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RESUMO 

 

O surgimento e/ou expansão de cidades sem um adequado planejamento de ocupação dos 

espaços urbanos, faz com que as cidades brasileiras apresentem os problemas típicos dos 

núcleos urbanos dos países menos desenvolvidos. Esta forma de urbanização reflete em 

problemas que interferem na qualidade ambiental, conseqüentemente na qualidade de vida 

dos residentes. Devido às intensas mudanças provocadas pela ação humana no ecossistema 

urbano, este apresenta características e funcionamento cada vez mais distintos dos sistemas 

naturais. As pressões exercidas sobre o meio ambiente natural, através das atividades 

humanas e sua dinâmica, faz com que se busque um novo padrão de desenvolvimento, 

onde haja garantia de um capital natural para as futuras gerações, razão de provocar 

discussões quanto a sustentabilidade do processo de urbanização. Objetivando fazer uma 

avaliação ambiental da área urbana de cidades de pequeno porte, aplicou-se uma 

metodologia fundamentada no modelo de abordagem PEIR (Pressão, Estado, Impacto, 

Resposta), com a elaboração de uma matriz de indicadores ambientais urbanos. A 

aplicação dessa matriz na cidade de Nossa Senhora das Dores/SE, baseou-se no 

pressuposto da (in)sustentabilidade do processo de urbanização. A caracterização dos 

indicadores da matriz PEIR aplicada, proporcionou, segundo as causas e agentes, a 

compreensão do processo de degradação do meio ambiente. Os resultados obtidos 

revelaram um processo de urbanização insustentável, apresentando pressões antrópicas 

sobre o meio ambiente, com degradação e permanência de um passivo ambiental diante da 

ausência de respostas por parte da sociedade e gestores local. Estes resultados obtidos 

poderão ser utilizados como subsídios ao incremento de novas ações de políticas públicas, 

proporcionando um caminho rumo ao desenvolvimento sustentável da cidade. 

 

Palavras-chave: Avaliação ambiental, Sustentabilidade, Indicadores. 
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ABSTRACT 

 
The emergence and/or growth of cities without an appropriate urban space occupation 

planning makes Brazilian cities present the typical problems of urban centers in less 

developed countries. This manner of urbanization reflects in problems which interfer in 

environmental quality and, consequently, in the life quality of the residents. Due to the 

intense changes provoked by human action on the urban ecosystem, it shows its working 

and characteristics more and more different from the natural systems. The pressures 

exerted by human activities and their dynamics on natural environment, makes it necessary 

the search for a new development pattern with a guarantee of a natural capital to future 

generations. That provokes discussions about the urban process sustainability. With the 

objective of making an environmental assessment of the urban area of small cities, a 

methodology based on the approach model called PEIR (Pressão, Estado, Impacto, 

Resposta – PSIR (Pressure, State, Impact, Response) was applied in this work with the 

elaboration of an urban environmental indicator matrix. The application of this matrix in 

the small city of Nossa Senhora das Dores, located in the state of Sergipe, was based on the 

assumption of the urban process (non) sustainability. The PEIR matrix indicator 

characterization provided, according to the causes and the agents, the comprehension of the 

environmental degradation process. The results revealed a non sustainable urban process 

and showed anthropic pressures on environment with degradation and permanence of an 

environmental debit due to the lack of responses from the society and the local managers. 

These results can be useful as subsidies to the increment of new actions from public 

policies, providing a way that leads to the city sustainable development. 

 

Key Words: Environmental Assessment, Sustainability, Indicators. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O rápido processo de urbanização do país nas últimas décadas e a falta de 

planejamento da ocupação dos espaços urbanos faz com que as cidades brasileiras 

apresentem os problemas típicos dos núcleos urbanos dos países menos desenvolvidos: 

instalações precárias, deficiência ou inexistência de sistemas de fornecimento de água 

potável, de coleta e destinação final adequada de resíduos sólidos, esgotamento de 

efluentes residenciais e industriais com lançamento sem tratamento no meio ambiente, 

moradias inadequadas, assentamentos clandestinos e predatórios do ambiente, 

contaminação de mananciais e todas as carências que afetam a qualidade de vida.  

 

Certamente as camadas mais pobres da população são as mais afetadas na medida 

em que seu nível de renda não permite habitar as áreas urbanas com melhor infra-estrutura 

de saneamento e qualidade ambiental.  

 

Os inadequados instrumentos de gestão urbana, aliados à ineficiência de 

investimentos, potencializam os efeitos do rápido crescimento das cidades, com a taxa de 

urbanização dos últimos 50 anos passando de 31% para 70%, traduzidos na expressiva 

quantidade de moradias que não possuem mínimas condições de habitabilidade, incluindo-

se aí a falta de sistemas de abastecimento de água e principalmente de esgotamento 

sanitário. 

 

A forma de urbanização, decorrentes de processos sócio-econômicos, ocorridos 

quando das profundas transformações estruturais, da existência de uma sociedade 

predominantemente rural, cujo dinamismo fundava-se na exportação de produtos primários 

de base agrícola, e o surgimento de uma complexa sociedade urbana industrial, 

caracterizada pelo desenvolvimento do mercado do consumo individual.   

 

A questão da avaliação da qualidade ambiental das cidades recai na questão da 

definição de indicadores ambientais. Para Januzzi (2001) tais indicadores “dizem respeito à 

disponibilidade de recursos naturais, à forma de uso dos mesmos e aos resíduos gerados no 

seu consumo”. 
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Portanto, o problema da avaliação da qualidade ambiental urbana coloca-se como 

uma questão complexa e que implica tanto na análise dos diversos componentes do 

ecossistema urbano, através de um sistema de indicadores, quanto nas metodologias de 

quantificação e sistematização desses indicadores com dados que sintetizam o 

comprometimento ambiental da cidade, de forma a oferecer parâmetros confiáveis para a 

tomada de decisão nas políticas ambientais urbanas. 

 

A elaboração de uma matriz de indicadores ambientais urbanos, voltados para 

uma avaliação do estado do meio ambiente de cidades de pequeno porte, passa pela 

responsabilidade de se elaborar novas metodologias que busquem mensurar a evolução dos 

processos de degradação ambiental, no âmbito maior da sustentabilidade, enfocando o 

envolvimento da sociedade e dos gestores quanto às políticas públicas adotadas. 

 

Vislumbrar indicadores sociais e econômicos não oferece dificuldades, mesmo 

porque já são trabalhados há décadas, o que não ocorre com os indicadores de qualidade 

ambiental, visto serem sutis, subjetivos muitas vezes, tendo que ser levada em conta a 

realidade do sistema estudado, das condições ambientais (cenário). 

 

Esta pesquisa se insere no contexto dos problemas ambientais urbanos quando se 

reporta aos aspectos de degradação ambiental de uma cidade, esta localizada na região do 

agreste sergipano. 

 

Objetivando compreender, através da aplicação da matriz de indicadores 

ambientais urbanos o estado sócio-ambiental atual existente da cidade de Nossa Senhora 

das Dores, bem como a evolução ou redução dos processos de degradação ambiental, 

relacionados pela caracterização desses indicadores, segundo as causas, agentes e 

processos atuais que pressionam o meio ambiente. 

 

Buscou-se na elaboração da matriz, indicadores que realmente demonstrem o 

panorama sócio-ambiental através da avaliação da área urbana estudada, subsidiando as 

ações de políticas públicas a serem empregadas, indicando o caminho rumo ao 

desenvolvimento sustentável da cidade. 
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Este estudo foi estruturado em seis capítulos. O primeiro é composto pela 

introdução, na qual é explicitado o tema central da pesquisa e no segundo capítulo temos 

os objetivos geral e específicos. 

 

O terceiro capítulo apresenta a revisão da literatura, o embasamento teórico para 

compreensão de temas necessários para a formulação desse trabalho. 

 

O quarto capítulo evidencia os materiais e métodos utilizados para a execução 

dessa pesquisa. Em primeiro momento a caracterização da área de estudo, e após a 

metodologia aplicada, inicialmente com a elaboração da matriz de indicadores ambientais 

urbanos e posteriormente a forma de obtenção dos dados/informações. 

 

O quinto capítulo demonstra os resultados obtidos e discussões, quanto das 

análises relativas a cada elemento da matriz de indicadores utilizada. 

 

No sexto capítulo apresento as conclusões baseadas no panorama ambiental da 

cidade e sugestões com propostas de soluções para os problemas ambientais evidenciados. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo Geral 

 

Elaborar uma Matriz de Indicadores Ambientais Urbanos, composta de 

indicadores de Pressão, Estado, Impacto, Resposta (PEIR) como instrumento para Gestores 

na avaliação contínua do Estado do Meio Ambiente em cidades de pequeno porte. 

 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

� Testar a aplicabilidade da Matriz com a avaliação ambiental da cidade de Nossa 

Senhora das Dores/SE. 

� Dimensionar os impactos negativos atuais relacionados à qualidade de vida da 

população provocados pelos problemas ambientais existentes. 

� Contribuir nas definições das políticas públicas através de subsídios aos 

Gestores com informações obtidas e expostas com a composição dos 

indicadores. 

� Possibilitar à população o conhecimento das condições ambientais local, através 

dos resultados obtidos. 

 

2.3 - QUESTÕES QUE NORTEIAM ESTA PESQUISA 

 

� Os problemas ambientais urbanos estão relacionados as pressões provocadas 

pelas atividades humanas e sua dinâmica? 

� Quais são as principais fontes geradoras dos impactos ambientais negativos? 

� A população é conhecedora do nível de impactos negativos relacionados à 

qualidade de vida provocados pelos problemas ambientais existentes? 

� Os Indicadores de Resposta apontam para prevenção, mitigação ou eliminação 

dos problemas ambientais, através de ações da sociedade e dos Gestores 

Municipais? 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 - HOMEM, NATUREZA E MEIO AMBIENTE 

 

O termo meio ambiente tem sido usado para indicar um “espaço” (com seus 

componentes bióticos e abióticos e suas interações) em que um ser vive e se desenvolve, 

trocando energia e interagindo com ele, sendo transformado e transformando-o. No caso 

dos seres humanos, ao espaço físico e biológico soma-se o “espaço” sócio cultural. 

Interagindo com os elementos do seu ambiente, a humanidade provoca tipos de 

modificações que se transformam com o passar da história. E, ao transformar o ambiente, 

os seres humanos também mudam sua própria visão a respeito da natureza e do meio em 

que vivem (Brasil, 1998). 

 

A relação homem/meio ambiente ocorre, principalmente, no contexto do processo 

de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que agem sobre o meio físico, o 

meio natural e o meio construído. Não existe a sociedade pura em relação ao meio 

ambiente. Ela sobrevive em função de escalas em impactos maiores e impactos menores. É 

uma relação portanto, ambivalente, de domínio e adoração (Ramalho Filho, 2000). 

 

No mundo ocidental, afirma Gonçalves (2000), vivemos duas vertentes: ou vemos 

a natureza como algo hostil, lugar da luta de todos contra todos, da chamada lei da selva, 

ou vemos a natureza como harmonia e bondade. Se a natureza é o lugar de luta de todos 

contra todos, nada mais necessário do que o estado para impor a lei e a ordem. Já entre 

aqueles que vêem a natureza como bondade e harmonia encontram-se, infelizmente, 

muitos que contraditoriamente partilham do mesmo ponto de vista que acreditam criticar: a 

natureza é bondosa e harmônica e os homens é que destroem a natureza. Como se vê, o 

homem também não é natureza, mantendo-se, portanto, a dicotomia sociedade-natureza, 

homem-natureza. 
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3.2 - QUALIDADE AMBIENTAL 

 

A qualidade ambiental de um ecossistema, de acordo com Tauk et al. (1991), 

expressa as condições e os requisitos básicos que ele detém, de natureza física, química, 

biológica, social, econômica, tecnológica e política. Os fatores ambientais que constituem 

um ecossistema, em qualquer instante, podem exercer efetivamente as relações ambientais 

que são naturalmente afetas ao mesmo, necessárias à manutenção de sua dinâmica e, por 

conseguinte, da dinâmica desse ecossistema de que fazem parte.  A qualidade ambiental é 

o resultado da dinâmica dos mecanismos de adaptação e dos mecanismos de auto-

superação dos ecossistemas. Assim, com base na teoria sistêmica da evolução, a qualidade 

ambiental é o resultado da ação simultânea da necessidade e do acaso. 

 

A qualidade ambiental faz parte, conforme Cendrero et al. (2001), dos elementos 

que determinam a qualidade de vida, a qual se integra por nível de renda, as condições de 

vida e de trabalho e a qualidade ambiental. O nível de renda diz respeito ao aspecto 

econômico que já teve maior importância em um passado recente. Mede as necessidades 

primárias da sociedade (alimentação, moradia, vestuário etc.), os critérios utilizados para o 

processo de tomada de decisões. As condições de vida e trabalho se referem às 

características dos ambientes onde homens e mulheres passam a maior parte do tempo 

(ruído, riscos de trabalho, iluminação, etc.), assim como os seus impactos no 

comportamento social. A Figura 3.1 apresenta como se dá a relação entre a qualidade de 

vida e os três componentes citados.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cendrero et al. (2001). 

Figura 3.1 - Diagrama de variação da qualidade de vida com o nível de renda, condições de vida e trabalho e 

qualidade ambiental. 
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A qualidade ambiental deve ser interpretada, ainda conforme Cendrero et al. 

(2001), como o marco humano, refere-se em termos gerais ao grau de conservação dos 

ecossistemas e a funcionalidade (serviços) que presta o ambiente ao desenvolvimento 

social, assim como a pureza do ar, a qualidade da água, o estado e limpeza do solo e as 

condições do cenário urbano. 

 

A funcionalidade, como elemento da qualidade ambiental, define o papel do meio 

como fonte de diferentes recursos, como sumidouro de diversos tipos de resíduos gerados 

pelas atividades humanas e como suporte e fornecedor de serviços de atividades de toda 

sorte. As atividades humanas influem sobre a capacidade do meio para cumprir as três 

funções e, através das mudanças que podem causar nelas, na qualidade de vida. 

 

Para Jimenez-Beltran (2000), a qualidade ambiental expressa a capacidade do 

meio para suportar o desenvolvimento sustentável ao indicar como critérios gerais a 

utilização de insumos de recursos renováveis, que deve ser igual ou inferior a taxa de 

renovação destes. Os ritmos e as intensidades de exploração dos recursos não renováveis 

devem ser pequenos em comparação com as quantidades totais disponíveis. As atividades 

devem ser pequenas em comparação com as quantidades totais disponíveis. Devem ainda, 

utilizar o espaço sem ultrapassar a capacidade de recepção do território. Por fim, as 

emissões de diversos efluentes não devem ultrapassar a capacidade de assimilação dos 

receptores. 

 

Com base no exposto, Cendrero Uceda (1997), complementa que a qualidade 

ambiental é um conceito que se define a partir de variáveis tanto quantitativas, como 

qualitativas, ou seja, características e processos naturais e antrópicos que necessitam de 

modelos numéricos com capacidade de funcionar a partir de uma diversidade de variáveis 

em escala, magnitude e valoração, e, de produzir uma visão concentrada da qualidade 

ambiental, que permita a análise espacial e temporal dos ambientes, criando o suporte para 

o desenvolvimento e execução de programas de manejo desses ambientes. 

 

O Relatório realizado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) em 1990, que relaciona os problemas ambientais da 

América Latina assinala dois níveis: recursos naturais (diminuição de recursos minerais, 
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contaminação radiativa e por agrotóxicos, perda de espécies e de diversidade genética e 

diminuição de florestas) e social (poluição sonora, contaminação de alimentos, migração 

desordenada do campo para a cidade, tráfico e consumo de drogas, insegurança social e 

assentamentos urbanos desordenados). 

 

Para os citadinos, na visão do autor, a qualidade ambiental incorpora condições do 

ambiente que refletem na qualidade de vida, visto que, residir em condições ambientais 

insalubres provoca diversos problemas, como a exemplo, o acometimento às doenças. 

