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Resumo 

 

Entendendo que qualidade ambiental e qualidade de vida devem ser equiva
discutir alguns indicadores reais, pressupondo qualidade de vida como
condições sociais e ambientais de forma equilibrada, constantemente influe
ambientais, sociais, econômicos, culturais, estilos de vida e aspirações. 
como área de estudo o município de Itabaiana, destaque no interior de Serg
de sua localização geográfica e expressividade econômica, social e pol
paralelo com núcleos urbanos, o município é de pequeno porte, mas 
estrutura urbana crescente, indicativas de vulnerabilidades. O estudo entã
objetivo avaliação da qualidade de vida do município de Itabaiana-
vulnerabilidades e potencialidades socioambientais dos espaços urban
territórios. Procedimentos como, identificar as vulnerabilidades so
disponibilidade e acesso da infra-estrutura, dos equipamentos e serviços u
conseqüências sociais e ambientais decorrentes das técnicas utilizadas na ir
a identidade cultural da população pela avaliação perceptiva acerca da 
efetuar o levantamento de programas e ações públicas de intervenção nos
rurais; descrever condições de territorialização na definição dos espaços
tornaram a pesquisa viável. Esta dissertação foi dividida em cinco capí
respeito às considerações teórico-metodológicas e quatro correspondem às
ambiental, socioambiental, político-cultural e econômica que permeiam a 
Essas dimensões estão associadas ao diagnóstico de indicadores socioamb
Infraestrutura e bem-estar coletivo, Resíduos sólidos, Saúde e Instrução té
e seus familiares, Educação e cidadania, Trabalho e renda. Os indicadores
por meio da verificação prévia de possibilidade de pesquisa no local assoc
parâmetros já utilizados em pesquisas anteriores com o intuito de 
ambientais, sociais, econômicos e culturais, pois o dimensionamento da 
perpassa por cada uma dessas esferas, não devendo ser avaliada a partir do 
de um único dado, parâmetro ou indicador. De forma geral, a pesquisa a
preocupação da maioria dos indivíduos envolvidos na pesquisa para 
socioambientais, uma vez que a identidade cultural marcante da popu
especificamente, a questão do desenvolvimento econômico/comercial. 
análise dos indicadores constatou-se a existência de vulnerabilidades 
socioambientais, as quais influenciam a qualidade de vida da popula
programas de respeito e acesso a cidadania necessitam de desenvolviment
pois as transformações indispensáveis a qualidade de vida carecem de rede
culturais. 
 
Palavras-chave: Indicadores Socioambientais, Qualidade de vida,
Vulnerabilidades. 
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Abstract 

 

Since that environmental and life quality must be equivalents, the aim o
was discuss social and environmental indicators, assuming quality of life a
social and environmental conditions in a balanced manner, frequen
environmental, socials, economics and cultural patterns, lifestyle and aspir
the study was Itabaiana, highlighted within the Sergipe due to its geograp
economic, social and political expressiveness. Drawing a parallel with urb
is small but has been showed a growing urban structure, indicative of v
study then presents the objective assessment of quality of life in the cit
considering social and environmental vulnerabilities and potentials of u
territories. Procedures to identify the social and environmental vulnerabil
and access of infrastructure, equipment and urban services, analyz
environmental consequences arising from the techniques used in irrig
cultural identity of the population by the perceptual evaluation about the q
a survey of programs and actions of public intervention in urban and
conditions in the territorial definition of urban and rural areas, made the
This thesis was divided into five chapters where the first concerns t
methodological considerations and the others are linked to social, env
environmental, political, cultural and economic that permeate the qua
dimensions are associated with the diagnosis of social and environmental
infrastructure and collective welfare, Solid Waste, Health and Technica
farmer and his family, education and citizenship, work and income. T
developed through prior verification of the possibility of research st
associated with the parameters already used in previous research in
environmental, social, economic and cultural, because the scaling of 
running through each these spheres should not be judged from the trial 
parameter or indicator. Overall, the survey pointed to no concern of most in
in research towards social and environmental issues, since the cultur
population is marked on, specifically, the question of economic/commerc
analysis of the indicators found the existence of vulnerabilities an
environmental, which influence the quality of life. Thus, programs re
citizenship and require long-term development, because the necessary t
quality of life in need of redefinition of cultural values.  

Keywords: Social and Environmental Indicators, Quality of life, Capabiliti
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Introdução 
 
 

Diariamente, atravé

sobre diferentes faces da 

estão vinculadas às condi

críticas para compreensão

que a preocupação com o a

O princípio norte

vulnerabilidade socioamb

socioeconômica, dados qu

(coleta de resíduos, abastec

acesso à educação) e as des

do território.  

