudos teóricos, empíricos e a análise qualitativa dos dados 

obtidos através da realização de questionários e entrevistas semiestruturadas aplicados junto a 

professores, gestores e alunos da escola campo de estudo. Com base na investigação realizada é 

possível afirmar que o PPDT tem o papel de despertar nos jovens o interesse para os estudos, 

exercício da cidadania, protagonismo juvenil e melhoria na relação com os pais, professores e colegas. 

Entretanto, existe desafios a serem superados na execução do PPDT - o que sinaliza para a necessidade 

de rever atitudes e ações por parte daqueles que dão vida ao projeto, que não se restringe apenas aos 

Professores Diretores de Turma, mas aos demais docentes que compõem a escola em estudo. 

 

Palavras-chave: Políticas Educacionais no Ceará; Ensino; Projeto Professor Diretor de Turma. 

 

1 Introdução   

  

No contexto atual podemos observar que as relações interpessoais apresentam-se 

fragilizadas nas escolas e os conflitos que se perpetuam rotineiramente podem influenciar 

no rendimento escolar e, consequentemente, no processo de ensino e aprendizagem. Além 

disso, a família apresenta certo distanciamento da escola colocando sobre a 

responsabilidade desta a educação dos filhos. Dessa forma, entendemos que o PPDT, 

implantado no Estado do Ceará em 2008, pode ser a porta de conhecimento sobre a 

realidade e contexto do aluno tanto nos aspectos socioeconômico como emocional, já que 

se propõe a desmassificar o ensino e educar para razão e emoção.  

mailto:alcimariafernandes@hotmail.com
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As discussões sobre o PPDT requer entender que o mesmo é resultante do 

empenho na criação e implantação de políticas públicas, no caso aqui estudado, de cunho 

educacional. 

 Como política pública que necessita ser avaliada, discutida e aprimorada ao longo 

do tempo e conforme as necessidades, é compreensível o fato de que com apenas 10 anos 

o PPDT tenha se tornado fonte de investigação para uma gama de pesquisadores que têm 

se debruçado sobre as suas discussões em artigos, dissertações e teses. Dessa forma, 

apresenta-se aqui alguns dos trabalhos mais relevantes sobre o tema. 

 Lima (2014) analisa o perfil do professor diretor de turma do Estado do Ceará, 

apresentando aproximações e distanciamentos com o cargo no sistema educacional 

português. A autora chega à conclusão de que o programa, em ambos os contextos, é 

muito importante principalmente no acompanhamento da frequência escolar.  

 A mesma autora, Lima (2017), discute em sua tese de doutorado o perfil do 

professor diretor de turma, comparando com aproximações e distanciamentos com o 

cargo no sistema educacional português. A partir de sua pesquisa, chega à conclusão de 

que os atores envolvidos nessa política como gestores, professores, pais e alunos 

encontram-se convencidos da importância dessa política. 

 Costa (2014), faz uma análise da gestão do PPDT na EEEP Júlio França, 

localizada em Bela Cruz – CE e aponta que o projeto vem se consolidado como uma 

experiência de sucesso, tendo em vista o envolvimento dos gestores e professor no intuito 

de obter os melhores resultados na sua concretização.  

 Dias (2006) trabalha com foco na estrutura e funcionamento do PPDT na Escola 

de Ensino Médio João Alves Moreira em Aracoiaba – CE, no intuito de compreender em 

que medida o referido projeto contribui para as mudanças relacionais no ambiente escolar. 

O autor conclui que o mesmo interfere no protagonismo juvenil, na relação família e 

escola, bem como no clima escolar. 

 Além desses trabalhos citados, cabe ainda destacar Machado (2017), que discute 

os constituintes da prática do Professor Diretor de Turma (PDT) na perspectiva de uma 

práxis de mediação pedagógica; Uchoa et al (2018), que discutem a formação contínua 

do professor diretor de turma na educação profissional; Oliveira (2017), que investiga o 

papel do Diretor de Turma face à Educação Profissional integral e integrada ao ensino 

médio, dentre outros autores que discutem o tema. 

 Visto as discussões sobre a problemática posta em estudo, é importante enfatizar 

que ainda existem algumas lacunas sobre a temática, como por exemplo, as 
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potencialidades e desafios na execução desse projeto, o que despertou o nosso interesse, 

já que nesse ano de 2018, o PPDT completa dez anos.  

 Dessa forma, trabalhar com esse objetivo, constitui-se em um passo importante no 

que se refere à contribuição com a literatura já existente sobre o tema, bem como na 

melhoria desse Projeto, no intuito de que o mesmo não se restrinja somente ao Estado do 

Ceará, mas que possa ser adotado por outros estados da federação. 

Na construção desse trabalho, adotamos como procedimentos metodológicos a 

leitura bibliográfica em artigos, dissertações e teses. Para a obtenção de um maior rigor 

científico, foi realizada pesquisa de campo em escola localizada no município de 

Jaguaribe/CE, aplicando questionários com 39,2% dos alunos (a escola apresenta 247 

alunos) e entrevistas com o núcleo gestor da escola e 08 professores que participam do 

PPDT. Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados e analisados 

qualitativamente. 

 Diante disso, o texto ora apresentado encontra-se estruturado com base na seguinte 

organização: essa introdução que discute a problemática, a justificativa, a metodologia e 

objetivos do texto; o desenvolvimento que traz discussões sobre as políticas públicas 

desenvolvidas no estado do Ceará, destacando o PPDT e, em seguida, apresenta-se o 

estudo empírico desenvolvido em escola selecionada e as considerações finais. 

 

2 Políticas Educacionais no estado do Ceará: algumas reflexões 

  

Apesar do foco da pesquisa estar voltada para o PPDT, é salutar fazer referência 

a outras políticas em desenvolvimento no Ceará, visto que os resultados positivos que 

vêm sendo alcançados são provenientes do investimento em diversas políticas 

educacionais.  