 

A qualidade ambiental urbana é o predicado do meio urbano que garante a vida 

dos cidadãos dentro de padrões de qualidade, tanto nos aspectos biológicos (saneamento 

urbano, qualidade do ar, conforto ambiental, condições habitacionais, condições de 

trabalho, sistemas de transporte, alimentação, entre outros), quanto nos aspectos sócio-

culturais (percepção ambiental, preservação do patrimônio cultural e natural, recreação e 

educação).  

 

3.3 - SUSTENTABILIDADE 

 

Para Leff (2001), o conceito de sustentabilidade surge do reconhecimento da 

função de suporte da natureza, condição e potencial do processo de produção. Para ele, o 

discurso da sustentabilidade leva a lutar por um crescimento sustentado, sem uma 

justificação rigorosa da capacidade do sistema econômico de internalizar as condições 

ecológicas e sociais (de sustentabilidade, equidade, justiça e democracia) deste processo.  

 

Sabe-se que um dos centros do desenvolvimento sustentável é a busca pela 

qualidade de vida. Nesse sentido, os conceitos de habitat e habitar são redimensionados, 

sendo, então, aquele um suporte ecológico e este, uma forma de inscrição da cultura no 

espaço geográfico. Um aspecto que deve ser levado em consideração é a febre do 

“urbanismo ecológico”. Leff (2001) acredita que essas medidas de tecnologias limpas e 

reciclagem de dejetos detêm e diminuem em curto prazo as tendências acumulativas de 

deterioração ambiental, mas não revertem a entropização do fenômeno urbano. Para ele, 

esta entropia só poderá ser revertida com a construção de uma nova racionalidade 

produtiva. 
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Para Capra (2002) a comunidade sustentável é feita de tal forma que seus modos 

de vida, seus negócios, sua economia, suas estruturas físicas e suas tecnologias não se 

oponham a capacidade intrínseca da natureza de sustentar a vida. O que é sustentado numa 

comunidade sustentável não é o crescimento econômico nem o desenvolvimento, mas toda 

a teia da vida da qual depende a longo prazo, a nossa própria sobrevivência. 

 

Sachs (1993), defende cinco dimensões de sustentabilidade necessárias para o 

planejamento do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade social que tem como 

meta uma sociedade com maior equidade, reduzindo a distância entre as classes de pobres 

e ricos; a sustentabilidade econômica que deve ser voltada para a alocação e gerenciamento 

mais eficientes dos recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e privados; 

a sustentabilidade ecológica baseada na redução das agressões ao meio natural e 

cumprimento da legislação vigente; a sustentabilidade espacial que deve equilibrar a 

relação rural-urbana, descentralizando grandes aglomerados humanos, adotando medidas 

que diminuam o êxodo rural, e a sustentabilidade cultural que deve modernizar sem 

violentar o aspecto cultural. Procurar soluções específicas para o local, o ecossistema, a 

cultura e a área. 

 

As perspectivas da sustentabilidade se traduzem em experiências práticas 

diversificadas, construídas no mundo inteiro, fundamentadas numa visão holística, 

participativa e de aprendizado com a própria natureza (Oliveira, 2005). 

 

Para Capra (1996), a noção de sustentabilidade só se torna real quando construída 

sobre uma verdadeira mudança de paradigma. O pensamento holístico compreende cada 

fenômeno dentro do contexto de um todo integrado, cujas propriedades surgem das 

relações entre as suas partes, permitindo a percepção do mundo como um sistema vivo que 

se auto-organiza, se auto-regula e se perpetua a partir das relações entre seus diversos 

componentes todos interdependentes e complementares. Essas relações, afirma Lovelock 

(1991), proporcionam as características ideais para a existência e a manutenção da vida 

sendo, portanto, fundamental a participação de cada elemento neste todo formado por 

diversidades. 
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Silva (2000), diz que a sustentabilidade sendo um tema de natureza 

interdisciplinar, e, portanto, com expressão em diferentes áreas do conhecimento, exige o 

reconhecimento de sua complexidade e de seu enfoque pluridimensional, sendo necessário, 

além das interações entre as disciplinas, a conexão efetiva entre os diversos atores sociais 

envolvidos. Para Acserald (1999), a noção de sustentabilidade só pode se delinear a partir 

das práticas, de forma que se obtenha resultados concretos, em conformidade com suas 

diversas dimensões. 

 

Capra (2002), defende que na qualidade de membros da comunidade humana, 

uma vez imbuídos em construir comunidades sustentáveis, nosso comportamento deve 

manifestar um respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos básicos. Ele diz 

que, uma vez a vida humana engloba necessidades biológicas, cognitivas e sociais, os 

direitos humanos devem ser respeitados nessas três dimensões. Sob o aspecto biológico 

inclui-se o direito a um ambiente sadio e a alimentos seguros e saudáveis; o respeito a 

integridade da vida acarreta necessariamente a rejeição do registro de patentes de forma de 

vida. Os direitos humanos na dimensão cognitiva são, entre outros, o direito de acesso à 

educação e ao conhecimento e a liberdade de opinião e de expressão. Na dimensão social, 

ressalta-se o primeiro direito humano, nas palavras da Declaração de Direitos Humanos da 

ONU (Organização das Nações Unidas) que é o direito à vida, à liberdade e à segurança da 

pessoa, da justiça social, direito de reunir-se pacificamente, passando pelos direitos à 

integridade cultural e à autodeterminação. 

 

O conceito pelo qual foi tomado o adjetivo sustentável, não está atrelado apenas à 

dimensão ecológica. A sustentabilidade deve incorporar uma perspectiva de 

desenvolvimento que promova interconectividade no bojo das relações homem-natureza e 

contemple os campos básicos do desenvolvimento, que são o econômico, o espacial, o 

político, o social e o ambiental. Assim, como diz Gomes et al. (1995) “para ser sustentável, 

o desenvolvimento deve ser capaz de prosseguir, de forma praticamente permanente, como 

um processo de aumento de produto, melhoria dos indicadores sociais e preservação 

ambiental”, diferente da visão capitalista, cujas políticas neoliberais “nos levariam aos 

objetivos do equilíbrio ecológico e da justiça social por uma via mais eficaz: o crescimento 

econômico orientado pelo livre mercado” (Leff, 2001). 
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Nesse contexto, a sustentabilidade não deve ser um resultado e, sim, concebida 

como um processo. Além disso, a política do desenvolvimento na montagem de uma 

sociedade sustentável, não pode desprezar as relações entre homem e a natureza, que ditam 

o que é possível em face do que é desejável. A natureza revolucionária da sustentabilidade 

vem da qualificação como um projeto de sociedade, alicerçado na consciência crítica do 

que existe um propósito estratégico de processo para a construção do futuro (Krauze, 

1999). 

 

De acordo com Cavalcanti (1999), a escolha relativa a um desenvolvimento que 

seja ecologicamente sustentável, economicamente eficiente e socialmente justo, representa 

uma opção política, fundamentada em princípios éticos, requerendo, para isso, respaldo da 

ciência para que se reconheçam as conseqüências das opções possíveis. Contudo, o 

desenvolvimento da pesquisa soe compatível com o crescimento econômico, social e 

político, quando trabalhados em conjunto, possibilitando a minimização de impactos e 

riscos ambientais, promovendo e protegendo a Saúde e o Meio Ambiente. 

 

Um mundo sustentável só pode ser construído com políticas públicas concebidas 

dentro do quadro de referência do conhecimento científico. A ciência não é apenas uma 

ferramenta, um método para entender e organizar conhecimento. É também, uma forma de 

questionar e organizar, envolvendo autocrítica e abertura a novas idéias. 

 

Numa sociedade sustentável, o progresso deve ser apreendido pela qualidade de 

vida (saúde, longevidade, maturidade psicológica, educação, ambiente limpo, espírito de 

comunidade etc), e não pelo puro consumo material, expresso pelos valores do Produto 

Interno Bruto (PIB). Aliás, segundo Cavalcanti (1999), este não deve ser usado como um 

indicador de qualidade de vida, pois a base de seus valores foi obtida por meio do sistema 

de contas nacionais que vigora há 50 anos. Assim sendo, ele representa somente o aspecto 

econômico (lucro), e não o aspecto social do bem-estar. 

 

Apesar dessas reflexões, verifica-se que a preocupação com a natureza tem-se 

limitado a ações que dizem respeito à preservação de espaços e/ou recursos ligados 

diretamente às populações envolvidas. Contudo, o que a sustentabilidade requer, consiste 

em algo mais sólido e amplo. Trata-se, por exemplo, de usar os recursos naturais 
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renováveis a um ritmo que respeitem as suas taxas de regeneração, de emitir lixo e 

poluentes de modo que o ecossistema possa absorvê-los sem estresses, reciclando-os; de 

procurar substitutos para os recursos não renováveis, antes de sua extinção; de conservar a 

biodiversidade como fator crucial para a evolução biológica; de manter, enfim, os serviços 

de sustentação da vida que o meio ambiente oferece gratuitamente. Para isso, é necessário 

que a natureza não fique de fora do cálculo dos tomadores de decisão e formuladores de 

políticas. 

 

3.3.1 - Impactos que comprometem a sustentabilidade ambiental 

 

O mapeamento dos aspectos que podem afetar o meio ambiente em uma 

determinada área é o primeiro passo para o equacionamento da solução dos problemas 

ambientais que a afligem. Esses aspectos costumam  ser avaliados pelos impactos 

exercidos sobre água, solo e ar, por exemplo (Valle, 2002). 

 

Entende-se por impacto, o efeito positivo ou negativo que uma determinada 

atuação produz nos elementos do meio ou nas unidades ambientais. A Resolução 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 357 de 17 de março de 2005 define 

impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades químicas, físicas e biológicas 

do meio, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente ou a qualidade dos recursos ambientais. 

 

De acordo com o glossário da Native (2005), os impactos podem ser: 

 

� Impacto ambiental positivo ou benéfico - quando a ação resulta na melhoria da 

qualidade ambiental; 

 

� Impacto ambiental negativo ou adverso - quando a ação resulta em dano à 

qualidade de um fator ou parâmetro ambiental; 
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� Impacto ambiental direto - quando resulta de uma simples relação de causa e 

efeito, também chamado impacto primário ou de primeira ordem; 

 

� Impacto ambiental indireto - quando é uma reação secundária em relação à 

ação ou quando é parte de uma cadeia de reações; 

 

� Impacto ambiental local - quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas 

imediações; 

 

� Impacto ambiental regional - quando um efeito se propaga por uma área além 

das imediações do sítio onde se dá a ação; 

 

� Impacto ambiental permanente - quando uma vez executada a ação, os efeitos 

não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido; 

 

� Impacto ambiental temporário - quando o efeito permanece por um tempo 

determinado, após a execução da ação; 

 

� Impacto ambiental imediato - quando o efeito surge no instante em que se dá a 

ação; 

 

� Impacto ambiental a médio e longo prazo - quando o efeito se manifesta 

depois de decorrido um certo tempo após a ação. 

 

Considera-se dano ambiental o produto de impacto ambiental negativo (Lima e 

Silva et al., 2004). 

 

No que se refere a poluição, de acordo com o Ministério da Saúde (2002), a 

mesma é caracterizada pela adição ou lançamento de substância ou forma de energia 

(calor, luz, som) ao meio ambiente em quantidades que resultem em concentrações maiores 

que as naturalmente encontradas. Já a Lei 6938/81 (Brasil, 1981), define poluição como 

sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente; prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; criem 
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condições adversas às atividades sociais e econômicas; afete desfavoravelmente a biota; 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia 

em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.   

 

3.4 - PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DAS CIDADES 

 

Toda a odisséia de desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da nossa 

civilização até os dias de hoje não promoveu o aparecimento de sociedades socialmente 

justas, economicamente eficientes e ambientalmente viáveis. 

 

Se fosse cientificamente possível fazer uma relação custo-benefício de todo o 

processo civilizatório, a conclusão seria provavelmente pessimista, em que os problemas 

advindos do mundo moderno ultrapassariam em grande escala os benefícios produzidos 

pela sociedade pós-industrial. O ser humano criou sociedades dualísticas, em que a riqueza 

convive com a miséria. O consumo excessivo de recursos ambientais por poucos contrasta 

com a completa escassez para muitos. 

 

Apesar da imensa evolução científica e tecnológica, o sistema sociocultural 

humano pode ser considerado ineficiente, do ponto de vista biofísico, quando comparado 

com os processos naturais que ocorrem na biosfera. 

 

Observa-se também que toda a evolução do desenvolvimento humano parece 

convergir, em especial nas últimas décadas, para um fenômeno que desafia os 

pesquisadores e teóricos de todas as áreas do conhecimento – a urbanização. 

 

As cidades sempre concentraram poder público e econômico, assim como se 

desenvolveram como centros de comércio e indústria. Esses fatos já seriam suficientes para 

justificar a indução intensa do fenômeno da urbanização. A expectativa de salários mais 

altos, saúde melhorada, alfabetização e aculturação mais rápida, acesso a informação, ao 

lazer, à criatividade e a diversidade são alguns dos fatores adicionais que induzem e atraem 

as populações para as cidades. 
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Quando esse processo é examinado no Brasil, onde em quatro décadas houve a 

inversão de 80% de população rural em relação à população total na década de 1940 para 

80% de população urbana no final do século XX, pode-se perceber o alto grau de 

transformação que a sociedade brasileira vem sofrendo. 

 

As implicações advindas desse fato são de ordem social, econômica, política e 

ambiental. Os reflexos causados sobre a saúde humana, sobre os recursos naturais 

consumidos e, por fim, a implicação que a interação de todas essas variáveis 

necessariamente determina nas políticas públicas são de grande magnitude e 

imprevisibilidade. 

 

É interessante perceber que os problemas ambientais urbanos podem estar tanto 

associados à pobreza como a afluência do crescimento econômico. O rápido crescimento 

populacional nas periferias das cidades, aliados à ineficiência administrativa e ao descaso 

político das administrações públicas dos países em desenvolvimento, faz com que os 

serviços básicos providos pelos governos locais fiquem muito aquém do mínimo 

necessário para o bem-estar dessas populações marginalizadas, regra geral essas 

populações sofrem com a falta de água potável, de tratamento de esgoto doméstico e de 

coleta regular de lixo. Esse tipo de ambiente, típico das periferias das cidades dos países 

em desenvolvimento, propicia o aparecimento e a disseminação de diversas doenças, assim 

como problemas sociais advindos da exclusão. 

 

Os caminhos para a construção da sustentabilidade urbana devem passar pela 

mitigação quando possível da eliminação dos problemas que afligem as populações menos 

favorecidas, assim como a contemporização dos impactos causados pelo crescimento 

econômico, que privilegia as classes mais abastadas. 

 

3.4.1 - Saneamento ambiental 

 

O saneamento como ramo das ciências, compreende as medidas necessárias ao 

controle físico para promover e assegurar condições de saúde, de bem estar e de segurança 

para uma comunidade. E de uma forma mais completa, a Organização Mundial da Saúde – 

OMS, conceitua Saneamento como o controle de todos os fatores do meio físico do 
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homem, que exercem ou podem exercer deletérios sobre o seu bem-estar físico, mental ou 

social. 

 

As práticas de saneamento, de acordo com o conceito da OMS, nem sempre foram 

ou não considerados de forma literal, pois, entre nós, as ações que eram levados a efeito, 

diziam respeito ao saneamento básico, em função de se priorizar somente o abastecimento 

d’água e o esgotamento sanitário. Estes momentos se tornaram ainda mais enfáticos, com o 

advento do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, que se prolongou até 1986. Mas, 

engajados às preocupações da Organização das Nações Unidas – ONU, quanto à 

problemática ambiental, que tiveram a partir das reuniões de Estocolmo e da Eco-92, no 

Rio de Janeiro, as ações de saneamento tomaram nova forma, agora levando em 

consideração as atividades e/ou ações globais, com o fim da preservação do meio natural, 

de maneira que fosse garantida a sustentabilidade do homem naquele ambiente.  