O mundo evolui de

aspectos ligados à vulnerab

melhores condições de vi

condição de vida bem co

fatores subjetivos que leva

ambiente e ao seu próprio

que se manifestam distintam

O termo de vulne

social e a ambiental. Logo

remete a duas dimensões e

social e fenômenos de inter

A expressão qualid

nível do discurso teórico

planejamento e de gestão 

das condições de vida são 

o que gera qualidades amb

Das diversas leitura

pressupostos subjetivos – 

incorporando variáveis do

estruturas objetivas que qu

assim, a síntese das questõe
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s de algum meio de comunicação, nos defrontamos com notícias 

questão ambiental e de toda a sua problemática. Tais discussões 

ções de vida em todo o mundo, suscitando estudos, reflexões e 

, dimensionamento e descoberta das possíveis soluções, uma vez 

mbiente é um fato presente no cotidiano das pessoas.  

ador da presente pesquisa contextualiza-se no debate da 

iental, quando da necessidade de associar à abordagem 

e desnudem a distribuição desigual dos bens e serviços públicos 

imento de água encanada, atendimento médico, assistência social e 

igualdades socioespaciais materializadas na ocupação diferenciada 

sigual e heterogêneo. Assim, suscita a necessidade de análise dos 

ilidade socioambiental para que, através deles, sejam estruturadas 

da à população. Porém, sabe-se que não é fácil definir uma boa 

mo os seus parâmetros e indicadores, pois neles estão contidos 

m em conta a percepção que o indivíduo tem em relação ao seu 

 modo de vida; e fatores objetivos (econômicos, sociais, políticos) 

ente no espaço, possibilitando interpretá-lo de diversas maneiras. 

rabilidade socioambiental pretende expressar duas dimensões: a 

, a vulnerabilidade socioambiental é uma categoria analítica que 

 pode expressar, respectivamente, situações de pobreza e privação 

ação entre situações de risco e degradação ambiental. 

ade de vida é utilizada quer ao nível da linguagem comum, quer ao 

, configurando-se em tema central nas análises e políticas de 

do território, em particular das cidades. Os fatores condicionantes 

encontrados de forma individualizada no espaço, diversificando-o, 

ientais diferenciadas. 

s da qualidade de vida, destaca-se a busca da identidade através de 

como as pessoas vivem, sentem e compreendem seu cotidiano, 

 modo de vida de cada sujeito social - ou indicadores compondo 

alificam a identidade. Os indicadores de condições de vida são, 

s objetivas com as subjetivas. 



C

Nesse contexto, destaca-s

pesquisa, visto que os significados

coisas e as pessoas recebem se

indivíduos sentem e percebem fo

diante da realidade vivenciada pel

Fica evidente, portanto

conseqüentemente, de percepção 

como indicadores para a gestão, 

população, bem como a análise 

qualidade vem freqüentemente aco

presente para serem projetados nu

A nova consciência social

que ocorreram nas décadas de 60

acordos nas décadas de 80 e 90, 

princípios fundamentais do home

implementados visando obter res

variadas formas.  

É indiscutível a necessid

experiências científicas e acad

epistemológico, metodológico e em

Então, entende-se que a qualid

ecossistema, já que engloba elem

vida do homem. 

O conceito de qualidade 

ambiental urbana, o qual está rela

das pessoas nos diversos ambient

sobre tais ambientes. Nesse sentid

fatores ambientais, sociais e cultu

dada localidade; sendo esta releva

dignas de vida à população.  

  Essa pesquisa tem como 

de 10°41’06” Sul e de longitude 

estado de Sergipe (Figura 01), lim

com o município de Ribeiropólis
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e a relevância da percepção para o desenvolvimento da 

 e valores percebidos pela sociedade e o modo como nela as 

ntido, valor ou função são indispensáveis, por que os 

rmas estruturadas e dotadas de sentido ou de significação 

os mesmos.  

, a necessidade de estudos socioambientais e, 

para melhor compreender a realidade de seus habitantes 

utilizando-se de critérios que propiciem a participação da 

comportamental da mesma. Nesse sentido, a definição de 

mpanhada de interesses e depende de estudos realizados no 

m futuro próximo. 

 e ambiental, nascida no bojo das transformações culturais 

 e 70, com tentativas de consolidação nas conferências e 

ganhou dimensão e situou o meio ambiente como um dos 

m moderno. Diante disso, novos métodos são discutidos e 

ultados que mitiguem os problemas ambientais nas mais 

ade de fundamentação teórica com base em profícuas 

êmicas de geógrafos nas questões envolvendo nível 

pírico, não isolando contribuições de outras ciências afins. 

ade ambiental não pode estar restrita à natureza e ao 

entos da atividade humana com reflexos diretos na própria 

de vida muitas vezes é substituído pelo termo qualidade 

cionado com uma série de definições que reflete as ações 

es por elas usados, assim como as percepções construídas 

o, é importante que se faça uma análise combinada entre os 

rais para compreender os aspectos socioambientais de uma 

nte para o estabelecimento de medidas que dêem condições 

área de estudo o município de Itabaiana, situado na latitude 

de 37°25’31” Oeste, centrado na faixa centro-ocidental do 

itando-se com os seguintes municípios sergipanos: ao norte 

, ao sul com os municípios de Areia Branca e Itaporanga 



C

D’Ajuda, a leste com Malhador, 

Frei Paulo e Macambira e na posiç

 

  Figura 01 - Localização da área d

 

A escolha de Itabaiana c

expressividade econômica, social

1980, apresentava uma centralida

bens e serviços. Diniz (1987) con

em termos de comércio, apresenta

centro-ocidental do Estado e muni
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a oeste Campo do Brito, a noroeste com os municípios de 

ão nordeste com Moita Bonita.  

e estudo. 

omo área de estudo, justifica-se pela sua importância e 

 e política no Estado de Sergipe, pois desde a década de 

de urbana frente a outros municípios, em vista da oferta de 

siderava Itabaiana, na década de 1980, uma área de atração 

ndo-se como centro de maior destaque na atuação da região 

cípios da Bahia. 