Uma das políticas públicas desenvolvidas pelo Ceará, relacionada ao campo 

educacional, diz respeito ao Sistema de Avaliação, que começou a ser implementado pelo 

estado a partir da década de 1970.  De acordo com levantamento de dados realizado no 

acervo da Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC) sobre seu programa de avaliação 

destacam-se os estudos em regime de colaboração com a Universidade Federal do Ceará 

(UFC) entre os anos 1970 e 1980 e com a Fundação Carlos Chagas (FCC). Esse material 

faz parte do acervo de relatórios de pesquisa de projetos especiais desenvolvidos pela 

equipe de pesquisa desta Secretaria no final da década de 1970.    
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Segundo a obra de Pequeno (2000) e Vianna (2003) compreende-se que a 

constituição do processo de avaliação educacional no Ceará teve em sintonia com uma 

preocupação nacional – na esfera Federal pelo Ministério da Educação, e na esfera 

Estadual pela SEDUC. Paralelo aos esforços do governo Federal e Estadual os autores 

supracitados destacam diversas pesquisas nessa área, nas quais se observa que, muito 

lentamente, delinearam o que viria a ser o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) em 1990, e o Sistema Permanente de Avaliação da Educação no Ceará 

(SPAECE) em 1992. 

O SPAECE busca organizar e registrar informações sobre as aprendizagens 

alcançadas pelos educandos em seu percurso educacional. Vale salientar que essa 

preocupação em acompanhar o rendimento dos alunos caminha em sintonia com a política 

educacional desenvolvida pelo Ministério da Educação. 

Além da política de avaliação merece destaque a oferta de educação profissional 

integrada ao ensino médio, esta só começa a acontecer em 2007, com a criação, no âmbito 

do Ministério da Educação, do Programa Brasil Profissionalizado. Esse Programa visa 

fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica. A iniciativa repassa 

recursos do governo federal para que os estados invistam em suas escolas técnicas. 

De acordo com a SEDUC, a criação desse programa possibilita a modernização e 

a expansão da rede pública de ensino médio integrada à educação profissional, uma das 

metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O objetivo é integrar o 

conhecimento do ensino médio à prática. Importante destacar que até 2007 o Estado do 

Ceará não dispunha de oferta dessa modalidade educacional.  A política de educação 

profissional começa a integrar a Secretaria de Educação, que assume a política de 

educação profissional e dá vazão às demandas locais ajustadas aos objetivos do programa 

nacional. Nesse período, ainda de acordo com a SEDUC, por meio de financiamento 

federal, são construídas, reformadas ou ampliadas 106 escolas em 82 munícipios, que 

passam a funcionar em regime de tempo integral, oferecendo ensino médio integrado à 

educação profissional, chegando a um catálogo de oferta de 53 cursos. É importante 

destacar que o Brasil Profissionalizado leva em consideração o desenvolvimento da 

educação básica na rede local de ensino e faz uma projeção dos resultados para a melhoria 

da aprendizagem. 

Destacamos também, uma outra política desenvolvida no Ceará, em parceria com 

os municípios cearenses, que é o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que foi 

transformado em política pública prioritária do Governo do Estado do Ceará em 2007. O 
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referido programa tem como objetivo oferecer ferramentas aos 184 municípios que 

possibilitassem a alfabetização das crianças na idade certa. Sendo assim, buscou oferecer 

a formação continuada aos professores da Rede Municipal de Ensino, bem como apoio à 

gestão escolar das referidas unidades de ensino. 

Vale salientar que o trabalho busca garantir a alfabetização dos alunos 

matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública cearense. Portanto, fica 

evidente a parceria entre o Governo do Estado e municípios cujo o objetivo é alfabetizar 

os alunos até o final do segundo ano do Ensino Fundamental. Na atualidade, o Ministério 

da Educação desenvolve o Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e temos 

a convicção de que a experiência do PAIC contribuiu para estruturação do Programa de 

Alfabetização em nível nacional. 

A última avaliação realizada em 2017 pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira - INEP em relação ao Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica-IDEB verificou que entre as 100 melhores escolas do Brasil nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (até o 5º ano), 82 estão no Ceará. Os dados vêm 

mostrando que o investimento no programa de alfabetização no Ceará é uma política 

essencial para o sucesso dos educandos.  

Mais recentemente, o Estado do Ceará, através do Programa de Fomento à 

implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, lançado pelo Ministério 

da Educação (MEC) em 2016, passa a transformar escolas dando a elas esse caráter de 

tempo integral. Vale ressaltar que a instituição da política de Ensino Médio em Tempo 

Integral, no âmbito da rede estadual de ensino no Ceará, é efetivada através da Lei Nº 

16.287, de 20 de Julho de 2017.  

De acordo com o Jornal o Povo na edição de 22 de Março de 2018, as Escolas em 

Tempo Integral 

 
Estão em áreas consideradas mais vulneráveis. A localização 

estratégica visa gerar oportunidades e mais tempo dentro da escola para 

estudantes expostos a condições mais precárias de vida. Cada escola 

oferta uma jornada de 9 horas diárias (1.800 horas por ano). Os alunos 

têm 30 horas semanais de disciplinas da base comum a todos 

(português, matemática, história etc). As outras 15 horas são destinadas 

às disciplinas elegíveis (JORNAL O POVO, 2018).  

 

 

 Essas escolas apresentam uma organização curricular diferente das escolas 

profissionais, já em execução no Ceará. Sendo assim, fica evidente que esse modelo 
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investe na formação educacional, bem como para formação humana a partir do 

desenvolvimento de competências socioemocionais.  

Com isso visualizamos a importância das políticas citadas e daremos foco ao 

PPDT, também em execução no estado do Ceará desde 2008 e principal foco da nossa 

pesquisa. 

 

2.1 Projeto Professor Diretor de Turma no Estado do Ceará 

  

Para conhecermos o PPDT faz-se necessário nos remeter à sua origem que, de 

acordo com Lima e Costa (2017), encontra-se atrelada a Portugal, país europeu que 

implantou esse projeto na década de 1960. Portugal institui legalmente esse projeto 

através do Decreto-Lei nº: 38/812, inicialmente denominado de Diretor de Classe. 

Posteriormente, ocorre a sua normatização através da portaria nº: 48/578, passando a ser 

denominado de Diretor de Turma.  