 

Dessa situação, o saneamento, agora como saneamento ambiental, aparece como 

um conjunto de ações sócio-econômicas que tem por objetivo alcançar níveis de 

salubridade ambiental, através de sistemas de abastecimento de água e de esgotos; 

transporte e destinação sanitária dos resíduos; controle de vetores; drenagem urbana e uso 

adequado do solo; controle de resíduos e poluição do ar,entre outros, de formas a proteger 

e melhorar as condições de vida urbana e rural, portanto, se aproximando da conceituação 

da OMS. 

 

As ações de saneamento no mundo começaram a se fazer sentir quando o homem 

deixou a vida nômade para viver de forma coletiva e sedentária. Quase sempre essas 

comunidades foram assentadas nos vales dos rios, criando dificuldades de toda a ordem, 

daí propiciando o aparecimento das doenças e epidemias, devido a falta de saneamento. Os 

pioneiros nas infra-estruturas de Saneamento foram os povos greco-romanos. Entre nós, 

latino-americanos, são destacados os notáveis conhecimentos do povo quíchua, através de 

magníficas obras de engenharia sanitária, pois em suas ruínas foram identificados 

eficientes sistemas de esgotamento sanitário e drenagem; sistemas de banho de água e 

reservatórios de água. Particularmente no Brasil, durante o período colonial, não havia 

preocupação com os recursos naturais, logo as ações de saneamento ocorriam de forma 

desordenada e ao interesse individual, ou mesmo coletivo, que dependia da cultura dos 
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colonizadores e dos colonizados. Contudo, há de salientar que as mais antigas obras de 

saneamento datam do período de domínio dos holandeses no Nordeste, durante a presença 

de Maurício de Nassau, em Recife, com a construção de canais, de diques e aterros, a fim 

de garantir a salubridade do local. No mais, somente depois do século XVII é que surgiram 

as primeiras obras de saneamento nas cidades brasileiras, como o sistema de abastecimento 

de água do rio Carioca (1723), construção de vários chafarizes em Ouro Preto (1720-

1740), execução do primeiro chafariz público de São Paulo (1744), entre outros.  

 

Na atualidade, verifica-se que ocorreram grandes avanços, principalmente quando 

da execução do PLANASA, durante a década de 1970 até princípios de 1986, como 

salientado anteriormente. Mas, com o acelerado processo de urbanização que tem passado 

as cidades brasileiras e a falta de uma política de saneamento, vê-se que ainda persistem a 

priorização da infra-estrutura de água, em prejuízo das de esgoto, drenagem, limpeza 

pública, entre outras. Devido ao grande déficit destes serviços no país, os níveis de doenças 

ligadas diretamente à falta de saneamento devem ser encaradas como medidas de saúde e 

portanto, de qualidade de vida para as pessoas. 

 

As ações de saneamento são uma série de medidas prévias que garantem a 

adequada ocupação do solo urbano. Abrangem desde o abastecimento de água, o cuidado 

com a destinação de resíduos sólidos e esgotamento sanitário, até obras de drenagem 

urbana, controle de vetores e focos de doenças transmissíveis, e mesmo a preocupação com 

a melhoria das condições de habitação e a educação sanitária e ambiental.  

 

De fato, atualmente, emprega-se o conceito mais adequado de saneamento 

ambiental. Com o crescimento desordenado das cidades, no entanto, as obras de 

saneamento têm se restringido ao atendimento de emergências: evitar o aumento do 

número de vítimas de desabamento, contornar o problema das enchentes, ou controlar 

epidemias de cólera ou dengue. 

 

Segundo a OMS, para cada dólar investido em saneamento, economiza-se cinco 

dólares nos dez anos seguintes em postos de saúde, médicos e hospitais. No Brasil, morrem 

atualmente 29 pessoas/dia por doenças decorrentes da qualidade da água e do não 

tratamento de esgotos e avalia-se que cerca de 70% dos leitos dos hospitais estão ocupados 
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por pessoas que contraíram doenças transmitidas pela água. O lixo é outro grande 

problema, sendo responsável pela proliferação de vetores (ratos, mosquitos, baratas e 

outros) e pela contaminação de lençóis freáticos. 

 

As crianças são especialmente vulneráveis aos riscos ambientais devido à sua 

fisiologia, seu status social e seu comportamento. Elas estão em crescimento e consomem, 

em proporção a seu peso corporal, mais comida, ar e água que os adultos. Estão portanto, 

mais susceptíveis a sofrer efeitos da poluição do ar, da água e dos alimentos contaminados. 

Além disso, seus sistemas imunológicos, digestivo, reprodutivo e nervoso ainda estão em 

desenvolvimento e tem, portanto, menos capacidade de metabolizar e eliminar substâncias 

nocivas, ou mesmo desintoxicar-se. 

 

Pelo menos meio milhão de crianças em todo o mundo estão hoje debilitadas 

como conseqüência de doenças como esquistossomose, dengue, febre amarela e cólera. No 

Brasil, 16% dos domicílios de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos não contam com 

abastecimento de água adequado e 51,2% não tem saneamento básico, números que, só na 

região Nordeste, alcançam as cifras de 38,8% e 79,1%, respectivamente (PNAD)/IBGE, 

1999). 

 

Duas das cinco principais causas de morte em crianças latino-americanas e 

caribenhas com menos de cinco anos são causadas por doenças relacionadas a qualidade 

ambiental: 8% das mortes ocorrem por doenças diarréicas agudas e 11% por doenças 

respiratórias. No Brasil,16,8% das mortes na faixa etária entre 1 e 4 anos ocorreram devido 

a doenças infecciosas e parasitárias e 19,3% por doenças respiratórias (PNAD/IBGE, 

1998). 

 

3.4.1.1 - Abastecimento de água 

 

A água, sendo essencial à vida, constitui um dos bens mais preciosos à disposição 

da humanidade. Por ser um bem já escasso em muitas regiões, requer racionalidade e 

parcimônia em sua utilização. No início do processo civilizatório, os seres humanos 

habitavam as vizinhanças de fontes, rios e lagos. A localização deste recurso natural 
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condicionou, assim, o desenvolvimento da humanidade e ocupa um lugar de destaque nas 

discussões sobre o seu futuro.  

A água in natura proveniente de mananciais de superfície ou de lençóis freáticos 

superficiais nunca é pura. Ela contém  solutos inorgânicos (cálcio, magnésio), solutos 

orgânicos (ácidos húmicos) e também alguns gases dissolvidos  (CO2, O2). Devido ao seu 

alto poder de dissolução, ela tende a acumular um elevado número de impurezas. 

Apresenta muitas vezes contaminação por bactérias não patogênicas e também bactérias 

que ofertam riscos a saúde ou seja patogênicas. Daí a necessidade de executar tratamento 

antes do seu uso. A escolha do processo de tratamento depende muito do tipo de água a ser 

tratada. Por isso, optou-se por apresentar um processo convencional de tratamento 

(Ministério da Saúde, 2002). 

 

1ª Etapa: Coagulação e Floculação 

 

Coagulação é o processo de neutralização das cargas negativas das partículas que 

faz com que estas se atraiam, promovendo a aglomeração, formando partículas maiores, 

aumentando, assim, a sua velocidade de sedimentação. Os cátions de alumínio e ferro são 

os mais utilizados para esse propósito. Também existem os auxiliares de coagulação, como 

a cal, barrilha. 

 

Floculação é o processo físico que promove a aglutinação das partículas já 

coaguladas, facilitando o choque entre elas, devido à agitação lenta imposta ao escoamento 

da água. A formação de um floco de impureza facilita a sua posterior remoção por 

sedimentação, esta por ação da gravidade, flotação ou filtração. A dosagem ideal de 

produtos coagulantes e floculantes pode ser determinada experimentalmente através  de 

teste laboratorial denominado de Jar Test. 

 

2ª Etapa: Decantação ou Sedimentação 

 

Os flocos do coagulante (resultantes da atração eletrostática entre o íon alumínio 

ou ferro trivalente com os colóides da cor) serão removidos da água por sedimentação. 

Para isto, podem ser usados decantadores convencionais e decantadores com escoamento 

laminar (elementos tubulares ou de placas). A sua função em um tratamento de água de 
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abastecimento ou de águas residuárias é, como já mencionado, o de permitir que os flocos 

sedimentem, clarificando a água. No fundo dos mesmos, depositam-se os flocos, que 

arrastam grande parte das impurezas. 

 

3ª Etapa: Filtração 

 

A maioria das partículas fica retida no decantador, porém uma parte ainda persiste 

em suspensão, no seio da água. Dessa forma, faz-se o líquido passar através de uma 

camada filtrante, constituída por um leito arenoso, de granulometria especificada, 

suportada por uma camada de cascalho. A água filtrada, numa operação bem conduzida, é 

límpida. A remoção de bactérias nesse estágio já é, no mínimo, igual a 90%. O principal 

fatorinfluente na velocidade de filtração é a granulometria da areia, de acordo com essa 

granulometria, a filtração pode ser lenta ou rápida. A camada filtrante dupla deve ser 

constituída de camadas  sobrepostas de areia, pois, senão, quando a mesma estiver 

obstruída, vai reduzir a capacidade de filtração, fato conhecido como colmatação do leito 

filtrante. 

 

4ª Etapa: Desinfecção 

 

Desinfectar uma água significa eliminar os microorganismos patogênicos 

presentes. Dá-se o nome de cloração à operação de injeção de um composto químico 

clorado, altamente oxidante, na água. A finalidade dessa operação é oxidar os materiais de 

origem orgânica, principalmente quando a cloração é efetuada logo após a captação de 

água (pré-cloração). 

 

Vários fatores devem ser considerados na escolha do produto/processo de 

desinfecção, destacando-se os custos, poder de desinfecção, facilidade de 

aplicação/manuseio e ação residual, isto é, se o agente desinfectante continua sua ação 

depois de ter sido aplicado. O ozônio é um desinfectante poderoso, não deixa cheiro, mas 

origina um sabor especial, ainda que não desagradável. Apresenta o inconveniente de não 

ser um método prático e de não ter ação residual. Já o iodo desinfeta bem a água após um 

tempo de contato de meia hora. È, entretanto, economicamente inviável para ser 

empregado em sistemas públicos de abastecimento de água. O cloro constitui o mais 
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importante entre todos os elementos utilizados na desinfecção. Além dessa aplicação, ele 

também é usado no tratamento para eliminar odores e sabores, auxiliar no combate à 

proliferação de algas, auxiliar na coagulação e eliminação de matérias orgânicas e diminui 

a intensidade de cor. Ele age sobre os microorganismos patogênicos presentes na água e 

não é nocivo ao homem, na dosagem requerida para desinfecção. Também, apresenta baixo 

custo, não altera outras qualidades da água depois de aplicado, é de aplicação 

relativamente fácil, deixa um residual ativo na água, isto é, sua ação continua depois de 

aplicado e, finalmente, é tolerado pela grande maioria da população. Geralmente, é 

aplicado um teor de 1 a 2,5 g/cm3 para se obter um residual médio de 1,0 g/cm3 na rede 

distribuidora (EMBASA, 2005). 

 

5ª Etapa: Fluoretação 

 

A fluoretação é um meio mais eficaz e econômico de controle da cárie dental. As 

aplicações no abastecimento de água fazem-se por meio de aparelhos dosadores, sendo 

usados o fluoreto d sódio (NaF), o fluorsilicato de sódio (Na2SiF6), o ácido fluorsilicílico 

(H2SiF6) e o fluoreto de cálcio (CaF2). A ingestão de uma proporção de 0,7 g/cm3, pode 

provocar um decréscimo de até 60% no índice de dentes estragados (EMBASA, 2004). 

 

Diante desses procedimentos, a água estará em condições de ser distribuída para a 

população. É válido salientar a importância da existência de um monitoramento da 

qualidade da água em toda a rede de distribuição, periodicamente. Isso é essencial para o 

check dos parâmetros de potabilidade, segundo Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde 

(Norma de qualidade da água para consumo humano).  

 

3.4.1.2 - Efluentes domésticos e industriais 

 

No que diz respeito à poluição hídrica, ela é caracterizada como decorrente do 

lançamento e acumulação de substâncias químicas ou agentes biológicos nas águas dos 

mares, rios e em outros mananciais, sejam superficiais ou subterrâneos, podendo afetar, 

diretamente, suas características naturais e a vida nela existente. 
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Uma das principais causas da poluição das águas é a liberação do esgoto 

doméstico e industrial nos corpos aquáticos. O impacto dos esgotos domésticos é 

relacionado, principalmente, ao risco de contaminação por microorganismos patogênicos e 

de eutrofização – processo que ocorre como resultado do aumento de nutrientes com 

aumento da comunidade fitoplanctônica com conseqüente redução do oxigênio presente 

necessária a vida aquática. Os impactos causados pelos esgotos industriais são variados, 

em função da diversidade da sua composição. De uma forma geral, no entanto, ocorrem 

alterações nas características da água (cor, odor, turbidez, temperatura, ph) capazes de 

provocar danos às espécies que nela vivem. Além disso, os esgotos industriais apresentam 

dificuldades adicionais ao tratamento devido aos produtos químicos presentes, dentre eles, 

os metais pesados (Ministério da Saúde, 2002). 

 

O esgoto sanitário é composto, basicamente, pela água e pelos resíduos que ele 

transporta: fezes, urina, sabões, detergentes, gorduras, partículas de alimentos e outros 

componentes utilizados nas atividades cotidianas. Para fins de tratamento, os principais 

componentes do esgoto podem se apresentar sob diferentes aspectos, tais como: 

 

� Materiais gordurosos (óleos e graxas): esses materiais, por serem mais leves 

que a água, tendem a flutuar. Nesse sentido, o uso de caixas de gordura 

diminui bastante a presença desses componentes no efluente. Vale ressaltar a 

necessidade de tratamento e disposição de forma adequada os resíduos 

provenientes da limpeza das referidas caixas; 

 

� Sólidos: em função do tamanho das partículas, podem ser classificados como 

“em suspensão”, podendo ainda serem decantáveis ou não; e “dissolvidos”, 

sendo sub-classificados como orgânico ou mineral; 

 

� Microorganismos: como o esgoto é um meio rico em nutrientes, existe uma 

grande variedade de microorganismos nele presente. Contudo, embora certos 

microorganismos sejam causadores de doenças, eles são importantes no 

tratamento de esgoto porque realizam a degradação da matéria orgânica. 
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Conforme o exposto, tais aspectos são fatores condicionantes que determinarão o 

tipo de tratamento que deve ser aplicado para minimizar e/ou eliminar os riscos à saúde da 

população e os impactos ao meio ambiente. 

Os prejuízos provocados ao meio ambiente causados pelos lançamentos in natura 

de esgotos, é de origem em grande parcela pela presença da matéria orgânica existente nos 

mesmos. Um corpo d’água, rio ou reservatório, ao receber uma descarga orgânica busca 

retornar ao estado de equilíbrio, através da estabilização gradativa por mecanismos físicos, 

químicos e biológicos. Este processo é denominado de autodepuração. 

 

A autodepuração, que envolve processos de sedimentação, precipitação, oxidação 

química e decomposição, depende diretamente da retirada dos poluentes biodegradáveis 

consumidores de oxigênio. No entanto, se houver desbalanço na relação entre a carga 

poluidora e a oxigenação, a autodepuração fica prejudicada, culminando com a morte do 

corpo d’água por ausência de oxigênio (Andrade, 1999). Tal processo de degradação pode 

pode ocorrer de duas formas: aeróbia e anaeróbia. Na primeira, os microorganismos 

presentes no esgoto utilizam o oxigênio dissolvido (O2) na água para degradar a matéria 

orgânica. Com isso, o teor de O2 dissolvido na água diminui, afetando a vida de todos os 

organismos aquáticos que dependem de oxigênio, podendo ter como resultado, por 

exemplo, a morte dos peixes. A segunda forma ocorre quando não há O2 no meio onde o 

esgoto é lançado. Assim, outros tipos de microorganismos irão degradar a matéria 

orgânica, retirando o O2 de compostos oxigenados, como o SO4
2- - íon sulfato, podendo dar 

origem a compostos com odor desagradável (gás sulfídrico, mercaptanas etc). Albizuri & 

Bianco (1997) destacam a aeração, que envolve transferência de oxigênio da atmosfera 

para a massa de água como uma importante função vinculada á autodepuração. 