Ca

Além disso, município ocu

1,53% do território sergipano. Poss

do estado, Aracaju, em 56km. Em

na direção sudeste-noroeste e serve

Paulo e a rodovia estadual SE 110

02). 

Figura 02 - Localização dos povoad
Fonte: Secretaria de Infraestrutura 
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pa uma extensão territorial de 336,9km², representando 

ui 52 povoados e sua sede municipal se distancia da capital 

 Itabaiana, destaca-se a rodovia federal BR-235 que cruza 

 de divisa entre o mesmo município e o município de Frei 

 que corta Itabaiana na direção sudoeste e nordeste (Figura 

os no município de Itabaiana. 
e Obras do Município de Itabaiana/SE. 
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Cabe destacar que municípi

grandes, problemas ambientais e q

que a urbanização se intensifica. D

preocupação generalizada de tod

preocupação se materializa é o mu

brasileira e onde, em tese, a oferta 

Nesse sentido, adotou-se a 

habitação, mas também de vivênc

segurança, além de usufruir dos se

entendido como um espaço que est

e re-produzido a todo instante em

onde a relação identidade-território

O estudo teve como objeti

SE, considerando vulnerabilidades

rurais e seus territórios. Para tanto

de disponibilidade e acesso da infr

as conseqüências sociais e amb

apresentar a identidade cultural da 

vida; efetuar o levantamento de 

urbanos e rurais; e descrever condi

rurais. 

Para alcançar os objetivos

primeiro diz respeito às considera

dimensões social, ambiental, socio

qualidade de vida. Tais dimensões

Infraestrutura e bem-estar coletivo

e seus familiares, Educação e cida

da verificação prévia de possibilid

utilizados em pesquisas diversas 

econômicos e culturais, pois o dim

dessas esferas, não devendo ser a

parâmetro ou indicador.  

No primeiro capítulo 

encontram-se apresentadas algum
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os médios e pequenos apresentam, em níveis inferiores aos 

ueda de qualidade ambiental que se agravam na medida em 

esse modo, o tema sobre as condições de vida é hoje uma 

a à sociedade. Porém, o lugar principal no qual esta 

nicípio, menor unidade da estrutura político-administrativa 

de uma qualidade de vida deveria ser mais facilitada.  

incorporação do território como um espaço não somente de 

ia, onde ter direito á cidadania significa morar bem e com 

rviços essenciais a coletividade. Nesse estudo o território é 

á incorporado ao cotidiano das pessoas, o qual é produzido 

 decorrência das necessidades humanas daquele momento, 

 é resultado da apropriação simbólica do espaço. 

vo avaliar a qualidade de vida do município de Itabaiana-

 e potencialidades socioambientais dos espaços urbanos, 

 foi preciso identificar as vulnerabilidades socioambientais 

a-estrutura, dos equipamentos e serviços urbanos; analisar 

ientais decorrentes das técnicas utilizadas na irrigação; 

população pela avaliação perceptiva acerca da qualidade de 

programas e ações públicas de intervenção nos espaços 

ções de territorialização na definição dos espaços urbanos e 

, esta dissertação foi dividida em cinco capítulos onde o 

ções teórico-metodológicas e os demais correspondem às 

ambiental, político-cultural e econômica que permeiam a 

 estão associadas ao diagnóstico de indicadores tais como: 

, Resíduos sólidos, Saúde e Instrução técnica do agricultor 

dania, Trabalho e renda. Esses foram elaborados por meio 

ade de pesquisa em Itabaiana e de estudo de parâmetros já 

com o intuito de mesclar aspectos ambientais, sociais, 

ensionamento da qualidade de vida perpassa por cada uma 

valiada a partir do julgamento isolado de um único dado, 

denominado de considerações teórico-metodológicas, 

as concepções e reflexões acerca da relação homem-
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natureza, qualidade de vida, percep

de vida, sistema socioambiental 

categoria de análise e a relação en

a qualidade de vida envolve um

culturais e políticas.  

Apresenta-se, também, no

socioambientais que estão interfe

territórios de Itabaiana. Esses indi

para a degradação do ambiente e d

Entende-se indicadores com

qualitativa de um dado tema a fim

um sistema de representação, 

informações provenientes de div

compreender. São, portanto, ferram

realidade qualitativa, facilitando á 

O segundo capítulo intitu

infraestrutura de Itabaiana a pa

disponibilidade de serviços esse

energia, telefonia, e assistência 

vinculadas ao bem-estar coletivo 

ambiente construído, assim como

qualidade de vida e o conforto são 

No terceiro capítulo denom

de Itabaiana” são abordados o me

Debate-se a percepção ambiental 

básicas a cerca do meio ambiente

ambientais. São apresentadas algum

seguida, destaca-se a percepção da

de Itabaiana/SE. E trás uma refle

urbanos e rurais de Itabaiana, já q

degradação do solo, na poluição da

O quarto capítulo designa

Itabaiana” enfatiza a relação agric

uso de agrotóxicos na produção 
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ção ambiental como instrumento de avaliação da qualidade 

urbano, vulnerabilidade socioambiental, território como 

tre territórios, identidades e espaços vividos.  Uma vez que 

a rede de implicações ambientais, sociais, econômicas, 

 mesmo capítulo uma revisão acerca dos indicadores 

rindo na qualidade de vida dos espaços urbanos, rurais e 

cadores possibilitaram a análise dos fatores que contribuem 

a qualidade de vida local.  