 Seguindo como modelo Portugal, o Estado do Ceará adota esse programa que 

passou a conhecê-lo através XVIII Encontro da Associação Nacional de Política e da 

Administração da Educação - ANPAE – Seção do Ceará, ocorrida no ano de 2007, 

momento em que foi apresentada a experiência das escolas públicas portuguesas pela 

Professora Haidé Eunice Ferreira Leite. A partir disso, os gestores educacionais dos 

municípios de Eusébio, Madalena e Canindé deram início ao projeto implantando-o em 

três escolas. 

 Após introdução desse projeto piloto, podemos observar através de dados oficiais 

a sua expansão a partir da adesão de outras escolas. De acordo com a SEDUC, em 2008, 

o Projeto foi implantado nas 25 Escolas de Educação Profissional; já em 2009, teve a 

expansão para mais 26 Escolas de educação Profissional, totalizando 51 unidades com o 

Projeto. Tendo em vista os resultados positivos, já em 2010, a SEDUC promove a sua 

expansão para as Escolas de Ensino Regular do Estado do Ceará. 

 Assim, no ano de 2011, o PPDT alcança 530 escolas do total de 686 presentes no 

estado. Em 2013, o número de escolas beneficiadas pelo Projeto chega a 568, o que 

corresponde a 92% das escolas estaduais que tem condições de ofertar o PPDT. Em 

virtude da expansão desse Projeto surge, consequentemente, a necessidade de 

acompanhar a sua execução. Diante disso, foi implantada em 2010 a Coordenação 

Regional do PPDT em cada CREDE (COSTA, 2014). 

 Na execução do projeto, o Professor Diretor de Turma (PDT) tem um papel 
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importante, sendo considerado um mediador e mobilizador do elo entre os alunos, 

professores e gestão da escola. De acordo com Lima: 

 
Considera‐se amplamente importante o papel do Professor Diretor de 

Turma (PDT) nas escolas públicas cearenses, como o mobilizador das 

estratégias de integração entre os sujeitos dos diferentes segmentos 

envolvidos no contexto escolar para a construção de um ambiente que 

proporcione condições adequadas ao efetivo fazer pedagógico, com 

vistas à garantia do desenvolvimento dos envolvidos na relação de 

ensino e aprendizagem. (LIMA, 2014, p. 06) 

 

 Além do âmbito escolar que entende-se ser bastante positivo, o PPDT acaba sendo 

a ponte entre escola e família. Diante do contexto atual em que observa-se um 

distanciamento dessa esfera em relação à escola, o PPDT contribui no fortalecimento de 

atitudes de cooperação e corresponsabilidade entre as partes. De acordo com Uchoa et al 

(2018) o PPDT também tem contribuído com a diminuição dos índices de infrequência 

escolar, bem como na harmonia entre os alunos, alunos e educadores, educadores e 

família e entre os próprios educandos e seus familiares. 

 A partir disso, Costa e Lima concluem que: 

 

Em linhas gerais, o Projeto Professor Diretor de Turma visa favorecer 

uma articulação entre comunidade, gestores, funcionários, professores, 

alunos, pais e responsáveis, implementando um trabalho educativo 

pautado na cooperação, no sentido de adequar estratégias e métodos de 

trabalho, que tornem o espaço da sala de aula dinâmico e acolhedor, 

com diversificação de ações pedagógicas determinadas a refletir na 

aprendizagem. (Costa e Lima, 2017, p 07). 

 

 A partir disso, entende-se que o favorecimento de bons resultados no PPDT requer 

também uma equipe de professores comprometidos com o desenvolvimento do mesmo. 

Profissionais capazes de tornar a sala de aula lócus de harmonia, respeito e cooperação 

entre as partes envolvidas. Deve ainda ser capaz de mobilizar atitudes e ações que levem 

a reflexão sobre os resultados da aprendizagem, bem como ser um mediador na resolução 

de conflitos. 

 De acordo com a Chamada Pública (2010), para adesão ao projeto da Secretaria 

da Educação do Estado do Ceará pelas escola públicas estaduais regulares, o perfil e 

principais tarefas do Professor Diretor de Turma são: 

 

I. Motivação para desempenhar a função; 
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II. Participar, articular e coordenar o trabalho desenvolvido pelos vários 

professores dos Conselhos de Classe; 

III. Conhecimentos da legislação em vigor, avaliação e estatuto dos 

alunos; 

IV. Estabelecer relacionamento com alunos, pais ou responsáveis; 

V. Promover e fomentar bom relacionamento entre alunos e 

comunidade educativa; 

VI. Gerir situações de conflitos; 

VII. Promover um ambiente facilitador do desenvolvimento pessoal, 

cognitivo e social dos alunos 

 

 

A referida Chamada Pública traz ainda os aspectos que devem ser considerados 

pelo professor diretor de turma junto aos alunos: 

 
I. Conhecimento do aluno em toda a sua dimensão; 

II. Orientação personalizada aos alunos; 

III. Adequação do plano de estudos; 

IV. Observação dos comportamentos em situações coletivas; 

V. Conhecimento dos interesses, atitudes, valores e hábitos de trabalho; 

VI. Promoção de uma correta integração do aluno na vida escolar; 

VII. Clima de liberdade que facilite a adaptação social, física e 

intelectual do aluno. 

VIII. Alunos com dificuldade de acompanhamento especial; 

IX. Atividades extracurriculares; 

X. Ser o elo entre a escola e a família (CEARÁ, 2010, p.8). 
 

Os aspectos que devem ser considerados junto aos professores: 

 

I. Fornecer informação da Turma; 

II. Discutir e definir com os professores estratégias de ensino-

aprendizagem; 

III. Promover o trabalho de equipe entre os professores; 

IV. Favorecer a coordenação interdisciplinar; 

V. Recolher/fornecer informações sobre assiduidade / comportamento 

/aproveitamento; 

VI. Analisar problemas dos alunos; 

VII. Coordenar relações interpessoais e intergrupais; 

VIII. Coordenar a elaboração de propostas de apoio pedagógico, nas 

disciplinas de dificuldades; 

IX. Propor/debater formas de atuação entre escola/pais, durante as 

reuniões de Conselho de Turma (CEARÁ, 2010, p.8). 
 

E por último, os aspectos que devem ser considerados junto aos pais e 

responsáveis: 

I. Informar os Pais ou Responsáveis. 

II. Combinar com eles comunicando-lhes o dia e a hora de atendimento 

semanal. 