 

No que se refere a poluição biológica proveniente do aporte de esgotos 

domésticos e industriais, a ocorrência freqüente de microorganismos patogênicos, como a 

Escheríchia coli e Salmonellas. Os coliformes totais (bactérias do grupo coliforme) são 

bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, 

oxidase-negativas, capazes de se desenvolver na presença de sais biliares ou agentes 

tensioativos que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5°C 

em 24-48 horas, e que podem apresentar a atividade da enzima β-galactosidade. A maioria 

das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, 
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Klebisiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e espécies pertençam ao mesmo 

grupo. 

 

Os coliformes termotolerantes são um subgrupo das bactérias do grupo coliforme. 

Fermentam a lactose à 44,5 ± 0,2°C em 24 horas, e tem como principal representante a 

Escheríchia coli, de origem exclusivamente fecal. Esta é uma bactéria do grupo coliforme 

que fermenta a lactose e manitol, com produção de ácido e gás a 44,5 ± 0,2°C em 24 horas. 

Produz indol a partir do triptofano, oxidase negativa, não hidroliza a uréia e apresenta 

atividade das enzimas β-galactosidade e β-glucoronidase, sendo considerada indicador 

mais específico de contaminação fecal recente e de eventual presença de organismos 

patogênicos. 

 

Além dos tipos de poluição citados acima, existem outros fatores que contribuem 

para a transformação de um ambiente aquático limpo em um poluído. Os adubos químicos, 

por exemplo, aumentam a oferta de fósforo e nitrogênio para o meio, favorecendo o 

crescimento excessivo de algas, especialmente as filamentosas. A poluição orgânica pode 

também multiplicar outros tipos de algas daninhas, que competem com os demais vegetais 

aquáticos benéficos e não servem de alimento para os microorganismos que nutrem os 

peixes. Assim, restam no meio somente algas, seres orgânicos em decomposição e 

bactérias em grande quantidade, responsáveis pela liberação de mais nutrientes. Todo esse 

processo vai reduzindo os níveis de oxigênio dissolvido no meio, induzindo a um processo 

fermentativo emissor de gases sulfídrico e metano, provocando o desagradável cheiro 

típico de ambientes poluídos, insustentável para a manutenção da vida. Esse processo é 

denominado de eutrofização (Gomes et al., 1998). 

 

Segundo Freitas (2001), a eutrofização é condutora dos problemas da qualidade 

hídrica, podendo os corpos d’água, nesse contexto, serem classificados, principalmente, de 

acordo com o seu grau de trofia. O processo de eutrofização ocorre como resultado do 

aumento de nutrientes, em conseqüência com a produtividade da comunidade 

fitoplanctônica, que passa a apresentar um crescente aumento na dominância, 

principalmente por espécies de cianobactérias, sendo cada vez mais comum a ocorrência 

de um crescimento intenso das mesmas na superfície dos corpos d’água, conhecido como 

floração ou “bloom” (Gomes, 1997).  
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Tundisi et al. (1999) relaciona algumas conseqüências da eutrofização em lagos, 

represas e rios, a saber: 

� Aumento da concentração de nitrogênio e fósforo na água (sob forma   

dissolvida e particulada); 

 

� Aumento na concentração de fósforo no sedimento; 

 

� Redução na zona eufótica (região onde a luz consegue penetrar); 

 

� Aumento das concentrações de amônia e nitrito no sistema; 

 

� Aumento da concentração de material em suspensão particulado de origem 

orgânica na água; 

 

� Redução da concentração de oxigênio dissolvido na água (principalmente 

durante o período noturno); 

 

� Anoxia (ausência de oxigênio) nas camadas mais profundas do sistema 

próximo ao sedimento; 

 

� Aumento da decomposição em geral do sistema e emanação de odores 

indesejáveis; 

 

� Aumento das bactérias patogênicas de vida livre ou agregada ao material em 

suspensão; 

 

� Aumento nos custos para o tratamento de água; 

 

� Diminuição da capacidade de fornecer usos múltiplos pelo sistema aquático; 

 

� Mortalidade ocasional em massa de peixes; 
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� Redução do valor econômico de residências e propriedades próximas a lagos, 

rios ou represas eutrofizadas; 

 

� Alterações nas cadeias alimentares; 

 

� Aumento da biomassa de algumas espécies do fitoplâncton, macrófitas, 

zooplâncton e peixes; 

 

� Em muitas regiões, o processo de eutrofização vem acompanhando do 

aumento, em geral, de doenças de veiculação hídrica nos habitantes próximos 

dos lagos, rios ou represas eutrofizadas. 

 

O excesso de algas e macrófitas produzido pela eutrofização na massa de água 

pode causar problemas de fornecimento de água potável devido à alteração das suas 

propriedades organolépticas (cheiro, odor e sabor) e as falhas ocorridas nos processos de 

tratamento de água pela diminuição do conteúdo de oxigênio, pela acumulação de 

amoníaco na coluna de água e pela ressuspensão de alguns metais, como o ferro e o 

manganês, em sedimentos, sob condições anóxicas. 

 

Cepis (2005) diz que nas represas eutrofizadas, os elevados níveis de substâncias 

orgânicas junto com a aplicação de cloro para o fornecimento de água potável, poderiam 

gerar substâncias nocivas para a saúde, principalmente os trihalometanos – THM’s e a 

liberação das toxinas produzidas pelas cianobactérias, tais, microcistinas, 

cilindrospermopsina e saxitoxinas. A ingestão dessas toxinas contribui para a apresentação 

de efeitos citotóxicos nos rins, baço, coração, entre outros (Ministério da Saúde, 2002).   

 

As concentrações de nutrientes estão, geralmente, relacionadas ao grau de 

poluição doméstica e agropecuária de um ecossistema aquático, onde elevadas 

concentrações são, freqüentemente interpretadas como indicadores do meio poluído, 

apresentando um estado avançado de eutrofização. Esse fato demonstra a grande 

importância das concentrações de nutrientes na elaboração de diagnóstico ambiental 

(Carmouse, 1994).  

 



Capítulo 3 – Referencial Teórico 
Avaliação ambiental utilizando matriz de indicadores na área urbana de Nossa Senhora das Dores/SE 
 

30

 

 

 

3.4.1.3 - Resíduos sólidos 

 

Enquanto o homem manteve hábitos nômades, os restos produzidos por suas 

atividades não eram motivo de preocupação. Uma vez reunidos em grupos maiores e fixos 

em lugares que se transformavam em centros populacionais produtores de grandes 

quantidades e variedades de resíduos, a convivência com o lixo e as conseqüências 

decorrentes deste fato passaram a ser inevitáveis. 

 

O crescimento populacional das sociedades de consumo tem contribuído para o 

aumento da produção de resíduos que precisam ser descartados para dar lugar a novos bens 

de consumo, formando um ciclo de agressão ao ambiente. Considera-se a disposição do 

lixo como a etapa final deste ciclo, em que os produtos mobilizados pelo homem para 

satisfação de suas necessidades são devolvidos ao ambiente de onde vieram (Pinto, 1979). 

 

Os terrenos mais adequados para a disposição dos resíduos geralmente apresentam 

um custo financeiro elevado. Muitas vezes não se encontra disponíveis a distância 

razoáveis dos centros de geração e têm sempre sua capacidade de recebimento de resíduos 

limitada a certo volume e, conseqüentemente, a determinado tempo de utilização. Aliado a 

isto, pode-se destacar que muitas vezes os terrenos escolhidos, além de impróprios para tal 

fim, são ecologicamente inaceitáveis, como beira de rios, margem de lagoas, banhados, 

manguezais. 

 

De acordo com estudo realizado por Santos (1993), no Brasil, as formas utilizadas 

para destinação final do lixo são: vazadouro a céu aberto; vazadouro em áreas alagadas; 

aterro controlado; aterro sanitário; aterro de resíduos especiais; usina de compostagem; 

usina de reciclagem e usina de incineração. No mesmo trabalho, o autor ressalta, contudo, 

que 86,4% dos municípios brasileiros utilizam como forma de disposição dos resíduos 

produzidos os vazadouros a céu aberto, 1,8% fazem uso de vazadouros em áreas alagadas e 

9,6% possuem aterros controlados. 
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3.4.1.4 - Aspectos epidemiológicos 

 

Pode-se notar que o tratamento dado ao lixo nas cidades passou a ser objeto de 

atenção, na medida em que o lixo começou a ser associado aos surtos epidêmicos que 

assolam as populações. Atualmente, além do lixo urbano – que pode atrair vetores 

transmissores de doenças e está mais associado à contaminação microbiológica – deve-se 

destacar o risco potencial para a saúde relacionado com a disposição de lixo industrial, que 

libera para no ambiente grande quantidade e variedade de substâncias químicas. 

 

A questão da coleta, tratamento e destino final adequados do lixo é um importante 

aspecto relacionado à saúde pública e que merece a devida importância não só das 

autoridades competentes, como do meio científico/acadêmico e da população em geral. 

 

O lixo representa um elemento que não deve ser desprezado no estudo da 

estrutura epidemiológica, uma vez que, pela sua variada composição, poderá conter 

agentes biológicos patogênicos ou resíduos químicos tóxicos que poderão alcançar o 

homem direta ou indiretamente afetando-lhe a saúde (Rouquayrol, 1986). 

 

O lixo urbano, por conter material fecal (tanto de origem humana como animal), 

resíduos de estabelecimentos de saúde, resíduo de varrição de rua etc., contém um amplo 

espectro de organismos patogênicos (Pereira Neto & Stentiford, 1992). Estudos em áreas 

de disposição de lixo urbano relatam a presença de vários patógenos, estes organismos 

patogênicos também podem ser originados do lixo residencial, uma vez que neste é comum 

a presença de absorventes higiênicos, lenços de papel, fraldas, curativos, entre outros. 

 

A título de exemplo, apresentam-se na Tabela 3.1 algumas enfermidades ou 

doenças parasitárias comuns no Brasil, e que decorrem da falta de infra-estrutura de 

saneamento. 
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Tabela 3.1 - Principais enfermidades parasitárias infecciosas de importância no Brasil e 

relacionadas com abastecimento de água, o destino doméstico dos dejetos, drenagem e 

lixo.  

RELACIONAMENTOS AMBIENTAIS 

 

Agentes 

Etiológicos 

FECAL NÃO FECAL 

Contaminação através da rota fecal-oral 

direta e por vetores atraídos por sujeiras 

e lixo, contaminando alimentos 

Contaminação através da rota fecal-

cutânea 

Contaminação 

por mosquitos 

Contaminação 

direta pessoa-

pessoa 

 

 

Relacionamento, 

preferencialmente, 

à água 

contaminada 

utilizada para 

beber. 

Relacionamento, 

preferencialmente, 

à falta de higiene, 

à cultura 

ambiental e à 

inexistência de 

água para 

limpeza. 

Relacionamento 

com corpos de 

água poluídas e 

freqüentados para 

banhos de 

lavagens. 

Relacionamento 

com situações 

sociais e ao 

hábito de andar 

descalço. 

Relacionamento 

com falta de 

drenagem e ao 

lixo obstruindo 

o escoamento 

de água. 

Relacionamento 

com existência 

de água para 

higiene pessoal 

Vírus 

 

Hepatite A, 

diarréias virais 

(rotavírus e 

outros). 

Hepatite A, 

diarréias virais 

(rotavírus e 

outros), pólio. 

  Febre amarela, 

dengue 

Tracoma 

causado pelo 

vírus C. 

Trachomatis 

Bactérias 

 

Enfermidades 

diarréicas 

causadas pelos 

agentes: Víbrio 

Cholerae, 

Salmonellas 

(febre tifóide e 

paratifóide), 

Shiguela, E. Coli 

patogênica, 

Campylobactéria. 

Desinterias por 

Shiguelas 

    

Protozoários 

 

Ameba Giardia Ameba Giárdia   Malária  

Helmintos 

 

 Ascaris Trichuris 

Enterobius 

Esquistossomose Ancitostomose Filariose 

(Elefantíase) 

 

Artrópodes 

parasitas 

 

     Piolhos e ácaros 

causadores de 

pediculoses e 

escabioses 

Fonte: Gomes, 1995  
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Contato direto 

Lixo 

 
Contato indireto 

 
Insetos e ratos 

 
Alimentação de 

animais 

Poluição do meio 

Homem 

Doenças 

Mal-estar 

 

O lixo é principalmente, uma via indireta de transmissão de doenças, propiciando 

condições que facilitam, ou mesmo possibilitam, a ação de múltiplos fatores (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptação de Rouquayrol, 1986. 

Figura 3.2 – Vias de contato do homem com o lixo. 
 
 

Como vias indiretas de contato do homem com o lixo e suas conseqüências 

citamos vários animais que encontram no lixo alimento e abrigo, ou seja, condições 

favoráveis para a sua proliferação. Muitos são vetores responsáveis pela transmissão de 

inúmeras doenças ao homem, dentre os quais os mais importantes  são os roedores e 

insetos. O controle destes animais está muito associado à higiene do ambiente, destacando-

se o acondicionamento, coleta e destino final adequados do lixo. 

 

Os roedores podem estar implicados na transmissão de um grande número de 

doenças, quer por mordedura, quer por suas fezes e urina ou mediante a ação de seus 

ectoparasitas. As principais são: 

 

� Peste bubônica: causada pelo bacilo Yersínia pestis. É endêmica entre ratos. A 

transmissão se faz de roedor e deste ao homem, através de pulgas do gênero 

Xeno psylla (geralmente X. cheopis); 
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� Tifo murino: causado pela Ricketsia moseri, transmitida pelas fezes de pulgas 

infectadas; 

 

� Leptospirose ou moléstia de Weil ou icterícia hemorrágica: causada pela 

espiroqueta Leptospira icterohemorragiae que vive nos rins dos roedores, 

sendo liberada pela urina. A transmissão é feita através do solo úmido ou água 

contaminada com a Leptospira; 

 

� Febre por mordedura de rato: causada pelos bacilos Spirillum minus e 

Streptobacillus moniliformis e é transmitida através da mordida de roedores; 

 

� Triquinelose: causada pela Trichinella spiralis. A transmissão acontece 

quando um homem ingere carne de porco mal cozida e este animal tenha se 

alimentado de um rato infectado; 

 

� Salmonelose: causada pela Salmonella sp e transmitida através do alimento 

contaminado com fezes de roedores. 

 

Os insetos de maior interesse sanitário com relação ao problema do lixo são 

moscas, mosquitos, pulgas e baratas. Das doenças transmissíveis por esses insetos 

destacam-se: 

 

� Febre tifóide e diarréias infecciosas: transmitidas através de moscas e baratas, 

que transportam nas patas os microorganismos, depositando-os em alimentos, 

utensílios etc.; 

 

� Peste bubônica: causada pelo bacilo Yersínia pestis, transmitido pelas pulgas; 

 

� Leishmanioses: causadas pela Leishmania donovani (leishmaniose viceral) e 

Leishmania brasiliensis (leishmaniose cutânea), transmitidas pela picada de 

mosquitos do gênero Phlebotomus; 
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� Febre amarela: causada por flavivírus, transmitido através da picada do 

mosquito Aedes aegypti; 

 

� Tifo murino: causado pela Rickettsia typhi, transmitida por pulgas (geralmente 

Xenopsylla cheopis) infectadas; 

 

� Malária: causada por Plasmodium vivax, P. malariae, P. falciparum e P. 

ovale, transmitidos através da picada de mosquitos do gênero Anopheles; 

 

� Filariose: causada pelo nematóide Wuchereria bancrofti, transmitido pela 

picada de mosquitos de várias espécies, como: Culex fatigans, C. pipiens, 

Aedes polynesiensis, A. pseudoscutellaris e vários anofelinos; 

 

� Dengue: causada por flavivírus transmitidos pelos mosquitos Aedes aegypti, 

A. albopictus e A. scutellaris. 

 

Aves e animais atraídos pela matéria orgânica em decomposição encontrada no 

lixo podem albergar o agente da toxoplasmose (Leite et al., 1990). Da mesma forma, 

doenças como a triquinelose, a cisticercose e a toxoplasmose também podem ser 

transmitidas ao homem pela ingestão de carne de porco infectada, quando o porco foi 

indevidamente alimentado com lixo cru ou bruto, o mesmo acontecendo com as aves que 

tiverem acesso ao lixo (Rouquayrol, 1986). 