o variáveis que possibilitam a caracterização quantitativa e 

 de se observar uma tendência da problemática. Mais que 

os indicadores condensam uma grande quantidade de 

ersas fontes dentro de um formato fácil de manipular e 

entas que permitem fazer uma leitura simplificada de uma 

assimilação e compreensão dos eventos. 

lado “Dimensão social e qualidade de vida” aborda a 

rtir da caracterização histórico-espacial do município e 

nciais à coletividade, tais como fornecimento de água, 

bancária, postal e médico-hospitalar. Enfoca questões 

dando ênfase a relação entre o ambiente atmosférico e o 

 a relação entre conforto térmico e áreas verdes, pois a 

afetados pelo clima de forma considerável. 

inado “Dimensão ambiental nos espaços urbanos e rurais 

io ambiente, a percepção ambiental e os resíduos sólidos. 

nos espaços urbano e rural ressaltando-se algumas noções 

, de educação ambiental, Agenda 21 e responsabilidades 

as definições de resíduos sólidos segundo a literatura. Em 

 produção e disposição dos resíduos sólidos no município 

xão sobre a estrutura da área de deposição dos resíduos 

ue a gestão inadequada dos resíduos sólidos é refletida na 

s águas e do ar e na saúde pública.  

do “Dimensão agroambiental nos territórios irrigados de 

ultura e meio ambiente, considerando o contexto atual de 

agrícola. Apresenta os territórios irrigados do Açude da 
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Macela, do Jacarecica e da R

produtividade. E enfim trata das co

produtivas adotadas nas áreas irriga

O último capítulo, “Dimen

rural de Itabaiana”, discute a educa

educação e assistência sociocultura

características do serviço de e

desenvolvidos, da assistência admi

de laser oferecidos no espaço ur

econômicas e serviços oferecidos e

Em decorrência da reduzid

Itabaiana baseado nesse enfoque

evolução espacial, social, ambient

para o poder público, que ao se env

política de planejamento voltada ao

 Nesse sentido a realização 

e para o município em análise, po

uma reunião de informações s

qualidade, percepção, política a

socioespaciais, econômicas e cultur

A problematização desta 

potencialidades socioambientais p

identificação pode vir a contribuir 

qualidade de vida é interpretada c

forma equilibrada, constantemente

culturais, estilos de vida e aspiraçõ

Quiçá, ambiciona formar a

ambiental e estudos sobre cidades

conseqüentes problemas. Ressalta-

Ambiental no contexto da análise g

Climatologia Geográfica no contex
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ibeira em termos de caracterização geográfica e de 

nseqüências sociais e ambientais decorrentes das técnicas 

das do município.   

são político-cultural e econômica dos espaços urbano e 

ção e cidadania dando ênfase à disponibilidade e acesso à 

l nos territórios urbanos e rurais de Itabaiana, apresentando 

ducação, dos programas e projetos de ação social 

nistrativa e judiciária, do setor de comunicação, e espaços 

bano e rural. Abordam-se ainda aspectos das atividades 

m Itabaiana e as fontes de renda dos itabaianenses. 

a bibliografia e contribuições abrangendo o município de 

 teórico, o estudo torna-se importante para entender a 

al e política municipal na tentativa de elaborar subsídios 

olver com o bem-comum, fornece-lhe condições para uma 

s interesses da população. 

da pesquisa apresenta relevância para a ciência geográfica 

is colocou em debate temas socioambientais e possibilitou 

obre conceituação de vulnerabilidade, potencialidade, 

mbientais, além de reunir características ambientais, 

ais pertinentes a Itabaiana.  

pesquisa está na identificação das vulnerabilidades e 

resentes no território e espaços urbanos e rurais. Essa 

para a avaliação das condições de vida na medida em que a 

omo a realização das condições sociais e ambientais de 

 influenciada por padrões ambientais, sociais, econômicos, 

es. 

 opinião pública em geral para a necessidade de educação 

 em expansão e ampliação do quadro urbano e de seus 

se a inserção da temática na linha de pesquisa Dinâmica 

eográfica, pelo mesmo viés, compõe o campo de estudo da 

to correspondente às derivações antropogênicas. 
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1.1 MEIO AMBIENTE: vínculos e contextos 
 

1.1.1 Relação homem-natureza e qualidade de vida 
 

Considera-se que o estímulo a uma pesquisa está ligado, direta ou indiretamente, ao 

contexto mais amplo que esteja vinculado a qualquer pesquisa cientifica. Nesse ensejo, o 

posicionamento diante de questões que envolvem o objeto de pesquisa é condição para seu 

desenvolvimento. 