III. Fornecer aos pais, com regularidade, informações sobre a 

assiduidade comportamento e aproveitamento escolar dos alunos. 
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IV. Após aviso do núcleo gestor, convocá-los para as reuniões. Uma no 

início do ano escolar (onde se fará a eleição do Representante ou 

Representantes), uma para cada entrega de avaliação do aluno; 

V. Realizar as atividades educativas pais / alunos / professores da turma. 

VI. Propor formas de atuação para uma relação mais estreita família / 

escola. 

VII. Arranjar estratégias específicas de aproximação (CEARÁ, 2010, 

p.8). 

 

Diante do exposto, compreendemos que para o êxito na execução do projeto PPDT 

faz-se necessário uma equipe de profissionais, gestores e professores, empenhados na 

busca por práticas pedagógicas condizentes com a realidade de seus alunos, assim como 

a abertura ao novo. 

Vale salientar que a execução do projeto envolve uma gama de atividades que 

devem ser desenvolvidas pelo Professor Diretor de Turma. Essas atividades envolvem 

atendimento individual e coletivo com alunos, familiares, construção de portfólios, 

realização de reuniões diagnósticas e bimestrais envolvendo professores, núcleo gestor e 

lideranças de sala no intuito de discutir resultados, bem como o acesso a uma plataforma 

denominada de Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE ESCOLA). Nessa plataforma, 

muitos dados referentes ao aluno como a Ficha Biográfica são inseridos pelo professor 

que acompanha a turma e existe também aqueles que são de responsabilidade do aluno, 

como a auto avaliação feita todo bimestre. Existe ainda a avaliação qualitativa que deve 

ser feita por todos os professores da escola que passam pela turma. 

Como podemos observar, é um leque de atividades que devem ser desempenhadas 

pelo Professor Diretor de Turma, o que justifica a presença no contexto do projeto de uma 

carga horária específica para essa função. Além disso, entende-se a necessidade de 

empenho por parte do professor, bem como a identidade com os pressupostos do projeto 

para que o mesmo tenha êxito.   

 

2.2 Análise das Potencialidades e Desafios do Projeto Professor Diretor de Turma 

 

 Os dados apresentados nesse tópico trazem a dimensão do PPDT na Escola campo 

de estudo, na qual pode ser observado as potencialidades bem como os desafios a serem 

superados por esse Projeto. Para tanto, mesclamos informações provenientes dos 

questionários aplicados juntos aos alunos (97 alunos responderam aos questionários) e as 

entrevistas com os Diretores de Turma (08 DTs) e o Núcleo Gestor da Escola realizados 

nos dias 15 a 18 de Outubro de 2018. 
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 Os alunos que responderam aos questionários apresentam-se bem diversificados, 

embora tenham em comum o fato de estudarem o Ensino Médio de Tempo Integral. Dos 

97 alunos, 54% pertenciam ao sexo feminino e 46% ao sexo masculino, e a idade desses 

alunos variavam entre 14 anos e 19 anos. Pode-se observar através dos dados obtidos um 

número significativo de alunos que já completaram 18 anos, mesmo ainda não tendo 

concluído o Ensino Médio, sendo que este fato pode ser oriundo da data estabelecida para 

o ingresso na Educação Básica. Uma problemática decorrente dessa situação é a evasão 

escolar, pois é perceptível que muitos alunos quando chegam a essa idade necessitam 

inserir-se no mercado de trabalho para garantir a sobrevivência. Diante disso, no (Gráfico 

01) que segue, podemos observar a representatividade do Ensino Médio para os alunos 

da escola campo de estudo, quando perguntados o que o Ensino Médio representava para 

eles prioritariamente. Nesse item os alunos poderiam escolher até duas opções. 

 

 
Gráfico 01: Perspectiva dos alunos após conclusão do Ensino Médio 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 

 

A busca pela inserção no mercado de trabalho pode também ter relação com a 

renda familiar desses alunos, tendo em vista que 54% dos alunos pertencem a famílias 

que recebem até um salário mínimo. Além disso, 57% dos alunos estão inseridos em 

programas sociais, como o Bolsa Família. 

Diante disso, o papel do Professor Diretor de Turma é primordial, pois busca 

estabelecer um diálogo constante com os alunos, mostrando a importância e necessidade 

de conclusão do Ensino Médio para projetos futuros. Além do diálogo com o aluno, existe 

ainda a busca pelo contato direto com os pais, demostrando a importância do 

acompanhamento do rendimento escolar e da preocupação que estes devem ter com a 
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aprendizagem dos filhos - aspectos que podem contribuir com o sucesso do projeto de 

vida estabelecido pelos educandos. 

O professor Diretor de Turma também contribui em outros aspectos da vida dos 

jovens do Ensino Médio, no (Gráfico 02) podemos observar esses aspectos. 

 

 
Gráfico 02: Contribuição do PPDT na vida dos estudantes do Ensino Médio 

 Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2018). 

 

 

 A análise do gráfico nos possibilita compreender que o PPDT assume um papel 

relevante em vários aspectos, como: no exercício da cidadania no âmbito escolar e 

também na comunidade em que o jovem encontra-se inserido; no despertar dos jovens 

para importância dos estudos para a vida acadêmica e profissional; na melhoria do 

relacionamento com os entes familiares e professores, bem como com os colegas de sala. 

Diante disso, percebemos os elementos supracitados como fortalezas ou potencialidades 

desse projeto.  

Além disso, é relevante salientar que os professores responsáveis pelo Projeto 

estão alcançando as suas metas, já que o mesmo tem como alguns de seus princípios: a 

promoção e fomento do bom relacionamento entre alunos e comunidade educativa; gestão 

de situações de conflitos e também a promoção de um ambiente facilitador do 

desenvolvimento pessoal, cognitivo e social dos alunos. 

 Quando perguntados sobre a principal contribuição do PPDT junto aos alunos, 

19%  alunos responderam que era apoiar na superação das dificuldades; 29% respondeu 
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que contribui para articular professores, gestores, alunos e familiares para evitar a 

infrequência e o abandono à escola pelos alunos; 30% disse que o projeto leva o aluno a 

criar uma identidade com o ensino médio e a escola desenvolvendo o seu interesse pelos 

estudos; 13% salientaram a melhoria do relacionamento interpessoal entre alunos, 

professores e família, e somente 9% dos alunos enfatizaram a contribuição do projeto no 

clima da sala de aula, favorecendo a disciplina e a melhoria do trabalho do professor e à 

aprendizagem dos alunos. 