 

Além destas doenças, poderá haver risco de intoxicação humana através da cadeia 

alimentar a partir da ingestão de vegetais e animais – aquáticos e terrestres – utilizados 

como alimento, que tenham sido contaminados por resíduos químicos passíveis de serem 

bioacumulados. 

 

3.4.1.5 - Poluição ambiental 

 
Fauna e flora aquáticas poderão acumular as substâncias químicas presentes na 

carga do chorume (líquido poluente, de complexa composição, originado do lixo) ou nos 

resíduos industriais lançados nos corpos d`água superficiais.  
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A contaminação do solo dá-se usualmente pela disposição,de forma imprópria, de 

resíduos e produtos contaminados, possibilitando que os agentes poluentes neles contidos 

se difundam, por lixiviação ou solubilização, no meio físico. 

 
O maior risco da contaminação do solo por substâncias poluentes está no fato de 

essas substâncias poderem ser arrastadas pelas águas superficiais e subterrâneas até 

distâncias que se encontrem fora das áreas de controle e monitoramento, gerando uma 

pluma de contaminação cuja remediação será custosa e demorada. 

 
A contaminação dos solos é hoje um tema de grande relevância para as 

aglomerações urbanas, devido à dificuldade de disposição adequada de seus resíduos 

sólidos, gerados em quantidades crescentes. 

 
A contaminação das águas superficiais e subterrâneas por substâncias oriundas de 

depósitos de resíduos é um dos maiores problemas sobre esta questão, envolvendo a saúde 

pública. O uso dessas fontes poderá ficar comprometido por longo tempo e a exposição 

poderá ocorrer por ingestão direta de água ou consumo de animais e vegetais aquáticos 

originados de corpos d’água superficiais contaminados. Vegetais irrigados com água 

contaminada por chorume ou despejo de resíduos também poderão causar problemas de 

saúde ao homem. 

 
A poluição do ar, da mesma forma que a das águas, poderá atingir populações 

distantes do local de disposição dos resíduos. Nos estudos de casos, a maior queixa das 

populações vizinhas a estas áreas referem-se a distúrbios respiratórios, não só pela poeira 

suspensa, mas também pelo cheiro desagradável e efeito irritante de algumas substâncias 

voláteis, que causam cefaléas e náuseas. A poluição do ar também poderá ser responsável 

por problemas de visão, como irritação e inflamação da mucosa ocular (Acurio et al., 

1997).  
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3.5 - INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

O interesse pela busca de indicadores de sustentabilidade data dos últimos dez 

anos, por parte de entidades governamentais, não-governamentais, universidades e 

institutos de pesquisa. 

 

Promovida pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) em agosto de 1998, a realização da Oficina de Indicadores de 

Saúde e Monitoramento Ambiental, onde se discutiu a urgência de desenvolvimento de 

indicadores de saúde e ambiente. Ainda com iniciativa da FUNASA, através da 

Coordenação Geral de Vigilância Ambiental (CGVAM) foi realizado estudo com o 

propósito de criação de indicadores para vigilância de qualidade da água para o consumo 

humano. 

 

Através da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FAEMA), foi criado o 

Programa de Indicadores Ambientais para a cidade de Blumenau em Santa Catarina, 

lançado em 1997, que avalia a situação real do município e serve de subsídio para a 

tomada de decisão. Segundo Dias (2002), o Índice de Sustentabilidade de Blumenau (ISB) 

é composto por um conjunto de indicadores ambientais com o objetivo de avaliar, 

anualmente, a evolução do município em direção ao desenvolvimento sustentável. A 

disposição dos resíduos sólidos e a qualidade do ar formam os indicadores de pressão, 

enquanto a cobertura vegetal e a qualidade do ar formam os indicadores de estado. Eles 

permitem visualizar facilmente a condição ambiental local com variação de valores de 0-

insustentável a 1-sustentável. 

 

Os indicadores de sustentabilidade são ferramentas que auxiliam na avaliação de 

determinada situação no momento da primeira medição, estabelecendo aonde se quer 

chegar e acompanhando as mudanças necessárias. Para tal, é importante que eles 

apresentem características que mostrem eficiência na sua aplicabilidade tais como, 

relevância, facilidade de compreensão, confiabilidade e visão de longo alcance. 

 

Segundo Amaral (2002), normalmente os indicadores são descritivos e 

normativos. Os indicadores descritivos refletem as condições reais, como o estado do meio 
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ambiente ou a pressão sobre o meio ambiente. Os indicadores normativos medem ou 

comparam as distâncias entre as condições reais e as de referência. 

 

3.5.1 - A matriz Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR) 

 

A matriz PEIR é oriunda da estrutura conceitual para a seleção de indicadores que 

foram sistematizados em Pressão-Estado-Resposta (PER), criada pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 1993 e adaptada para Pressão-

Estado-Impacto-Resposta pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), em 1996. 

 

Nessa matriz, os indicadores de Pressão caracterizam as pressões e os potenciais 

agravos que podem ocorrer sobre sistemas ambientais. Os indicadores de Estado 

representam o estado em que se encontra o sistema ambiental, refletindo a qualidade 

ambiental num dado espaço/tempo e os Indicadores de Resposta, permitem avaliar as 

respostas da sociedade às alterações e preocupações ambientais, bem como à 

implementação de programas e ações em benefício do ambiente. A Figura 3.3 representa a 

relação entre os atributos e sua interação com o meio. 

 

 

 

 

                                                                     

     

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de SIDS, 2001 
Figura 3.3 - Estrutura conceitual do modelo PER da O.C.D.E. – 1993. 
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A matriz PEIR é um instrumento analítico que permite organizar e agrupar de 

maneira lógica os fatores que incidem sobre o meio ambiente, os efeitos que as ações 

humanas produzem nos ecossistemas e recursos naturais, o impacto que isto gera na 

natureza e à saúde humana, assim como as intervenções da sociedade e do Poder Público 

(PNUMA, 1996). 

 

3.5.2 - O modelo Geo Cidades 

 

O modelo de avaliação ambiental denominado GEO Cidades deriva do Projeto 

GEO (Global Environment Outlook), iniciado pelo PNUMA em 1995 com o objetivo de 

produzir a avaliação contínua do estado do meio ambiente global, regional, nacional, por 

meio de processos participativos e de parcerias institucionais. Regionalmente, foram 

produzidos o GEO América Latina e Caribe (2000 e 2003) e, em nível nacional, os 

relatórios GEO de Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Nicarágua, Panamá, Peru e Brasil, 

este último realizado sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente - MMA e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

(IBAMA, 2003). 

 

Em decorrência da experiência adquirida desde a execução do primeiro GEO 

América Latina e Caribe, evidenciou-se a necessidade de adequação dos procedimentos às 

características latino-americanas, o que ressaltou a importância do fenômeno da 

urbanização e a necessidade de considerar a complexidade dos problemas ambientais 

verificados nas cidades. Portanto, ainda no âmbito do projeto GEO do PNUMA, surge a 

iniciativa do projeto GEO Cidades, proposta especialmente para a região. 

 

De modo a adaptar a aplicação do modelo GEO ao caso das cidades, o Consórcio 

Parceria 21 desenvolveu seus trabalhos em duas etapas: a primeira compreendeu a 

formulação do documento Metodologia para Elaboração de Informes GEO Cidades 

(Consórcio Parceria 21, 2002), cujas atividades incluíram a realização de workshop sobre o 

assunto (efetuado na cidade do México, com participação de representantes do PNUMA e 

do MMA). A segunda etapa envolveu a produção de relatórios GEO Cidades para duas 

importantes capitais brasileiras (Rio de Janeiro e Manaus), como estudo piloto para testar a 

metodologia, recém-concebida. Além daquelas duas cidades brasileiras, Buenos Aires, 
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Havana, Bogotá, Cidade do México e Santiago do Chile também implementaram ações 

para aplicação do modelo GEO Cidades e concluíram seus respectivos informes. Os 

resultados obtidos nessas sete cidades foram analisados e integrados pelo PNUMA (2004). 

 

Os componentes da matriz, conforme Iisd et al. (2000), que expressam diferentes 

formas de relacionamento urbano – ambiental e atributos do meio ambiente e da qualidade 

de vida local corresponderá, por sua vez, à tentativa de responder a quatro perguntas 

básicas sobre o meio ambiente, em qualquer escala territorial: 

 

1) O que está acontecendo com o meio ambiente? 

 

2) Porque isso ocorre? 

 

3) Que podemos fazer e o que estamos fazendo agora? 

 

4) O que acontecerá se não atuarmos agora? 

 

Essas perguntas identificam as quatro situações básicas que serão objetos de 

análise que permitirão a formulação das perspectivas futuras do meio ambiente na cidade 

objeto de estudo. 

 

Através dos componentes da matriz PEIR formará um relatório ambiental 

integrado, com a finalidade de produzir e comunicar informações pertinentes sobre as 

interações – chave entre o meio ambiente e a sociedade. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1.1 - Aspectos geográficos e recursos naturais 

 

O município de Nossa Senhora das Dores fica localizado na porção central do 

Estado de Sergipe, numa faixa intermediária, entre o litoral e o sertão sergipano. Situa-se 

entre os paralelos de 10°17’04’’ e 10°37’00’’ de Latitude Sul e os Meridianos de 

37°07’32’’ e 37°27’22’’ de Longitude Oeste. 

 

Em suas confrontações, o município limita-se ao Norte com  Cumbe; ao Sul com 

Santa Rosa de Lima, Moita Bonita e Ribeirópolis; ao Leste com Siriri e Capela, e ao Oeste 

com São Miguel do Aleixo e Feira Nova. Sua sede municipal está situada a 

aproximadamente 200 m de altitude e dista da Capital do Estado – Aracaju 74 km por 

rodovia. 

 

Com 580 km2 de extensão, Nossa Senhora das Dores corresponde a 2,6% da área 

do Estado de Sergipe, sendo que 230 km2 estão inseridas na área do Polígono das Secas. 

 

O município de Nossa Senhora das Dores faz parte de duas bacias hidrográficas: 

 

� a bacia do Rio Japaratuba, que banha as terras na porção nordeste (60 km2), do 

município, com destaque para os afluentes Siriri Morto e Monteiro; 

 

� a bacia do Rio Sergipe, que drena o restante do município (520 km2), cortando 

o território no sentido oeste/leste, destacando-se o rio Sergipe e ainda os 

afluentes Jacoca, Morcego e Caípe. 
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A vegetação nativa que originariamente predominava em Nossa Senhora das 

Dores pertence a três tipos distintos que se associam ao clima e principalmente ao relevo e 

aos tipos de solos: 

 

� o Cerrado, presente nos Tabuleiros Costeiros Dorenses onde os solos 

apresentam baixa fertilidade e a vegetação degradada apresenta plantas da 

família das gramíneas (vários tipos de brachiáreas) com manchas isoladas de 

árvores e arbustos de troncos tortuosos e casca dura, que atingem altura entre 

2 e 5 metros, como cajueiro bravo, murici, samambaia e candeia. Essa 

vegetação vem sendo substituída por lavoras de cana de açúcar e onde a 

ocupação urbana é mais intensa, inclusive a sede do município, cresce nessa 

direção, favorecido pelo relevo plano; 

 

� a Floresta Mesófila Decídua, que originalmente ocupava as encostas dos 

tabuleiros e as áreas mais movimentadas da bacia do rio Japaratuba, 

praticamente inexistem, tendo sido substituída por pastagens de gramíneas 

resistentes à condição de baixa fertilidade. Ainda assim, é possível identificar 

poucos bosques cobertos por sucupira, jaqueira, pau d’arco e baraúna, típicas 

das Matas do Agreste, entre a Mata Atlântica e a Caatinga; 

 

� a Caatinga Hipoxerófila (arbustiva densa), presente ao norte e a oeste do 

município, onde os solos férteis pouco profundos apresenta plantas arbustivas 

de troncos tortuosos e de folhas caducas, em bosques ralos de plantas 

adaptadas aos períodos de déficit hídrico, como a baraúna, mata-pasto, 

juazeiro, barriguda entre outras. O cedro, árvore da Mata Atlântica já 

apresentou presença marcante e na atualidade é uma árvore rara. Praticamente 

predomina a cobertura vegetal de pastagens rasteiras (capim Pangóla, 

Tanzânia e Sempre-verde) e o cultivo da mandioca. 

 

De modo geral, a vegetação nativa inexiste, com a ocorrência de poucas áreas 

dispersas com matas de regeneração, onde já se cultivou algodão e milho, até os anos 70. 

Em seguida vieram pastagens, com período de pousio involuntário podendo ser ocupado 

novamente com pastagens. 
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4.1.2 - Clima 

 

O clima predominante no município é o semi-árido brando e de transição, com 

precipitações pluviométricas em torno de 900 mm anuais. O período chuvoso ocorre no 

outono/inverno. A deficiência das chuvas acontece no período de setembro a abril, sendo 

fator limitante para as atividades de cultivo das principais espécies de interesse agrícola. 

 

Em Nossa Senhora das Dores o clima apresenta influência de dois elementos: a 

baixa latitude e a maritimidade. Associado aos dois elementos há ocorrência de 

temperaturas máximas de 30°C e as mínimas de 20°C, com as médias térmicas variando 

entre 24°C e 26°C, típico do clima quente sub-úmido e o semi-árido. 

 

4.1.3 - Aspectos demográficos 

 

O município de Nossa Senhora das Dores apresenta taxa de urbanização de 

60,93%, densidade demográfica de 45,99 hab/km2 e taxa geométrica de crescimento anual 

nos anos de 1996 a 2000 de 2.11% (IBGE, 2000). 

 

 

A estatística domiciliar e populacional (tabela 4.1) do município de Nossa 

Senhora das Dores corresponde a: (IBGE, 2000). 

 

� Total de domicílios: 5.573 

 

� Área urbana: 3.481 

 

� Área rural: 2.092 
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Tabela 4.1 - População do município de N. Sra. das Dores/SE. 

Discriminação 1991 2000 Var. % 

População  19.606 22.195 13,21 

Urbana  10.982 13.524 23,15 

Rural  8.624 8.671 0,54 

Masculina 9.683 11.069 14,31 

Feminina 9.923 11.126 12,12 

Fonte: IBGE (2000). 

 

Conforme demonstrado na tabela 4.1, verifica-se uma taxa de crescimento da população 

urbana no período de dez anos da ordem de 23,15 %, contribuindo para aumento de 

pressão sobre os recursos naturais.    

 

4.1.4 - Aspectos econômicos 

 
As estatísticas econômicas do município de Nossa Senhora das Dores encontram-

se nas Tabelas 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.  

 

Tabela 4.2 - Principais produtos agrícolas do município de N. Sra. das Dores/SE. 

Discriminação 1990 2002 Var.% 

Cana de açúcar (t) 81.750 14.000 -82,88 

Laranja (mil frutos) 510 232 -54,51 

Mandioca (t) 4.550 9.100 100.00 

Milho em Grãos (t) 420 1.080 157,14 

Área Colhida (ha) 

Cana-de-Açúcar 1.500 280 -81,34 

Laranja 10 27 170,00 

Mandioca 350 700 100,00 

Milho em Grãos 700 900 28,57 

Principais Efetivos 

Bovinos 25.500 27.000 5,88 

Eqüinos 1.200 1.750 45,83 

Galinácios 34.000 9.000 -73,53 

Ovinos 800 870 8,75 

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda (2002). 
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Tabela 4.3 - Principais empresas do município de N. Sra. das Dores/SE no ano de 2003. 