Sobre o conceito de meio ambiente recaem inúmeras conotações, sejam elas científicas 

ou não. Em resumo têm-se definições como: 1- Conjunto de condições naturais (físicas, 

químicas ou biológicas), e culturais (sociológicas suscetíveis de influenciar organismos vivos 

e as atividades humanas); 2- Sinônimo de natureza, local a ser apreciado, respeitado e 

preservado; 3- Significado de recursos, de gerador de matéria-prima e energia; 4- Conjunto de 

realidades ambientais, considerando a diversidade do lugar e a sua complexidade (meio 

ambiente como lugar onde se vive, referente à vida cotidiana: casa, escola, e trabalho); 5- 

Espaço que rodeia e influencia todos os seres vivos. 

O meio ambiente nem sempre teve os sentidos que apresentam atualmente, onde é 

posto como um ideal que pode possibilitar uma prática educativa especifica e orientar 

políticas públicas. No entanto, estudiosos têm dedicado um significativo interesse que se 

levanta em decorrência de várias situações de degradação ambiental, a qual de alguma forma 

corrompe a qualidade de vida da humanidade, mas não exclui outros estudos que demonstrem 

interesse pelas potencialidades naturais. 

De acordo com Carvalho (2006), as raízes modernas do interesse pela natureza 

encontram-se discutidas no fenômeno das novas sensibilidades que surgem como um traço 

cultural ligado ao ambiente social do século XVIII quando ocorrera a afirmação de uma nova 

ordem burguesa e mercantil materializadas nos progressos técnicos que tornaram possível a 

experiência da Revolução Industrial.  

 
Este contexto foi, sem dúvida, favorável para que as novas sensibilidades 
que valorizavam a natureza e idealizavam a natureza se constituíssem como 
uma transformação cultural importante, de longa duração, que chega até os 
de hoje, como uma das raízes histórico-culturais do ambientalismo 
contemporâneo (CARVALHO, 2006, p. 57). 

 
No século XXI a natureza ocupa um patamar de destaque no debate dos destinos da 

sociedade, um momento no qual as sensibilidades estéticas e políticas acabam por garantir à 

natureza e às questões ambientais uma relevante notoriedade. Porém, as probabilidades de 
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harmonização dos projetos sociais e estilos de vida com os alcances da capacidade de suporte 

do meio ambiente ainda representa um grande desafio da contemporaneidade. 

É importante salientar que o horizonte histórico-cultural deste debate está 

indiscutivelmente delimitado por centenas de interesses e projetos sociais que disputam várias 

interpretações sobre o que é ou não ambiental. Assim, “o quadro ambiental torna-se, 

sobretudo, um lugar de disputa entre concepções, interesses e grupos sociais” (CARVALHO, 

2006, p. 59). 

A definição de qualidade ambiental, uma expressão de uso constante, porém de 

complexo significado, está vinculada à qualidade de vida, pois “vida e meio ambiente são 

inseparáveis, [...]. O que ocorre é uma interação profunda e continua entre ambos, devendo 

sempre haver um equilíbrio entre a vida e o meio ambiente” (OLIVEIRA, 2002, p. 43). 

Oliveira (2002, p. 44) ainda enfatiza que: “hoje, é de conhecimento geral a 

necessidade de se cuidar das condições ambientais e de vida para a preservação dos recursos 

naturais e humanos para a própria sobrevivência da humanidade”. 

Entretanto, até o século XIX a compreensão das relações estabelecidas entre o homem 

e a natureza estava ligada ao processo de produção capitalista, considerando-se homem e 

natureza como pólos excludentes, havendo assim, a concepção de uma natureza objeto, ou 

seja, a natureza servia como fonte ilimitada de recursos à disposição do homem. 

Nesse período, acreditava-se que o crescimento econômico não possuía limites e, 

assim, o desenvolvimento significava dominar a natureza e os homens. Contudo, nos anos de 

1960 e 1970, soube-se que as fontes de recursos naturais são esgotáveis emergindo então a 

necessidade de se nomear novos valores capazes de romper com a dicotomia 

sociedade/natureza, pois a dialética homem/natureza está no alicerce do processo de 

desenvolvimento e transformação das sociedades humanas. 

Desse modo, Bernardes e Ferreira ressaltam que: 
 

Com raízes no final do século XIX, a questão ambiental emergiu após a 
Segunda Guerra Mundial, promovendo importantes mudanças na visão do 
mundo. Pela primeira vez a humanidade percebeu que os recursos naturais 
são finitos e que seu uso incorreto pode representar o fim de sua própria 
existência. Com o surgimento da consciência ambiental, a ciência e a 
tecnologia passaram a ser questionadas (BERNARDES; FERREIRA, 2003, 
p. 27). 
 

Pode-se dizer que há uma significativa contradição entre os princípios do capitalismo e 

a preservação de um equilíbrio do meio ambiente. Assim, as causas da degradação ambiental 

e da crise da relação sociedade/natureza não surgem somente do instinto perverso do homem, 
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e as conseqüências de tal degradação não se dão apenas pelo uso inadequado dos recursos 

naturais, são frutos de um conjunto formado pelo capitalismo, modernidade, industrialização e 

urbanização.  