 É notório a relevância do PPDT quando analisamos esses dados e podemos 

constatar que 30% dos alunos salientam que o Projeto contribui na identidade com o 

Ensino Médio, já que esse é um dos maiores desafios dos jovens alunos que responderam 

aos questionários, tendo em vista que os mesmos apresentam dificuldades em 

compreender a real contribuição do Ensino Médio para vida pessoal e profissional. 

 Por outro lado, é importante destacar que os professores que fazem parte do 

Projeto enfrentam alguns desafios para alcançar os seus objetivos e, consequentemente, 

o sucesso junto aos alunos.  

Verificamos algumas fragilidades no que se refere, principalmente, à valorização 

deste por parte de alguns dos colegas professores e também do núcleo gestor. Além disso, 

os docentes mostraram-se insatisfeitos em relação ao apoio por parte dos colegas, no que 

diz respeito ao desenvolvimento de suas atribuições enquanto Diretor de Turma. 

 Verifica-se também, diante dos dados coletados, que nem sempre os 

encaminhamentos firmados nas reuniões de Conselho de Tuma são observados durante o 

planejamento de ações pedagógicas. Isso, de certa forma, acaba por fragilizar o 

desenvolvimento do PPDT na escola campo de estudo.   

 Outro aspecto que também pode ser pontuado como desafio foi a pouca 

colaboração de alguns pais quando requisitados sua presença na escola, exigindo assim 

um trabalho mais sistemático e permanente do Professor Diretor de Turma. 

 A partir disso, verifica-se mediante a análise realizada, que ficam abertas 

diferentes questões que precisam ser ainda aperfeiçoadas para um desempenho mais 

satisfatório do Projeto. 

 

3 Considerações Finais 
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 O trabalho ora apresentado constitui-se em uma sucinta análise do PPDT, no qual 

busca-se compreender as potencialidades e desafios no desenvolvimento desse Projeto, 

tendo como campo de estudo uma Escola da rede estadual do Ceará. 

 Assim, apresenta-se a problemática em torno da questão fazendo uma leitura a partir 

de dados e informações do PPDT. 

 Os fundamentos teóricos nos permitiram conhecer os objetivos e funcionamento do 

Projeto, bem como abriram espaço para uma breve análise sobre outras políticas públicas em 

execução no estado, buscando-se enfatizar a necessidade da execução de diferentes políticas 

como aporte para os resultados educacionais satisfatórios ora alcançados pelo estado. 

 No que se refere às potencialidades do PPDT na escola campo de estudo observa-se 

o seu papel no despertar dos jovens para os estudos, exercício da cidadania, protagonismo 

juvenil, relação com os pais, professores e colegas, bem como no direcionamento das 

possíveis alternativas para o projeto de vida. 

 Os desafios na execução do PPDT também foram evidenciados, o que sinaliza para a 

necessidade de rever atitudes e ações por parte daqueles que dão vida ao projeto, que não se 

restringe apenas os Professores Diretores de Turma, mas aos demais docentes e profissionais 

de educação que compõem a escola em estudo. 

 Concluímos destacando a relevância da realização desse trabalho para a reflexão 

sobre o PPDT. Dessa forma, enfatizamos que as discussões apresentadas abrem espaços para 

aprofundamentos posteriores em torno dessa temática.  
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Resumo: 

Este artigo tem como objetivo analisar o conceito de educação contextualizada a luz do 

pensamento complexo de Edgar Morin (2004), de modo a compreender sua importância na 

apropriação do conhecimento da realidade do semiárido brasileiro. Trata-se de uma pesquisa de 

cunho bibliográfico, no qual buscou-se analisar as diretrizes para convivência do semiárido, 

artigos científicos que discutiam essa temática, bem como livros disponibilizados no site do 

Instituto Nacional do Semiárido (INSA). Evidenciou-se também que a educação para a 

convivência do semiárido revela um discurso inaudito e se constitui como um convite que 

emancipa, imprimindo uma nova significação ao semiárido, de forma a promover a autonomia 

dos sujeitos, como o comportamento das políticas públicas. Essa perspectiva é o que define a 

necessidade de revisão da educação brasileira, de modo que esta vem a romper com a 

fragmentação do conhecimento em campos restritos, no cerne dos quais se enaltecem 

determinados teores, e também acabar com a estrutura hierárquica vigente entre as disciplinas. 

Pode ser percebido que a educação é um campo em que as políticas públicas se fazem necessário 

para que os problemas possam ser amenizados ou –se superados.  

 
Palavras-chave: Educação para convivência do Semiárido; Políticas Públicas; Complexidade. 

 

1 Introdução  

 

Não é de hoje que se busca por uma educação dita como “ideal” para ser inserida 

nas escolas. Uma educação que venha a favorecer o desenvolvimento pleno do indivíduo, 

de forma que este possa ser um agente reflexivo em seu meio. Fato este que vem 

favorecendo grandes mudanças ao longo dos tempos na educação. 

Neste sentido, a escola é uma instituição que desempenha um papel essencial para 

o desenvolvimento de uma sociedade. Se formos nos debruçar sobre alguns teóricos 

iremos encontrar afirmações do tipo: é onde as preferências culturais das pessoas são 

formadas (BOURDIEU, 2007); insere o homem num processo constante de criação do 

conhecimento e de procura da transformação-reinvenção da realidade pela ação-reflexão 

( FREIRE, 2001); permite a participação do indivíduo de forma particular e no grupo 

social que está inserido, de modo a formá-los para as relações globais e com a consciência 

de que tudo está inserido nas partes e no todo (MORIN,2003). 

mailto:j.mariana_ef@hotmail.com
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Vale ressaltar também que a educação é uma prática cultural em que seu consumo 

é oriundo a estrutura relacional, isto porque ela está relacionada a um nível de instrução, 

submetida ao volume global de capital cultural acumulado, ajustado pelos diplomas da 

escola ou pelo número de anos de estudo e de forma secundária pela herança familiar 

(BOURDIEU, 2007).  