Tipos Quantidade 

(unidades) 

Total de pessoal 

ocupado (nº) 

Salários 

(reais) 

Agricultura, pecuária exploração florestal 03 04 00 

Indústria de transformação 10 77 368.000,00 

Construção 04 12 3.000,00 

Comércio; reparação de veículos automotores, 

objetos pessoais e domésticos 

103 346 896.000.00 

Alojamento e alimentação 03 10 22.000,00 

Transporte, armazenagem e comunicações 06 57 520.000,00 

Intermediação  financeira 02 - - 

Atividades imobiliárias, aluguéis, e serviços 

prestados às empresas 

16 69 6.000,00 

Administração pública, defesa e seguridade social 09 691 3.078.000,00 

Educação 02 Não disponível Não disponível 

Saúde e serviços sociais 04 22 49.000,00 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 25 44 172.000,00 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2003. 
Nota 1: Atribui-se zero a variável que não atinge a unidade de medida. 
 

 

Tabela 4.4 - Silvicultura do município de N. Sra. das Dores/SE. 

Produtos alimentícios Quantidade produzida (ton) Valor da produção (reais) 

Castanha de caju  15 12.000,00 

Fonte: IBGE, Produção da Silvicultura, 2003. 

 

 

Tabela 4.5 - Extração vegetal do município de N. Sra. das Dores/SE. 

Madeira Quantidade produzida (m3) Valor da produção (reais) 

Lenha 2.130 11.000,00 

Fonte: Produção da Extração Vegetal, 2003. 
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Tabela 4.6 - Produto interno bruto do município de N. Sra. das Dores/SE. 

Elemento Ano correspondente Valor (reais) 

Valor adicionado na agropecuária 2001 7.737.000,00 

Valor adicionado na indústria 2001 4.043,00 

Valor adicionado no serviço 2001 26.132,00 

Dummy 2001 1.268,00 

Impostos 2001 551.000,00 

PIB a preço de mercado corrente 2001 37.185.000.00 

Valor adicionado na pecuária 2002 10.051.000.00 

Valor adicionado na indústria 2002 7.436.000,00 

Valor adicionado no serviço 2002 30.606.000,00 

Dummy 2002 1.666.000,00 

Impostos 2002 809.000,00 

PIB a preço de mercado corrente 2002 47.236.000,00 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais, 2000-2001. 

 

4.1.5 - Estatística social 
 

Os valores dos parâmetros sociais do município de Nossa Senhora das Dores 

encontram-se na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Estatística social do município de N. Sra. das Dores/SE. 

Discriminação 1990 2002 Var.% 

Saúde 

Número de Hospitais 1 1 - 

Posto/Centro de Saúde 2 3 50,00 

Outros Estabelecimentos de Saúde - 2 - 

Educação - Número de Estabelecimentos de ensino 

Educação Infantil 24 26 8,33 

Educação Fundamental 30 27 -10,00 

Educação Média 1 2 100,00 

Matrículas no Início do Ano 

Educação Infantil 961 866 -9,89 

Educação Fundamental 4.167 5.333 27,98 

Educação Média 289 869 200,69 

Taxa de alfabetização da população de 2000 (de 10 anos ou mais idade): 68,5% 

Fonte: IBGE, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde (2000). 
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4.1.6 - Renda per capita 

 

A renda por pessoa acima de dez anos do município de Nossa Senhora das Dores 

encontra-se na Tabela 4.8.  

 

Tabela 4.8 - Renda per capita do município de N. Sra. das Dores/SE. 

Rendimento mensal Pessoas de 10 anos ou mais (nº) 

Até 01 salário mínimo 5.662 

De 01 a 05 salário mínimo 2.924 

Mais de 05 salário mínimo 327 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000.  

 

 

4.1.7 - Abastecimento de água 

 

O abastecimento de água do município de Nossa Senhora das Dores encontra-se 

na Tabela 4.9.  

 

Tabela 4.9 - Abastecimento de água no município de Nossa Senhora das Dores/SE. 

Discriminação 1990 2000 Var. % 

Ligações 1927 3440 78,51 

Residencial 1801 3322 84,45 

Comercial 69 80 15,94 

Industrial 8 1 87,50 

Poder Público 49 37 -24,49 

Fonte: IBGE (2000). 

 

4.2 - METODOLOGIA 

 

Com o despertar acadêmico e o olhar voltado para os problemas ambientais, 

levou-se a desenvolver um modelo de avaliação ambiental urbano, dirigido para cidades de 

pequeno porte, com o intuito de subsidiar ações de políticas públicas municipais, estas 

dirigidas à solução ou mitigação dos problemas ambientais existentes, através da aplicação 

desse instrumento, objetivando um desenvolvimento sustentável das cidades. 



Capítulo 4 – Material e Métodos 
Avaliação ambiental utilizando matriz de indicadores na área urbana de Nossa Senhora das Dores/SE 
 

49 

Para obtenção do diagnóstico ambiental, inicialmente foi elaborada uma matriz de 

indicadores ambientais urbanos, composta de elementos que retratassem o real estado do 

meio ambiente, e que evidenciando o panorama existente, fosse possível inferir sugestões 

para solução ou mitigação dos problemas ambientais existentes, portanto, a temática 

principal deste trabalho. 

 

A ocorrência desses problemas, gerados por pressões antrópicas sobre os recursos 

naturais, resultando em estados diferenciados de degradação ambiental; esse processo 

degradativo provocados pelas pressões sobre o meio ambiente relacionados as atividades 

humanas e sua dinâmica, com efeitos nocivos que necessitam de soluções, ou seja, 

respostas, através de estratégias voltadas para políticas públicas mais concretas por parte 

dos gestores municipais. 

 

Caracterizada por uma visão interdisciplinar, portanto, foi trabalhada uma 

metodologia embasada nas dimensões de sustentabilidade, fundamentada na aplicação da 

estrutura de análise ambiental, caracterizada pelos aspectos sócio-ambiental em uma 

cidade de pequeno porte – Nossa Senhora das Dores/SE. 

Representados por indicadores específicos, em primeiro momento, identificou-se 

componentes sócios e ambientais. A partir daí, buscou-se por meio da caracterização 

desses indicadores a compreensão dos problemas e fenômenos urbano-ambientais.   

 

4.2.1 - Matriz de indicadores ambientais urbanos 

 

Para elaboração da matriz de indicadores ambientais urbanos, foram pesquisados 

trabalhos já realizados com esta temática, a exemplo do GEO CIDADE DE SÃO PAULO, 

com adaptação e com certa limitação de abrangência por se tratar de estudo em cidade de 

pequeno porte, porém com foco em uma abordagem interdisciplinar. 

 
Este modelo de avaliação ambiental em cidades foi derivado do Projeto GEO, 

iniciado pelo PNUMA em 1995 e ainda no âmbito deste, surgiu a iniciativa do Projeto 

GEO Cidades adaptado pelo Consórcio Parceria 21, compreendendo a formulação do 

documento – Metodologia para Elaboração de Informes GEO Cidades (Consórcio Parceria 

21, 2002). 
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A adoção desta metodologia desenvolvida compreende o modelo de indicadores 

de Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR). 

 

O diagrama expresso na Figura 4.2 demonstra as inter-relações possíveis entre os 

componentes da matriz PEIR. 

 

 

PRESSÃO 

→ 

 

         ESTADO 

       ↓ 

 

↑ 

RESPOSTA 

 

 

← 

IMPACTO 

Fonte: Consórcio Parceria 21 (2002). 

Figura 4.2 - Ciclo do modelo de abordagem PEIR. 

 

Esses indicadores se comportam, no contexto ambiental interagindo da seguinte 

forma: 

 

Os Indicadores de Pressão caracterizam as pressões sobre o meio ambiente, as 

quais são ações derivadas das atividades humanas e sua dinâmica. Essas pressões 

caracterizam os potenciais agravos que podem ocorrer sobre sistemas ambientais. 

 

Os Indicadores de Estado dizem respeito às condições do ambiente que resultam 

dessas atividades. 

 

Os Indicadores de Impacto se referem aos efeitos adversos à qualidade de vida, 

aos ecossistemas e a sócio economia local. 

 

O Indicadores de Resposta revelam as ações da sociedade no sentido de melhorar 

o estado do meio ambiente, bem como prevenir, mitigar e corrigir os impactos ambientais 

negativos decorrentes daquelas atividades (atuando, assim, diretamente tanto nos impactos 

quanto nas pressões e no estado do meio ambiente).  
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A matriz PEIR é um instrumento analítico que permite organizar e agrupar de 

maneira lógica os fatores que incidem sobre o meio ambiente, os efeitos que as ações 

humanas produzem nos ecossistemas e recursos naturais, o impacto que isto gera na 

natureza e à saúde humana, assim como as intervenções da sociedade e do Poder Público 

(PNUMA, 1996).  

 

A matriz de indicadores proposta se fundamenta em aspectos sociais e ambientais, 

e cujos reflexos são observados no modo como são explorados os elementos, necessários 

para compreensão dos efeitos em cada dimensão considerada na formação desse sistema.  

 

Na Figura 4.2 estão apresentados dezoito indicadores selecionados com seus 

respectivos subtemas  com o intuito de conferir a interação entre as dimensões ambiental e 

social; estão dispostos conforme o modelo de abordagem da matriz PEIR (Pressão-Estado-

Impacto-Resposta). 

 
 

PRESSÃO 
 
            P1.Emissões atmosféricas 
            P2.Consumo de água 
            P3.Esgoto doméstico 
            P4.Geração de resíduos sólidos  
            P5.Efluentes e resíduos industriais 
                             
 

                                              

ESTADO 
 
            E1.Qualidade do Ar 
            E2.Quantidade de água       
            E3.Qualidade da água 
            E4.Qualidade das habitações 
            E5.Áreas verdes 
            E6.Ecossistemas  
 
         
 

 
                                                

                          RESPOSTA 
 
             R1.Uso do solo  
             R2.Transporte 
             R3. Habitação 
             R4.Saneamento ambiental 
  

 
        

IMPACTO 
 

        I1.Impactos sobre qualidade do ar, e 
da água 

        I2.Impactos sobre a saúde humana  
        I3.Degradação de ecossistemas 

Figura 4.3 – Núcleo básico de indicadores ambientais urbanos. 
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SUBTEMAS     

 
P1. Emissões dos contaminantes SO2, particulados, NOx, CO2, discriminados por fontes 

principais: veículos, indústrias, geração de energia (total anual per capita) 
P2. Volume total; Volume per capita 
P3. Volume gerado; Volume coletado; Volume tratado (Total diário e per capita) 
P4. Quantidade de resíduos gerados; Quantidade coletada; Quantidade disposta (Total 

diária e per capita) 
P5. Volume de efluentes industriais gerados, Volume tratado (Média diária anual) 
      Quantidade de resíduos industriais gerados, Quantidade disposta (Média diária anual) 
 
 
E1. Concentração de poluentes SO2, particulados, NO2, O3, em áreas críticas 
E2. Cobertura do sistema implantado (em litros ou % da população atendida) 
      Desperdício (em litros ou % sobre o fornecimento) 
E3. Concentração de um ou mais parâmetros (Demanda bioquímica de oxigênio, 

Coliformes Fecais, Fósforo e Nitrogênio) em corpos d’água selecionados 
E4. Relação: Preço de Habitação/Renda; Aluguel/Renda 
      Área de moradia per capita 
E5. Área verde total e % sobre a área total urbanizada sistemas 
E6. Área de ecossistemas selecionados 
 
 
I1. Impactos inferidos pela interpretação da variação dos Indicadores de Estado 

correspondentes 
       Número de dias por ano de ocorrência de concentração de poluentes do ar acima dos 

padrões ambientais 
I2.  Mortalidade infantil (abaixo de cinco anos) 
      Índice de incidências de doenças respiratórias 
I3. Áreas de ecossistemas, protegidos ou não, degradadas ou ocupadas indevidamente 
 
 
R1. Área verde (aumento anual de área verde) 
       Renovação urbana (área total renovada e % da área urbana total) 
       Acessibilidade a área verde (% da população residindo a até 15 minutos a pé de uma 

área verde) 
R2. Acesso a transporte público (% da população com acesso a sistema de transporte 

público na distância de até 500 m) 
R3. Tipo de habitação  
       Área de moradia per capita (Interferência sobre) 
R4.  Ligações domiciliares: eletricidade, água, esgoto, coleta de lixo (% da população com 

acesso aos sistemas de distribuição e/ou serviços) 
       Reciclagem e reutilização (% do lixo reciclado por tipo: vidro, metal, papel, plástico) 
       Redução da quantidade de lixo a dispor em aterros sanitários (interferência sobre a 

quantidade de resíduos sólidos domésticos destinadas a aterro)  
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4.2.2 - Coleta de dados e informações 

 

Utilizando-se fontes de informações que forneceram dados secundários, os dados 

primários foram obtidos com observação direta do cenário.   

 

Dados secundários 

 

Os dados secundários foram obtidos junto aos Secretários Municipais, Diretores 

de Órgãos Públicos, Responsáveis pelos Escritórios Locais da DESO (Companhia de 

Saneamento de Sergipe), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e 

ENERGIPE (Empresa Energética de Sergipe S/A). A forma de coleta foi através de 

entrevistas com preenchimento da ficha de descrição de indicadores (Anexo 01). Buscou-

se obedecer rigorosamente os elementos da matriz na caracterização dos mesmos. 

 

Dados primários 

 

A pesquisa em campo foi realizada através do desenvolvimento de dados relativos 

exclusivamente aos elementos da matriz de indicadores, esses dados foram obtidos através 

da observação direta do cenário urbano, com registros fotográficos das áreas mais críticas. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

À luz dos dados obtidos serão discutidos aqui os resultados na forma de panorama 

(diagnóstico) do estado do Meio Ambiente da área de estudo – zona urbana da cidade de 

N. Sra. das Dores/SE; informações obtidas a partir da utilização da Matriz de Indicadores 

Ambiental proposta, abordando a caracterização dos indicadores de PRESSÃO, de 

ESTADO, de IMPACTO  e de RESPOSTA, como também a correlação entre os 

indicadores de resposta e pressão. Por fim sugestões de estratégias para 

minimização/eliminação dos impactos negativos causados ao meio ambiente, na dimensão 

ambiental da sustentabilidade. 

 

Conforme citado nos procedimentos metodológicos, para a composição de cada 

indicador foi utilizado dados / informações prestados por secretários municipais, diretores 

de órgãos, responsáveis por escritórios locais com o preenchimento da ficha de descrição 

de indicador, também foi realizada observação in loco nos pontos considerados críticos, 

com registros fotográficos relativos ao indicador correspondente, quando da não existência 

de dados registrados. 

 

A análise integrada dos diferentes componentes de pressão, estado, impacto e 

resposta, conforme se apresentam atualmente e expostos, a partir dos dados obtidos, 

propicia uma caracterização da situação sócio-ambiental da cidade de N. Sra. das Dores. 

 

5.1 - INDICADORES AMBIENTAIS URBANOS - PRESSÃO-ESTADO-IMPACTO-

RESPOSTA 

 

O estado do meio ambiente é o núcleo central do modelo GEO cidades adotado. É 

em torno dele que os fatores relativos à pressão, ao impacto e às respostas da matriz PEIR 

encontram sua razão de ser nesta metodologia. 
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5.1.1 - Indicadores de Pressão 

 

Os indicadores de pressão são decorrentes das ações antrópicas dentro do 

contexto estudado. Neste caso, pode-se observar que os indicadores de pressão 

selecionados com seus respectivos sub-temas são resultantes das ações antrópicas, 

provenientes das atividades humanas e sua dinâmica, medindo a intensidade antropogênica 

sobre os recursos naturais e o meio ambiente. 

 

P1. Emissões Atmosféricas (grau, nº) 

 

A avaliação das condições atmosféricas remete ao levantamento e análise dos 

padrões de qualidade do ar, emissão de gases no âmbito da área urbana da cidade, 

especificamente. 