O uso desordenado dos recursos naturais no mundo inteiro vem sendo observado ao 

longo dos tempos, a partir das modificações ocorridas no meio ambiente sob todos os 

aspectos, principalmente os socioambientais. Desse modo, a interação do homem com o 

ambiente provoca mudanças a nível global. Tais transformações têm gerado discussões acerca 

das questões ambientais em muitos segmentos da sociedade. Segundo Guimarães,  

 
Desde que as questões ambientais vêm ganhando peso nas preocupações 
mundiais, às relações entre o modelo de desenvolvimento, o que construiu a 
sociedade urbano-industrial contemporânea e o meio ambiente, vêm sendo 
profundamente questionadas (GUIMARÃES, 2003, p. 83). 

 
Como já foi dito sob o ponto de vista da melhoria da qualidade de vida e da própria 

sobrevivência das espécies, a relação homem-natureza está sendo reavaliada. Uma vez que a 

correta compreensão dos problemas ambientais passa pelo estabelecimento de um processo 

para o despertar de uma nova consciência e de uma nova postura ética em cada cidadão diante 

da natureza, pois esta não pode mais ser vista como uma mera fonte de matéria-prima ou um 

local de despejo de resíduos industriais. 

A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que abarca um 

conjunto de atores do universo educativo. Nesse sentido, Jacobi (2003), enfatiza que a 

produção de conhecimento deve necessariamente considerar as inter-relações do meio natural 

com o social numa perspectiva que coloque em primeiro plano o novo perfil de 

desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental.  

No âmbito dessa discussão, destaca-se a impossibilidade de resolver os crescentes e 

complexos problemas ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança radical 

nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos produzidos pela dinâmica 

de racionalidade existente, fundada no aspecto econômico do desenvolvimento. 

Nesse sentido, vale destacar que a crítica ambientalista ao modo de vida 

contemporâneo se difundiu a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, apresentando-se 

como pressuposto a existência de sustentabilidade social, econômica e ecológica. Estas 

dimensões especificam a necessidade de tornar conjugada a melhoria nos níveis e qualidade 

de vida com a preservação ambiental. A maior contribuição dessa abordagem é que, além da 

incorporação definitiva dos aspectos ecológicos no plano teórico, ela enfatiza a necessidade 
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de inverter a tendência auto-destrutiva dos processos de desenvolvimento no seu abuso contra 

a natureza. 

A abordagem da qualidade de vida e ambiental vem ganhando mais espaço nas 

discussões acadêmicas, políticas e sociais, pois possuem múltiplas dimensões ao ampliar suas 

possibilidades de apontar caminhos que podem ser seguidos pelo poder público e pela 

sociedade para a redução da pobreza, minimização das desigualdades e melhoria dos 

indicadores de qualidade de vida e de qualidade ambiental urbana.  

Dessa maneira, a qualidade de vida, a qualidade ambiental urbana e a moradia são 

temáticas importantes que vêm ganhando cada vez maior espaço nas discussões acadêmicas, 

políticas e sociais, principalmente se relacionadas aos conceitos de desenvolvimento 

sustentável e de sustentabilidade urbana. No campo conceitual, a mescla entre os dois 

conceitos (qualidade de vida e qualidade ambiental) é de tal ordem que muitas vezes, torna-se 

difícil estabelecer se a condição de vida é um dos aspectos da categoria ambiental, ou se a 

qualidade ambiental é um componente do conceito de qualidade de vida (KRAN; 

FERREIRA, 2006). 

É importante enfatizar que ao se analisar as relações entre meio ambiente urbano e 

qualidade de vida, pressupõe-se estabelecer as mediações entre as práticas do cotidiano 

vinculadas ao bairro e ao domicílio, o acesso a serviços, as condições de habitabilidade da 

moradia e as formas de interação e participação da população. 

Nesse contexto, no meio ambiente urbano a exclusão social se manifesta de forma 

concreta através de condições precárias de habitação, saúde, onde a moradia é colocada como 

um dos mais importantes elementos da qualidade de vida urbana. Assim ao melhorar à 

habitabilidade, melhora-se a qualidade de vida e ambiental urbana. 

Melhorias de qualidade ambiental estão sugeridas na Agenda 21, que prevê o 

envolvimento de todos os países através de estratégias e ações abrangentes, financiadas pelos 

orçamentos nacionais, bem como por instituições financeiras mundiais, como o Banco 

Mundial, com ênfase na criação de áreas de programas que prevêem, entre outras melhorias: 

oferecer a todos habitação adequada; promover o planejamento e o manejo sustentáveis do 

uso da terra; promover a existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, saneamento, 

drenagem e manejo de resíduos; promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos 

assentamentos humanos; promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos 

localizados em áreas sujeitas a desastres; e promover o desenvolvimento dos recursos 

humanos e da capacitação institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos. 
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A noção de qualidade de vida, configura-se num conceito central dos objetivos 

perseguidos pela gestão ambiental do desenvolvimento, porque tal idéia relativiza e 

contextualiza a questão das necessidades humanas e do processo social para satisfazê-las, no 

entanto pouco se avançou na sistematização do conceito (LEFF, 2002). 