Nessa ótica, a concepção do senso comum de que gosto não se discute é quebrada, 

pois gosto distingue, classifica, aproxima e afasta aqueles que experimentam os bens 

culturais, ou seja, quando se prefere ou se gosta de alguma coisa através das práticas de 

consumo é então o produto dos condicionamentos conexos a uma classe ou fração de 

classe. Tal prioridade tem o poder de unir todos aqueles que, estando fora do campo 

socialmente instituído das afinidades, propagam diferenças inevitáveis 

(BOURDIEU,2007).  

 Todavia para que tentarmos superar ou amenizar tal situação faz-se necessário 

compreender que a aprendizagem não seja encarada como uma simples transferência de 

conteúdo (FREIRE, 2001), como também que o professor esteja sempre em busca de 

estratégias, metodologias e atento as realidades diversas nas quais seus alunos estão 

inseridos. Principalmente quando estes vivem em uma região construída através de uma 

ideia de ser um lugar hostil e improdutivo, que solicita do professor um olhar sobre as 

suas diversas nuances para que se possa propor a reconstrução de conceitos e opiniões 

acerca da subjetividade e diversidade das dimensões antropossociais do Semiárido 

brasileiro (SENA, 2014). 

Neste sentido, parte-se da seguinte questão problema: qual a importância da 

contextualização na educação do semiárido brasileiro? 

Este estudo tem como objetivos analisar o conceito de educação contextualizada 

a luz do pensamento complexo, de modo a compreender sua importância na apropriação 

do conhecimento da realidade do semiárido brasileiro. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, no qual buscou-se analisar as 

diretrizes para convivência do semiárido, artigos científicos que discutiam essa temática, 

bem como livros disponibilizados no site do Instituto nacional do Semiárido (INSA). 

 

2 O que é a educação para convivência com o semiárido? 

  

E notório nessas últimas décadas o ressurgimento da importância da arena de 

conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e 
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modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. Esse 

renascimento é oriundo em grande parte, às restrições financeiras e políticas que veem 

sendo impostas aos governos, acendendo demandas pela elaboração de políticas públicas 

eficientes e efetivas. Diversos fatores têm contribuído para o crescimento da importância 

do campo da política pública, tanto nos países industrializados como nos em 

desenvolvimento (SOUZA, 2007). 

Podemos compreender a política pública como um processo em que os governos 

traduzem seus objetivos em programas e ações, que promoverão resultados ou as 

mudanças desejadas no mundo real (SOUZA, 2007). E nesse processo a sociedade civil 

tem uma função proativa apertando a democratização e o controle social dos programas 

de desenvolvimento para o seu território.  

Um caso nítido disso é a sociedade do Semiárido Brasileiro que iniciou em 1980 

através da abertura política do país o Movimento Muda Nordeste denunciando a situação 

de exclusão da região nordeste e suas lideranças apontando as injustiças sociais históricas 

(FREITAS, 2015). 

Com efeito nos anos 90 amplia-se as articulações surgindo e fortalecendo os 

sindicatos rurais, associações, cooperativas e Organizações Não-Governamentais. É 

nesse período que cria-se uma respeitável rede que é a Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA), em 1999, aglutinando várias organizações sociais em torno da proposta 

da “Convivência com o Semiárido”. Essa ideia-projeto direciona-se para outro/novo 

sentido de desenvolvimento territorial, com políticas públicas de inclusão social, de 

equidade e prudência com os recursos naturais (FREITAS, 2015). 

Além da ASA surgem outras redes, como a Rede de Educação para a Convivência 

com o Semiárido Brasileiro (RESAB). Esta por sua vez foi criada através de iniciativas 

produtivas e educativas de muitas Organizações Não-Governamentais, das Igrejas, e de 

Secretarias e algumas Universidades Públicas que vinham alargando experiências 

metodológicas em busca de outra significação à Educação ofertada no Semiárido. Neste 

sentido, as inflexões curriculares sobrevinham sob uma orientação de modo a fazer a 

escola juntar-se aos contornos de vida e às problemáticas existentes dessa região 

(RESAB, 2004). 

Nesse particular a proposta da Educação para Convivência do Semiárido 

(ECSAB) propõe que os professores repensem suas práticas pedagógicas em decorrência 

da pesquisa e do diálogo com os demais atores produtores do conhecimento (SILVA, 

DANTAS, BUENO, 2009). Nessa perspectiva, vislumbra-se os ideais propostos na Lei 
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de diretrizes e bases, Parâmetros Curriculares, Base Nacional Comum, sendo possível 

essa realidade para o semiárido. 

Os cincos eixos que norteiam a organizam do ensino nessa proposta são: a 

natureza, o trabalho, o conhecimento, a história da humanidade, subjetividades Humanas.  

O primeiro eixo refere-se ao extrato natural da existência da vida e, em reserva, 

como meio em que acontece o desenvolvimento de diversas manifestações da vida. Pelo 

segundo compreende-se o processo no qual o homem transforma ao passo em que 

constrói, de forma continua a si mesmo e a realidade histórico-social que integra 

(MARTINS, 2006).  

O terceiro vem tratar do processo de transformação que perpassa pelas dimensões 

filogenéticas e socioculturais e vai até nas econômicas e políticas incluindo tanto o 

relacionamento com a natureza, quanto os mecanismos de produção da humanidade, que 

regulam o trabalho e o conhecimento.  

Já o último eixo versa sobre os interesses em que se produzem, no cruzamento 

entre os outros interesses da vida, domínios moleculares de produção de possibilidades, 

de inteligência e desejo (MARTINS, 2006). 

A concepção de educação que permeia as práticas sociais e os processos político-

pedagógicos das experiências de convivência com o semiárido, pode-se destacar três 

visões, sendo estas conforme Braga (2004): a educação como um processo experiencial: 

compreende o processo educativo como um ato experiencial que atinge a vida de forma 

integral e todas as dimensões do sujeito, seja ela social, cultural, política, espiritual, 

ambiental. 

A educação convival: as experiências estão centradas na convivência, isto quer 

dizer que a formação humana é construída e conduzida conforme algumas práticas e 

vivências fundamentais, que combinadas e articuladas matizam a convivência.  