 

Considerando a matriz ser dirigida para cidades de pequeno porte, em particular a 

cidade de Nossa Senhora das Dores, esta não possui dados registrados quanto as fontes 

principais de poluição e grau de comprometimento atmosférico, devido não possuir aparato 

técnico. A presença desse indicador se deve a importância dos reflexos causados a saúde 

humana e a qualidade ambiental. 

 

P2. Consumo de Água (m3)  

 

Segundo informações obtidas através da diretoria técnica da DESO, a 

disponibilidade hídrica superficial do Rio Siriri que abastece a cidade de Nossa Senhora 

das Dores, é da ordem de 60 m3/hab/ano (para os usos atuais, entre os quais o 

abastecimento público residencial, comercial e outros) o que coloca a cidade em situação 

privilegiada, quanto a disponibilidade/consumo atual. Especial atenção deve dada a este 

manancial, pois, o desmatamento das margens do Rio Siriri já demonstra de forma 

significativa a provocação ao assoreamento do mesmo. Intervenções neste sentido devem 

ser aplicadas, visando a preservação deste manancial. O aporte indireto de parte do 

esgotamento residencial e comercial que é lançado em açude próximo a área urbana, que 

através de sangradouro existente, por gravidade desemboca no Rio Siriri, a jusante do 
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ponto de capitação da água para tratamento, contribuindo assim para a degradação futura 

desse manancial. 

 

P3. Esgoto Doméstico (m3) 

 

Não existe nenhuma forma de tratamento dos efluentes domésticos gerados na 

cidade e como também a ausência de dados quanto ao volume produzido, informado porém 

o número de residências e a forma de recepção destes. 

 

A área urbana de Nossa Senhora das Dores é composta de 3.481 residências 

(IBGE, 2000), apresentando esgotamento diversificado e distribuído, conforme Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Forma de recepção dos efluentes domésticos. 

Fossa Rudimentar 

(nº) 

Fossa Séptica 

(nº) 

Ligação Clandestina na 

Rede de Água Pluvial (nº) 

Vala 

(nº) 

Não Possui 

Sanitário (nº) 

Outros 

(nº) 

3.013 03 87 32 246 60 

Fonte: IBGE, 2000. 

 

O esgotamento doméstico incluindo o sanitário da região central da cidade de N. 

Sra. das Dores é conectado à rede de águas pluviais de forma clandestina, que por sua vez 

é lançado em açude existente próximo a área urbana, onde neste existe atividades de pesca, 

de lavagem de roupas, de banho de pessoas e animais, onde pelo seu aspecto se visualiza a 

eutrofização do mesmo (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 - Vista do açude receptor de parte dos efluentes gerados na cidade. 

 

Esse açude possui sangradouro que por gravidade desemboca no Rio Siriri, com  

contaminação do mesmo (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 - Sangradouro do açude da cidade. 

 

 

Uma das principais causas da poluição das águas é a liberação do esgoto 

doméstico in natura em corpos aquáticos. O impacto dos esgotos domésticos é 

relacionado, principalmente, ao risco de contaminação por microorganismos patogênicos e 

de provocar a eutrofização de corpos d’água (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Aspecto de eutrofização do açude receptor de efluentes da cidade. 

 

O esgoto sanitário é composto, basicamente, pela água e pelos resíduos que ele 

transporta: fezes, urina, sabões, detergentes, gorduras, partículas de alimentos e outros 

componentes utilizados nas atividades cotidianas. Para fins de tratamento, os principais 

componentes do esgoto doméstico podem se apresentar sob diferentes aspectos, tais como: 

 

� Materiais gordurosos (óleos e graxas): esses materiais, por serem mais leves 

que a água, tendem a flutuar. Nesse sentido, o uso de caixas de gordura diminui 

bastante a presença desses componentes no efluente. Vale salientar que, os 

resíduos provenientes da limpeza das caixas devem ser tratadas e dispostos de 

forma adequada; 

 

� Sólidos: em função do tamanho das partículas, podem ser classificadas como 

“em suspensão”, podendo ainda serem decantáveis ou não; e “dissolvidos”, 

sendo sub-classificados como orgânicos ou mineral; 

 

Microorganismos: como o esgoto é um meio rico em nutrientes, existe uma 

grande variedade de microorganismos nele presente. Contudo, embora certos 

microorganismos sejam causadores de doenças, eles são importantes no tratamento de 

esgoto porque realizam a degradação da matéria orgânica. 
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De acordo com o apresentado, tais aspectos são fatores condicionantes que 

determinarão que tipo de tratamento deve ser utilizado para minimizar e/ou eliminar os 

impactos ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

De uma maneira geral, os materiais de origem orgânica são responsáveis por uma 

parcela considerável dos prejuízos ao meio ambiente causados pelos esgotos. Um corpo 

d’água, rio ou reservatório, ao receber uma descarga orgânica busca retornar ao estado de 

equilíbrio, através da estabilização gradativa por mecanismos físicos, químicos e 

biológicos. Este processo é denominado de autodepuração (Andrade, 1999). 

 

A autodepuração, que envolve processos de sedimentação, precipitação, oxidação 

química e decomposição, depende diretamente da retirada dos poluentes biodegradáveis 

consumidores de oxigênio. No entanto, se houver desbalanço na relação entre a carga 

poluidora e a oxigenação, a autodepuração fica prejudicada, culminando com a morte do 

corpo d’água por ausência de oxigênio (Andrade, 1999). Tal Processo de degradação pode 

ocorrer de duas formas: aeróbia e anaeróbia. 

 

P4. Geração de Resíduos Sólidos 

 

A produção diária de resíduos sólidos da cidade é da ordem de seis toneladas, 

compreendendo a coleta em residências, comercial e da limpeza de ruas. 

 

A destinação final destes resíduos é realizada próxima da área urbana e ocorre de 

forma não adequada, ou seja, em vala, a céu aberto, às margens da rodovia que dá acesso a 

cidade de Capela, conforme demonstra a Figura 5.4.  
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Figura 5.4 - Local de deposição dos resíduos sólidos gerados na área urbana 
de N. Sra. das Dores/Sergipe 2006. 

 

Da forma como ocorre a deposição dos resíduos sólidos gerados na cidade de 

Nossa Senhora das Dores, estes se constituem numa das principais causas da degradação 

do ambiente. No aspecto da poluição do solo, esta ocorre por lixiviação ou solubilização 

dos agentes poluentes encontrados no lixo. A contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas provoca comprometimento por longo tempo e a exposição humana poderá 

ocorrer por ingestão direta de água ou consumo de animais e vegetais aquáticos originados 

de corpos d'água superficiais contaminados. A poluição do ar, da mesma forma que a das 

águas, poderá atingir populações distantes do local de disposição desses resíduos. Nos 

estudos de casos, a maior queixa das populações vizinhas a estas áreas referem-se a 

distúrbios respiratórios, não só pela poeira suspensa, mas também pelo odor desagradável e 

efeito irritante de algumas substâncias voláteis, que causam cefaléias e náuseas. A poluição 

do ar também poderá ser responsável por problemas de visão, como irritação e inflamação 

da mucosa ocular (Accurio et al, 1997). Portanto, diante do exposto,  além dos problemas 

ambientais gerados, interferem de forma negativa na  qualidade de vida da população. 

 

A presença de pessoas que sobrevivem da catação desse lixo, inclusive crianças, 

estão expostas a inúmeras doenças. A catação como forma de sobrevivência dessas 

pessoas, é realizada no local de deposição dos resíduos sólidos gerados na cidade de Nossa 

Senhora das Dores (Figura 5.5). O produto da catação é transportado até suas residências, 

onde é depositado nos quintais até a comercialização.  

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussão 
Avaliação ambiental utilizando matriz de indicadores na área urbana de Nossa Senhora das Dores/SE 
 

62 

Figura 5.5 - Catadores no momento da deposição dos resíduos sólidos 
gerados na área urbana de N. Sr. das Dores/Sergipe. 

 

P5. Efluentes e Resíduos Industriais (m³) 

 

Não existe na área urbana da cidade de Nossa Senhora das Dores indústrias que 

promovam a produção de efluentes/resíduos. As existentes são de transformação de 

produtos acabados como exemplo a de confecção de vestuário, os resíduos gerados são 

lançados no lixo comum , com coleta realizada pelo caminhão da Prefeitura. 

 

Observado porém, que os postos de lavagem de automóveis, oficinas mecânicas, 

de pintura de automóveis, lançam os efluentes gerados na rede de água pluvial e os 

resíduos no lixo comum para coleta através do caminhão da Prefeitura. Como esses 

efluentes possuem variados componentes químicos, estes ofertam dificuldades quando vir 

a ser realizado o seu tratamento como também a contaminação do meio aquático onde é 

lançado.  

 

5.1.2 - Indicadores de Estado 

 

O estado refere-se à condição do meio ambiente que resulta das pressões. As 

informações sobre o estado do meio ambiente respondem a pergunta: o que está 

acontecendo com o meio ambiente?  
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E1. Qualidade do Ar (grau) 

 

Não existe dados registrados quanto a condição da qualidade do ar na cidade 

objeto de estudo, devido a ausência de avaliação do mesmo. 

 

E2. Quantidade de Água (m³) 

 

Segundo DESO (2006), o volume de água captada e tratada mensal 

disponibilizada para a população é da ordem de 85.000m³ ou seja 2.833 m³/dia. O sistema 

promove uma cobertura de 4.385 ligações, compreendendo ligações residenciais e 

comerciais.    

 

As perdas e desperdícios provenientes de vazamentos em tubulações decorrentes 

da má execução ou péssima qualidade do material, proporciona elevados prejuízos além de 

colocar em risco a qualidade da água veiculada pela canalização, em razão da possibilidade 

de contaminação. Além das perdas, existem os desperdícios pelo mau uso e a própria 

ignorância do usuário. A literatura técnica tem recomendado como aceitáveis perdas que 

estejam em torno de 1.200 l/dia por polegadas de diâmetro e por quilômetro de tubulação 

(Buendia, 1991). 

 

Na cidade de Nossa Senhora das Dores, segundo DESO (2006) as perdas são da 

ordem de 3.830 m³/mês, incluindo lavagens/descargas dos filtros da ETA local. 

 

E3. Qualidade da Água 

 

Com relação à qualidade das águas superficiais – Rio Siriri, dentre os dois pontos 

de amostragens – Tabelas 5.2 e 5.3, conforme os parâmetros analisados, segundo a 

Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março 2005, apresentam resultados analíticos com 

características próprias para fins de abastecimento público, após o devido tratamento.  
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Tabela 5.2 - Amostra 01 – Água Bruta – Resultados Analíticos-Manancial de Captação – 

Rio Siriri. 

AMOSTRA 01 - ANÁLISE FISICO-QUIMICO 

Alcalinidade Total 138,6 mg/l CaCO3 pH 6,71 -  

Alcalinidade HO- 40,38 mg/l CaCO3 Turbidez 5,2 NTU 

Acalinidade CO3
- 11,88 mg/l CaCO3 Cor Aparente 18 U.C. 

Alcalinidade HCO3
- 0 mg/l CaCO3 Cond. Específica a 25°C 161 µS/cm 

Dureza Total 13,59 mg/l CaCO3 Sólidos Totais a 105°C 106 mg/l 

Dureza de Carbonato 13,59 mg/l CaCO3 Sólidos Totais Dissolvidos 82,11 mg/l 

Dureza de Não Carbonato 0 mg/l CaCO3 Sólidos em Suspensão NA mg/l 

Acidez 2,91 mg/l CaCO3 Ferro 0,68 mg/l Fe 

Amônia  0 mg/l NH3 Cálcio 3,3 mg/l Ca 

Nitrato 2,3 mg/l NO3 Magnésio (Calculado) 1,28 mg/l Mg 

Nitrito 0,01 mg/l NO2 Manganês 0 mg/l Mn 

Fósforo Total 0 mg/l P Potássio 0,9 mg/l K 

Cloreto 43,26 mg/l Cl Sódio 27,7 mg/l Na 

Fluoreto 0,16 mg/l F Alumínio 0,02 mg/l Al 

Sulfato 1,85 mg/ SO4 Cloro Livre -  mg/l Cl* 

Oxigênio Consumido 3,03 mg/l O2       

Gás Carbônico Livre 54,86 mg/l CO2       

Observações: 

Índice de Langeller (LSI) = -1,91  pHsaturação (pHs) = 8,73  Índice de Saturação (IS) = -2,02   

ÁGUA COM TENDÊNCIA A SER CORROSIVA 

  

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

COLIMETRIA - Ensaio 

Coliformes totais                                                2000                   UFC/100ml 

Coliformes Termotolerantes                                 23                    UFC/100ml 

Fonte: DESO, 2006. 
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Tabela 5.3 - Amostra 02 – Água Bruta – Resultados Analíticos-Manancial de Captação – 

Rio Siriri 

AMOSTRA 02 - ANÁLISE FISICO-QUIMICO 

Alcalinidade Total 5,88 mg/l CaCO3 pH 7,00 -  

Alcalinidade HO- 0,00 mg/l CaCO3 Turbidez 5,00 NTU 

Acalinidade CO3
- 0,00 mg/l CaCO3 Cor Aparente 22,80 U.C. 

Alcalinidade HCO3
- 7,17 mg/l CaCO3 Cond. Específica a 25°C 144,00 µS/cm 

Dureza Total 15,36 mg/l CaCO3 Sólidos Totais a 105°C 124,00 mg/l 

Dureza de Carbonato 5,88 mg/l CaCO3 Sólidos Totais Dissolvidos 73,44 mg/l 

Dureza de Não Carbonato 9,47 mg/l CaCO3 Sólidos em Suspensão NA mg/l 

Acidez 2,06 mg/l CaCO3 Ferro 0,51 mg/l Fe 

Amônia  0,10 mg/l NH3 Cálcio 12,70 mg/l Ca 

Nitrato 0,76 mg/l NO3 Magnésio (Calculado) 0,00 mg/l Mg 

Nitrito 0,00 mg/l NO2 Manganês 0,00 mg/l Mn 

Fósforo Total 0,00 mg/l P Potássio 1,60 mg/l K 

Cloreto 46,06 mg/l Cl Sódio 27,30 mg/l Na 

Fluoreto 0,00 mg/l F Alumínio 0,01 mg/l Al 

Sulfato 3,59 mg/ SO4 Cloro Livre -  mg/l Cl* 

Oxigênio Consumido 3,11 mg/l O2       

Gás Carbônico Livre 1,19 mg/l CO2       

Observações: 

Índice de Langeller (LSI) = -2,41  pHsaturação (pHs) = 9,36  Índice de Saturação (IS) = -2,36  

ÁGUA COM TENDÊNCIA A SER CORROSIVA 

  

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

COLIMETRIA - Ensaio 

Coliformes totais                                                3000                   UFC/100ml 

Coliformes Termotolerantes                                400                    UFC/100ml 

Fonte: DESO, 2006. 

 

 

O processo de tratamento da água para abastecimento público da cidade de Nossa 

Senhora das Dores utilizado pela concessionária DESO (Figura 5.6) é realizado segundo o 

processo que compreende as etapas de filtração direta ascendente, desinfecção e 

fluoretação.  
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Figura 5.6 - Detalhe da estação de tratamento de água da cidade-ETA- DESO. 

 

No que se refere às águas de abastecimento público, provenientes da Estação de 

Tratamento de Água (ETA), mantida pela concessionária estadual, que atende a cidade, 

praticamente a totalidade de sua população, num total de 4.385 ligações, indicam que a não 

conformidade de amostras analisadas pela concessionária – DESO - referentes ao período de 

julho/05 à dezembro/05 observou-se um valor médio de anomalias da ordem de 7,85 %, e 

com relação as amostras analisadas no período de janeiro/06 à junho/06 o valor médio de 

anomalias foi da ordem de 6,45 %, sugerindo que a qualidade da água de abastecimento é 

adequada para o consumo humano, de acordo com as exigências preconizadas na Portaria nº 

518, de 25 de março de 2004 do M.S. (Tabelas 4.4 e 4.5, respectivamente). 