As atividades humanas se não realizadas com disciplina e de acordo com os adequados 

parâmetros urbanísticos e ambientais, provocam alguns tipos de poluição, com sacrifício à 

qualidade de vida da sociedade. Por isso, a ênfase nos aspectos qualitativos das condições de 

vida representa a percepção da degradação do bem-estar gerada pela crescente produção de 

mercadorias, a deterioração dos bens naturais comuns e dos serviços públicos básicos e a 

homogeneização dos padrões de consumo. Isso aponta para uma avaliação do sentido da 

existência, da qualidade do consumo e da qualidade do trabalho produtivo, que vai além dos 

problemas de emprego, salário e da desigualdade na distribuição da riqueza (LEFF, 2002, p. 

147). 

Sendo um conceito abrangente e no qual se interligam diversas abordagens e 

problemáticas, pode-se equacionar três esferas de análise relativas à qualidade de vida. A 

primeira está relacionada com a distinção entre os aspectos materiais e imateriais da qualidade 

de vida. Os aspectos materiais dizem essencialmente respeito às necessidades humanas 

básicas, como, por exemplo, as condições de habitação, de abastecimento de água, do sistema 

de saúde, ou seja, aspectos de natureza essencialmente física e infra-estrutural. Historicamente 

e para sociedades menos desenvolvidas, estas questões materiais eram decisivas ou pelo 

menos tinham uma focalização muito grande; hoje em dia, as questões imateriais mais ligadas 

ao ambiente, ao patrimônio cultural, ao bem estar se tornaram centrais.  

Uma segunda esfera faz a distinção entre os aspectos individuais e os coletivos. Os 

elementos individuais estão mais relacionados com a condição econômica, a condição pessoal 

e familiar dos indivíduos, as relações pessoais, e os elementos coletivos estão mais 

diretamente relacionados com os serviços básicos e os serviços públicos, que interferem 

diretamente nas condições do meio ambiente e, conseqüentemente, na qualidade de vida. 

Considera-se ainda, numa terceira esfera de análise, a diferenciação entre aspectos 

objetivos e subjetivos da qualidade de vida. Os primeiros seriam apreendidos através da 

definição de indicadores de natureza quantitativa, enquanto que os segundos remeteriam para 

a percepção subjetiva que os indivíduos têm da qualidade de vida e que é, claramente, muito 

diferente de pessoa para pessoa, e de estrato social para estrato social. Este último aspecto é 

de fundamental importância: os indicadores de qualidade de vida possuem diferentes 
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traduções, de acordo com a estrutura socioeconômica da população e, portanto, o mesmo 

indicador pode ser interpretado de forma diferente por estratos socioeconômicos diferentes.  

 

1.1.2 Percepção ambiental: Instrumento de avaliação da qualidade de vida        
 
De acordo com o Dicionário Aurélio perceber significa adquirir conhecimentos de, 

pelos sentidos, ao passo em que o termo percepção, se remete ao ato, efeito ou faculdade de 

perceber. Ribeiro (2004), enfatiza o conceito afirmando que perceber não é um ato 

dependente apenas do ambiente em si, pois o que o indivíduo percebe nem sempre é o que o 

ambiente é, mas o que os seus sentidos apreendem a partir de seu filtro cultural.   

Nesse sentido, o modo mais comum de interação entre o ser humano e o mundo 

provém das sensações e percepções, assim é estabelecido o conhecimento sensível, sobretudo 

que está à sua volta. A Geografia Humanista, embasada na fenomenologia existencial, 

preocupou-se em verificar a apreensão das essências, pela percepção e intuição das pessoas, 

ou seja, utilizando-se como fundamental a experiência vivida e adquirida pelo indivíduo. Essa 

geografia procurou compreender o comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em 

relação aos seus lugares, espaços a partir da observação da paisagem. 

Até o século XX, dois movimentos de maior expoente sobre a sensação e percepção 

humana tiveram destaque: a concepção empirista e a concepção intelectualista (CHAUÍ, 

1995).  

Para os empiristas, as sensações são respostas físico-fisiológicas a estímulos externos 

que agem sobre os nossos órgãos dos sentidos, sistema nervoso, e cérebro, de forma pontual. 

São independentes umas das outras, cabendo à percepção ordená-las. Tanto a percepção como 

a sensação são agentes passivos diante das atividades do campo exterior sobre o nosso corpo.  

Enquanto para os intelectualistas, sensação e percepção são acontecimentos que estão 

diretamente relacionados à capacidade intelectual do sujeito do conhecimento. Assim, o 

sujeito é ativo diante dos acontecimentos externos a ele. A sensação só é processada e 

conduzida a uma percepção quando ocorre uma atividade de entendimento do que se sente, 

quando se processa racionalmente as sensações.  

 Segundo Chauí (1995), a formulação da fenomenologia na filosofia proporciona uma 

nova concepção do conhecimento sensível, em que não há diferença entre sensação e 

percepção, uma vez que elas ocorrem concomitantemente. 

Dessa forma a percepção é analisada a partir de mecanismos perceptivos (sentidos) e 

cognitivos (significado atribuído às coisas) consistentes no processo mental de interação do 
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indivíduo com o ambiente. Este fato é estudado na geografia desde suas origens. Contudo, 

fora entre as décadas de 1960 e 70, que as percepções, representações e valores dos homens 

foram reunidos na Geografia Humanista, que tem como precursor Yi-Fu Tuan. 