A educação de formação sociocultural tem buscado a superação do combate à seca 

algo que sempre tem permeado a ação do Estado e das elites dominantes do 

nordeste/semiárido, tanto para a elaboração, definição e implementação das políticas 

públicas para a região. O processo educativo dentro dessa percepção é voltado para uma 

pedagogia da convivência, ou seja, a formação do ser humano deverá ser pensada e 

conduzida conforme algumas práticas e vivências essenciais, que combinadas e 

articuladas realçam a convivência. 

 Neste sentido, conviver é estar junto e pauta-se em três dimensões segundo Braga 

(2004): 
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1) A dor estar junto para, na liberdade da existência, construir 

identidades e compartilhar a vida; 2) a do viver comum, que é mais do 

que estar junto, pois implica aceitar o outro ser vivo (humano e 

natureza) como legítimo outro, na sua “existencialidade”, identidade e 

subjetividade e 3) a da contestação e da luta, da dialética da existência 

e da afirmação da diferença, onde buscamos o equilíbrio entre as forças 

opostas da vida. Educar para convivência é trabalhar essas dimensões 

junto com os sujeitos do processo educativo (p. 33). 

 

 

Compreende-se assim, a Convivência com Semiárido como uma mundaneidade, 

num sentido ontológico da solicitude ao passo de uma implicação de significação dos 

sujeitos em ser com os outros no mundo (Heidegger,1981), ou seja, os estudantes 

passaram a compreender e a intervir na complexidade das manifestações do seu território 

e nisto será oportunizado a encontrar saídas e alternativas perante as problemáticas 

socioeconômicas e apostar em perspectivas para a produção de sua existência no mundo. 

A construção do itinerário pedagógico contextualizado no intuito da 

ressignificação dos saberes ocorre nos espaços formais e não formais. No primeiro espaço 

faz-se um trabalho educativo com o uso de materiais paradidáticos, elaborados pelas 

próprias organizações que são: cartilhas, vídeos, jogos, etc. Enquanto que nos espaços 

formais compreendidos como as escolas e universidades a ECSAB vai penetrando no 

Projeto Político Pedagógico firmando-se na concepção de currículo contextualizado, com 

o intuito de sobrepujar o modelo de currículo estabelecido pela educação universalista, 

em que o conhecimento pauta-se na neutralidade, na cientificidade e na fragmentação dos 

conteúdos (RESAB, 2004). 

Analogamente Morin (2004) discute o quão é preocupante e inadequado a 

separação dos saberes ou a hiperespecialização que impede a visão do global, pois ela 

fragmenta em parcelasse e o essencial que ela dilui. 

Visto que a educação dos dias de hoje tem fragmentado o ensino de forma que as 

estruturas fiquem divididas em departamentos ou áreas, tornando assim também o 

conhecimento fragmentado. Isto porque se ensina uma disciplina sem fazer ligação com 

a outra, como se esta existisse sem necessitar de mais nada. A história do ser humano 

“homo sapiens” como aponta Morin (2011) é um exemplo disso, pois está se encontra 

dividida entre as disciplinas, não dando a ideia de toda sua complexidade, fazendo com 

que o aluno não tenha ideia do que é ser humano. 

 Para Morin (2011, p.16) 
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O ser humano é, a um só tempo, físico biológico, psíquico, cultural, 

social e histórico. Esta unidade complexa da natureza é totalmente 

desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado 

impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la; 

de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento 

e consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua 

identidade comum a todos os outros humanos.  

 

  

Neste sentido, o ser humano faz parte da arte, da natureza ao passo que também 

apresenta sua condição cósmica e física, ou seja, ao passo que somos terrestres somos 

cósmicos e precisamos conhecer estas relações para podermos compreender nossa 

condição humana. 

Esta complexidade aqui tratada enfatiza que a reunião dos saberes não irá 

ocasionar o desenvolvimento de uma transdisciplinaridade homogeneizada, mas sim levar 

a situar com clareza uns em relação aos outros em papel de suas alteridades históricas, 

epistemológicas e antropológicas, sem negar possibilidades de alterações mútuas e 

garantindo através dessa organização do conhecimento da unidade em toda pluralidade e 

pluralidade em toda unidade, como bem esclarece Jacques Ardoino em seu artigo sobre a 

complexidade, tema das jornadas sobre a religação dos saberes de Edgar Morin (2004). 

 Dentro dessas mesmas jornadas citadas anteriormente, Morin (2004) esclarece que 

a religação dos saberes dentro da cultura cientifica é um dos primeiros imperativo. Já para 

as ciências humanas se tornar necessário suplantar a compartimentação e o reducionismo 

que ainda permeia. A história, “ciência multidimensional, polidisciplinar”, como diz 

Morin (2004, p. 357), a psicologia, a sociologia, a geografia e as demais que são 

conectadas ao universo das ciências antropossociais, devem estabelecer elos de diálogo 

entre si para que haja o resgate da expandida noção de homem que ainda está envolta em 

razão da incomunicabilidade existente entre as várias áreas do conhecimento cientifico.  

Neste sentido, temos que substituir o velho que enjaula e separa, por um que 

diferencia e une, para que dessa forma, haja uma democratização do conhecimento 

tornando-o acessível a todos.  

Há inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 

separados, a hiperespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber impede 

de ver o global (que ela fragmenta em parcelas), bem como, o essencial (que ela dilui). 

Isso não produziu apenas o conhecimento e a elucidação, mas também a cegueira e 

ignorância, porque as mentes jovens acabam perdendo suas aptidões naturais para 

contextualizar os saberes e uni-los em seus conjuntos. Além disso, há expansão 
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descontrolada do saber em decorrência do crescimento ininterrupto dos conhecimentos 

que acabam por construírem uma gigantesca Torre de Babel, que murmura 

linguagens discordantes.  

Sem falar que os conhecimentos fragmentados possuem apenas fins técnicos, isto 

porque há o desafio cultural, cívico e sociológico no qual todos estão reunidos para o 

poder, tornando dificílimo a democratização de um saber fechado e esotérico (MORIN, 

2004). 