 

Tabela 5.4 – Amostra 1 - Resultados Analíticos – Água Tratada. 

Mês Ano: 
2005 

N
º 

de
 a

m
o

st
ra

s 

PARÂMETROS ANALISADOS 

pH 
Cloro livre  

(mg/l 
Cor  
(uc) 

Turbidez 
(ut) 

Flúor 
(mg/l) 

Ferro 
(mg/l) 

Coliforme 
total 

(% amostra) 

Coliforme 
termotolerante   
(% amostra) 

RESULTADOS MÉDIOS 
Julho 24  6,75         1,65         7,26  2,72 1,15        0,10  95,83 100,00 

Agosto 20  6,90         1,88         4,60  0,77 1,21        0,08  100,00 100,00 

Setembro 12  6,80         1,88         1,65  0,29 1,26        0,02  91,67 100,00 

Outubro 28  6,66         2,27         2,31  0,29 1,25        0,02  100,00 100,00 

Novembro 14  6,60         2,04         1,24  0,33 1,19        0,03  100,00 100,00 

Dezembro 31  6,74         1,90         4,41  0,44 0,98        0,05  90,32 100,00 

Total de Amostras Analisadas: 129; % de Anomalias: 7,85; Referencial de Interpretações de Resultados Analíticos: Portaria Nº 518 de 
Dezembro de 2004 do Ministério da Saúde. 
Fonte: DESO, 2006. 
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Tabela 5.5 – Amostra 2 - Resultados Analíticos – Água Tratada. 

Mês ano: 
2006 

N
º:

 a
m

o
st

ra
s 

Parâmetros analisados 

Ph 
Cloro livre        

(mg/l) 
Cor 
(uc) 

Turbidez 
(ut) 

Flúor 
(mg/l) 

Ferro 
(mg/l) 

Coliforme 
total 

(% amostra) 

Coliforme 
termotolerante         
(% amostra) 

Resultados médios 
Janeiro 35  6,77  2,10        4,57  0,47 1,05 0,04 100,00 100,00 

Fevereiro 21  6,69  1,98        2,10  0,54 0,98 0,01 100,00 100,00 

Março 27  6,78  1,91        3,67  0,44 1,09 0,03 100,00 100,00 

Abril 33  6,73  2,00        4,90  0,79 0,88 0,03 96,97 100,00 

Maio 27  6,79  1,89        6,59  1,16 0,93 0,09 92,31 100,00 

Junho 39  6,80  1,96        9,27  2,48 0,85 0,12 100,00 100,00 

Total de Amostras Analisadas: 182; % de Anomalias: 6,45; Referencial de Interpretações de Resultados 
Analíticos: Portaria Nº 518 de Dezembro de 2004 do Ministério da Saúde. 
Fonte: DESO, 2006. 

 

Com relação à qualidade da água obtida por alguns residentes com captações 

subterrâneas poços/cisternas, não existe registro de quantidade dessas fontes alternativas e 

controle de qualidade da água obtida. 

 

E4. Qualidade das habitações 

 

Fazendo observação visual da área urbana de Nossa Senhora das Dores, 

verificam-se edificações de boa qualidade localizadas na zona central, apresentando como 

já era de se esperar nas áreas periféricas, habitações em condições insalubres, evidenciando 

riscos à saúde desta população (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 - Casa de taipa-Área periférica de N. Sra. das Dores/Sergipe, 2006. 
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Em função deste quadro, Daltro Filho (1999) coloca que as práticas de 

saneamento devem iniciar na habitação; enfatiza o citado autor, que, uma casa, sem a 

mínima condição de habitabilidade, propicia a proliferação de doenças como diarréias, 

catapora, meningite, difteria, chagas, doenças respiratórias, entre outras. A título de 

ilustração, a literatura cita que no mundo inteiro existe mais de um bilhão de pessoas sem 

moradia adequada e entre nós, são 15 milhões de domicílios considerados insalubres, 

conforme levantamento recente do IBGE (Bio, 2003). 

 

A Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana da Saúde Pública 

(Azevedo Netto e Botelho, 1991) entendem que uma habitação é considerada salubre 

quando atende aos seguintes requisito: 

 

a) manter as necessidades fisiológicas fundamentais, 

 
b) promover as necessidades psicológicas essenciais, 

 
c) proteção contra doenças contagiosas, 

 
d) cuidados necessários contra acidentes. 

 
Além desses requisitos, são também considerados: suprimento de água potável; a 

destinação dos esgotos; o acondicionamento e destinação do lixo; a atmosfera interior, ou 

seja, as condições do arejamento natural no ambiente da casa, a iluminação interior, o 

espaço interno da habitação, que leva em consideração número de cômodos, a área 

disponível para o quarto (maior de 3,6 m² por pessoa) e ocupação média acima de duas 

pessoas por cômodo habitável, e finalmente, as condições gerais da habitação no que 

dizem respeito à sua higiene e estado de conservação (Daltro Filho e Sales, 2003). 

 

E5. Áreas Verdes 

 

Este indicador mostra a área verde com arborização da zona urbana da cidade de 

Nossa Senhora das Dores. Verifica-se limitação de área verde, apresentando algumas 

praças com arborização e outras somente com jardinagem e algumas ruas com canteiro 

central arborizado (Figura 5.8).  
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Figura 5.8 - Vista da praça na área central de N. Sra. das Dores/Sergipe, 2006. 

 

A reduzida área verde e pouca arborização de ruas aliada ao clima local fazem 

com que as pessoas se locomovam com a utilização de guarda-sol, necessário para se 

proteger da intensidade do sol. 

 

E6. Ecossistemas 

 

Selecionar o açude existente próximo da área urbana como um ecossistema de 

importância, se reveste no fato do mesmo agregar atividades das pessoas quanto a prática 

de pescaria, de banho, de lavagem de roupas realizadas por residentes mais carentes da 

comunidade, e também da relevância da sua vida aquática (Figura 5.9).  

 

A degradação desse ecossistema ocorre devido a ausência de medidas inibidoras 

quanto ao lançamento de efluentes domésticos e sanitários gerados na cidade. 

Figura 5.9 - Açude existente próximo da área urbana de N. Sra. das Dores/Sergipe. 
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5.1.3 - Indicadores de Impacto 

 
Os indicadores de impacto se relacionam ao efeito produzido pelo estado do meio 

ambiente sobre aspectos como a qualidade de vida e a saúde humana, sobre o próprio meio 

ambiente, sobre o ambiente construído e sobre a economia urbana local. 

 
I1. Impactos sobre a qualidade do ar e da água 

 
Os impactos gerados sobre a qualidade do ar estão relacionados a dois aspectos. O 

primeiro de forma direta, com comprometimento à saúde da população, quando exposta a 

condições de baixa qualidade do ar. O segundo aspecto se relaciona com a redução da 

camada de ozônio, contribuindo com o aquecimento do planeta com conseqüências 

negativas para a vida na Terra. 

 

Na cidade foco de estudo, verifica-se ausência de indústrias, fonte maior de 

poluição atmosférica, porém a emissão de gases gerados por veículos automotores 

provocam mesmo em baixa escala redução da qualidade do ar. 

 

Com relação aos impactos gerados sobre a água, estes se referem a poluição pelo 

aporte de parte do esgotamento doméstico no manancial de captação de água para 

tratamento – Rio Siriri. 

 

I2. Impactos sobre a saúde humana 

 

Esse indicador se reporta a mortalidade infantil, a incidência de casos de doenças 

respiratórias e internações por diarréia de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. Com um 

total de 2.619 crianças, no período de janeiro a dezembro de 2005 foram registrados 39 

óbitos. O índice de incidência de doenças respiratórias registrou-se 63 casos e as 

internações por diarréia um total de 65 casos.   
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I3. Degradação de ecossistemas 

 

O ecossistema não protegido de importância devido a dimensão dos impactos 

inferidos a ele, é o açude existente próximo a área urbana. O aporte de parte do 

esgotamento doméstico e sanitário da cidade provoca não só a contaminação, como 

também de forma visível a já eutrofização do mesmo. A degradação deste ecossistema não 

protegido é de dimensão considerada, exigindo medidas mitigadoras no sentido de evitar a 

morte futura desse corpo d'água. 

 

5.1.4 - Indicadores de Resposta 

 

A resposta é o componente que corresponde às ações coletivas ou individuais que 

aliviam ou previnem os impactos ambientais negativos, corrigem os danos ao meio 

ambiente, conservam os recursos naturais ou contribuem para melhoria da qualidade de 

vida da população local. Os instrumentos que compõem essa dimensão da matriz pretende 

responder à pergunta: o que podemos fazer e o que estamos fazendo no momento? 

 

R1. Uso do solo 

 

Com relação ao uso do solo, foi recentemente aprovado pela Câmara de 

Vereadores local um Plano Diretor, onde neste contempla normatização quanto a ocupação 

do solo urbano. Vislumbra-se que através deste, o crescimento da cidade venha a ocorrer 

de forma mais ordenada, reduzindo os impactos negativos ao meio ambiente. 

 

R2. Transporte 

 

Não existe na cidade projeto voltado para resolver o problema de locomoção das 

pessoas que residem em bairros mais distantes do centro comercial, o único meio de 

transporte utilizado na cidade por parcela da população é o moto-táxis, incorrendo à riscos 

de vida, pois não existe o hábito do uso de capacete de proteção, em função da ausência de 

policiamento do trânsito.  
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R3. Habitação 

 

No que diz respeito ao elemento habitação na cidade em foco, está sendo 

executado projeto habitacional voltado para pessoas de baixa renda, minimizando o 

problema habitacional existente, com a substituição das casas de taipa (Figura 5.10). 

 

 
Figura 5.10 - Vista do início da construção do conjunto residencial. 

 

Somente através de um efetivo planejamento, de forma inclusiva, considerando 

aspectos econômicos e sociais, poderá alcançar um crescimento urbano sustentável. 

 

Segundo Veiga (2005) esta forma de planejamento promove o acesso aos 

serviços, aos bens e equipamentos urbanos às novas localidades resultantes da ampliação 

da malha urbana. 

 

R4. Saneamento ambiental 

 

Daltro (2004), define saneamento ambiental como um conjunto de ações que 

promovem e asseguram condições de bem-estar e segurança a uma população, através de 

sistemas de esgotos, de abastecimento de água, de coleta e disposição final de resíduos 

sólidos, de drenagem das águas e do controle da poluição do ar. De acordo com essa 

definição, vale ressaltar: 
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Que a cidade de Nossa Senhora das Dores não possui estudos voltados a resolver 

os problemas gerados pela emissão de parte dos efluentes doméstico e sanitário que se 

encontra conectado de forma clandestina na rede de águas pluviais, e que são lançados no 

meio ambiente.  

 

Com relação a deposição dos resíduos sólidos produzidos, estudos de 

caracterização dos solos no âmbito do território municipal, foram realizados por técnicos 

especializados através da prefeitura local, com vistas para construção de aterro sanitário, 

foi produzido relatório final, porém até então não existe definição das autoridades local 

quanto a construção do referido aterro.  

 

Relacionando os dados/constatações encontradas com base nos indicadores, foi 

evidenciado que dentre os indicadores de pressão que provocam maiores danos ambientais 

são aqueles relacionados ao saneamento ambiental, e que os indicadores de respostas para 

estas pressões, no contexto estudado, não apresentam solução para o passivo ambiental 

acumulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 – Conclusões e Sugestões 
Avaliação ambiental utilizando matriz de indicadores na área urbana de Nossa Senhora das Dores/SE 

 

75 

6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 
Considerando que a qualidade ambiental é uma condição necessária à vida, e que 

o direito da população a um ambiente saudável é garantido por lei, a dimensão ambiental 

da cidade de Nossa Senhora das Dores não corresponde a tais afirmações, demonstrando 

sim, características de baixa sustentabilidade. 

 

Necessário enfatizar que as discussões sobre as responsabilidades em termos 

ambientais na esfera da cidade requer uma maior atenção por parte dos seus governantes, 

estes possuidores de suporte legal que lhes foram atribuído através da Lei 6.938/81, a qual 

possui como missão a promoção do fortalecimento institucional municipal quanto a 

elaboração de normas ambientais para a defesa do meio ambiente, de forma a garantir a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do ar, das águas, da ocupação do solo, 

bem como da diversidade de resíduos sólidos produzidos, assim como a promoção e 

manutenção de áreas verdes, áreas de proteção ambiental etc. 

 

Compondo os indicadores ambientais urbanos utilizados, o estudo revelou o 

seguinte: 

 

O estado atual do meio ambiente na cidade de N. Sra. das Dores, resultado de 

transformações impostas ao território na sua história de crescimento urbano, evidencia um 

quadro de precariedades e vulnerabilidades significativo ou seja, de caráter insustentável. 

Pressões contínuas sobre os recursos ambientais e, ainda, os impactos sócio-ambientais 

verificados em diferentes âmbitos (saúde e qualidade de vida; alterações nos ecossistemas); 

vulnerabilidades urbanas influenciam de maneira significativa a configuração do panorama 

atual. 

 

Conclui-se que para a preservação ambiental da cidade de Nossa Senhora das 

Dores, se faz necessário uma melhor estruturação administrativa voltada para uma eficaz 

gestão ambiental, seja colocando em prática o recém concebido Plano Diretor ou 

construindo uma Agenda 21, esta como ferramenta de grande importância no sentido de 

conduzir a sociedade, de forma participativa, rumo ao desenvolvimento sustentável da 

cidade. 
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Foi evidenciada no decorrer desse estudo, uma reduzida ou inexistente 

preocupação por parte dos gestores à manutenção do sistema ambiental, quando 

dimensionamos o comprometimento do meio ambiente. Considerando que a relação sócio-

ambiental é intrínseca, resta muito a ser feito quanto a um fator preponderante que é 

desigualdade social, sendo necessário ações de cidadania e de políticas públicas para 

conseqüente redução dos problemas ambientais.  

 

Diante do exposto, propomos algumas estratégias de ações direcionadas para 

sustentabilidade local em estudo: 

 

Sugerimos uma melhor estruturação da Secretaria de Urbanismo, com criação de 

Departamento ou Comitê de Meio Ambiente com competência para formulação de projetos 

dirigidos à solução dos problemas ambientais existentes, e que este articule junto as 

Secretarias de Obras, Educação, Saúde, ações a título de conscientização da população 

quanto a importância da preservação do meio ambiente, através de palestras e seminários. 

 

Com relação a produção dos resíduos sólidos na cidade, sugerimos a criação de 

uma cooperativa para reciclagem do lixo produzido, com coordenação do poder público 

municipal, realizando em primeiro momento a conscientização dos residentes quanto a 

separação do lixo produzido, para posterior coleta seletiva, contribuindo assim na 

fomentação de recursos dirigidos para pessoas de baixa renda, e conseqüentemente a 

redução dos problemas gerados ao meio ambiente pela produção desses resíduos. 

 

Oportuno ressaltar que, a pretensão dessa pesquisa não é esgotar as discussões 

acerca da questão ambiental urbana local. Dessa forma, para um aprofundamento analítico 

desta questão, novos estudos devem ser realizados, onde não serão apenas úteis, mas 

necessários. 
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ANEXO 01 

FICHA DE DESCRIÇÃO DE INDICADOR 
 

SISTEMA PRESSÃO-ESTADO-IMPACTO-RESPOSTA 
Coleta de informação 

 
Denominação 

 
 
 
 

Localização no Sistema 
 
 
 Pressão      Estado      Impacto     Resposta 

Categoria 
 
 
 Social 
 Meio Físico 
 Meio Biótico 

 
Descrição Sucinta 

 
Unidade de Medida Método de Coleta de Dados Freq. de Atualização 

 
Direito de Propriedade 

 
 Sim                        Acesso Restrito 
 Não                        Acesso Público 

Disponibilidade Atual 

 
Fonte (quando publicada) 

 
Responsável técnico pelas informações 

Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais 
Adaptado pelo autor 

 