Neste sentido, faz-se necessário que haja a reforma do pensamento, que nada mais 

é a permissão de um pleno emprego da inteligência de modo a possibilitar respostas a 

esses desafios e permitindo a ligação de culturas dissociadas. Sendo assim, a reforma do 

ensino leva a reforma do pensamento e vice-versa (MORIN, 2004).     

Do mesmo modo Morin (2004) fala que deve-se procurar construir uma cabeça 

bem-feita ao invés de uma cabeça bem-cheia, porque a cabeça bem-cheia é formada por 

saber acumulado, empilhado, ou seja que nada resolve, enquanto que a cabeça bem-feita 

disponibiliza ao mesmo tempo de aptidão geral para colocar e tratar os problemas, sem 

falar dos princípios organizadores que possibilitam a ligação dos saberes e lhes dar 

sentido. Nessa perspectiva, uma cabeça bem-feita é aquela capaz de aparelhar os 

conhecimentos evitando assim uma acumulação estéril. 

Percebe-se que na conjuntura brasileira e porque não dizer mundial também que 

o nosso ensino foca a separação e a análise ao invés da ligação e da síntese, tornando essa 

situação um empecilho para o progresso da educação. A solução seria a contextualização 

e a globalização dos saberes, em que o pensamento ecologizante deverá prevalecer, no 

que se refere a situar todo o acontecimento, informação do conhecimento em relação de 

reciprocidade com seu meio ambiente, ou seja, para se conhecer o todo deverá se conhecer 

as partes (MORIN, 2004). 

Dessa forma, talvez a situação atual da educação brasileira fosse modificada, pois 

as reformas promovidas pelo Estado só acentuaram a dualidade do ensino, isto porque na 

prática não se oferta as condições objetivas que garantam a realização dos progressos 

legais em favor da universialização da educação.  

Nesse sentido, “atualmente a exclusão escolar deixou de ser qualitativa e 

quantitativa, para ser apenas qualitativa, pois todos estão na escola, mas esses não 

aprendem nem a metade do que é esperado” (FREITAS, 2009, p. 298). 
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3 Considerações Finais 

 

Pode ser percebido que a educação é um campo em que as políticas públicas se 

fazem necessário para que os problemas possam ser amenizados ou –se superados. 

Como também o quão é importante e decisivo a participação da população nessas 

políticas, pois isto vem a gerar uma autonomia dos municípios e região, no caso do 

semiárido, e da intervenção social, e um ambiente para mudanças se refletindo no modo 

de pensar e agir dos cidadãos, que acabam adquirindo uma consciência da importância de 

sua colaboração na política do seu território, tornando-se aptos para intervir na 

deliberação de seus interesses frente ao Estado. 

Evidenciou-se também que a educação para a convivência do semiárido revela um 

discurso inaudito e se constitui como um convite que emancipa, imprimindo uma nova 

significação ao semiárido, de forma a promover a autonomia dos sujeitos, como o 

comportamento das políticas públicas.  

Essa perspectiva é o que define a necessidade de revisão da educação brasileira, 

de modo que esta vem a romper com a fragmentação do conhecimento em campos 

restritos, no cerne dos quais se enaltecem determinados teores, e também acabar com a 

estrutura hierárquica vigente entre as disciplinas. 

 

Referências Bibliográficas 

 

BRAGA, Osmar Rufino. Educação e Convivência com o semiárido: uma introdução aos 

fundamentos do trabalho político-educativo no semiárido brasileiro in: Educação no 

contexto do semiárido brasileiro. Kuster, Angela; MATTOS, Beatriz Helena Oliveira 

Mello. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2004. 

 

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP, 

2007. 

 

DA SILVA, Adelaide Pereira; DANTAS, Diego Nogueira; BUENO, Rovílson José. 

Construindo a Educação para a Convivência com o Semiárido. OKARA: Geografia em 

debate, v. 3, n. 1, p. 108-127, 2009. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 30 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

 

FREITAS, Lorena. A instituição do fracasso – A educação da ralé. In: SOUZA, Jessé. A 

Ralé brasileira: quem é e como vive/ Jessé Souza; Colaboradores André Grillo...[et al.] 

– Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

 

CARVALHO, Luzineide Dourado. Desvelando imagens de um sertão ‘seco e da fome’e 

ressignificando saberes: a proposta da educação contextualizada para a convivência com 



 

____________________________________ 
749 

 

o semiárido brasileiro. Pontos de Interrogação—Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 

1, p. 113-128, 2015. 

 

HEIDEGGER, Martin. Todos nós. Ninguém: um enfoque fenomenológico do social. 

Apresentação e Introdução, notas e epilogo Solon Spanodius; tradução e comentários 

Dulce Critelli. São Paulo: Moraes LTDA, 1981. 

 

MARTINS, Josemar da Silva. Anotações em Torno do Conceito de Educação para a 

Convivência com o Semi‐Árido. In RESAB ‐ Secretaria Executiva (Org.). Educação 

para a Convivência com o Semi‐Árido: Reflexões Teórico‐Práticas. 2ª ed. Juazeiro, 

BA: Selo Editorial RESAB, 2006, p.p. 52 – 53. 

 

MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento; 

tradução Eloá Jacobina, 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, 128 p. 

 

_____________. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 4. ed. Tradução de 

Flávia Nascimento, Rio de Janeiro Bertrand Brasil: 2004. 

 

______________. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

RESAB - REDE DE EDUCAÇÃO DO SEMIARIDO BRASILEIRO. Secretaria 

Executiva da RESAB. Projeto inclusão, universalização e qualidade da educação no 

semiárido brasileiro (2004). Juazeiro (BA), 2004.  

 

SENA, Rosiane Rocha Oliveira. O livro didático em questão: um olhar a partir da 

perspectiva da Educação Contextualizada in: CUNHA, et al Educação contextualizada 

para a convivência com o semiárido brasileiro: debates atuais e estudos de caso. 

Campina Grande- PB, INSA, 2014. 

 

SOUZA, Celina. Estado da arte em políticas públicas. In: HOCHMAN, Gilberto; 

ARRETCHE, Marta Teresa da Silva; MARQUES, Eduardo Cesar (org.). Políticas 

Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: EdFIOCRUZ, 2007.  

  



 

____________________________________ 
750 

 

 