De acordo com Tuan (1980), os seres humanos estão biologicamente bem equipados 

para registrar uma grande variedade de estímulos ambientais. Esses estímulos são produzidos 

através dos órgãos do sentido que possibilitam ao ser humano perceber o mundo. Por mais 

diversas que sejam as nossas visões de meio ambiente, como membros da mesma espécie, 

estamos limitados a ver as coisas de uma determinada maneira. 

Todos os seres humanos compartilham percepções comuns, um mundo comum, em 

virtude de possuírem órgãos similares. Os sentidos dos seres humanos não diferem em muito 

dos outros animais. Dos cinco sentidos tradicionais, o homem depende mais da visão do que 

dos demais sentidos, pois ele é predominantemente um animal visual. Entretanto, dependendo 

da cultura o órgão mais importante pode variar. 

Os estímulos também são produzidos a partir das estruturas e respostas psicológicas 

comuns, as quais significam a linguagem de sinais e símbolos, sendo característica da espécie 

humana. Com ela os seres humanos construíram mundos mentais para se relacionarem entre si 

e com a realidade externa. O resultado desses processos mentais é o meio ambiente artificial. 

Nessa perspectiva Tuan (1980), elucida que: 

 
Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a 
atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados. 
Muito do que percebemos tem valor para nós, para a sobrevivência 
biológica, e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na 
cultura (TUAN, 1980, p. 04). 

 
Topofilia compreende as maneiras como os seres humanos respondem ao meio 

ambiente e que podem variar, desde a apreciação estética até o contato corporal. O despertar 

profundo para a beleza ambiental, normalmente acontece como uma revelação repentina. 

Sendo assim, as cenas simples e mesmo as pouco atrativas podem revelar aspectos que antes 

passavam despercebidos e este novo insight na realidade é, às vezes experienciado como 

beleza. 

O termo Topofilia  associa sentimento com lugar. Dessa forma, a superfície da terra é 

extremamente variada. Mesmo um conhecimento casual com sua geografia física e 

abundância de formas de vida, muito nos dizem. Mas são mais variadas as maneiras como as 

pessoas percebem e avaliam essa superfície. Duas pessoas não vêem a mesma realidade. Nem 
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dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do meio ambiente. A própria visão 

científica está ligada à cultura. Uma visão entre muitas (TUAN, 1980). 

Quando uma sociedade alcança certos níveis de desenvolvimento e complexidade, 

com a construção de grandes cidades e a agitação da vida urbana, as pessoas começam a 

observar e apreciar a simplicidade relativa da natureza.  

Segundo Oliveira e Rio (1996, p. 174), “o neologismo topofilia [...], compreende todos 

os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Esse pode não ser a causa 

da topofilia, mas fornece o estímulo sensorial que, ao agir como imagem percebida, dá forma 

às emoções”. 

É importante salientar que o conceito de topofilia pressupõe a relevância capital da 

noção de lugar, em comparação com a de espaço, para a afetividade humana. Neste ponto, tal 

conceito induz a compreensão do ambiente e das aspirações do homem em termos de 

qualidade ambiental. 

Assim, segundo afirmações de Tuan (1980), a real topofilia se pratica em dimensões 

espaciais reduzidas e homogêneas, uma vez que é mais fácil as pessoas se identificarem e se 

afeiçoarem a elas, do que em dimensões grandes e heterogêneas do espaço. Dessa forma, a 

percepção envolve a vida social, isto é, os significados e os valores das coisas percebidas 

decorrem de nossa sociedade e do modo como nela as coisas e as pessoas recebem sentido, 

valor ou função, por isso os indivíduos sentem e percebem formas, isto é, totalidades 

estruturadas dotadas de sentido ou de significação diante da realidade vivenciada pelos 

mesmos. 

Contudo, o estilo de vida de um povo é a soma de suas atividades econômicas, sociais 

e ultraterrenas. Estas atividades geram padrões espaciais; requerem formas arquitetônicas e 

ambientes materiais que por sua vez, após terminados influenciam o padrão das atividades 

(TUAN, 1980). 

A percepção para a ciência geográfica ressalta o estudo das paisagens e do espaço 

vivido pelo homem, pois a questão do espaço vivenciado em sua percepção se tornou um 

elemento tanto de qualidade de vida percebida ou não, como de aceitação imposta pela 

questão da sobrevivência neste espaço, ou seja, seu meio ambiente. Logo, “assim como 

variam as percepções e as imagens mentais a respeito da qualidade ambiental, também variam 

as atitudes e os valores atribuídos ao meio ambiente” (OLIVEIRA, 2002, p. 47). 

O termo percepção ambiental inclui não apenas as percepções bio-fisiológicas, mas 

também as imagens que formamos mentalmente sobre o mundo vivido. Nossas memórias, 

experiências, predileções, interpretações, atitudes e expectativas. 
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É importante destacar que a geografia da percepção conta com a contribuição da 

psicologia social, e considera a maneira como cada indivíduo interpreta e avalia seu espaço, 

isto é, se baseia nos comportamentos individuais e espaciais como modeladores do espaço. 

Conforme Oliveira,  

 
psicologicamente, cada pessoa tem uma percepção do meio ambiente e de 
sua qualidade. Essa percepção é individual. Mas, biologicamente, a 
percepção está limitada às condições anatômicas e fisiológicas da espécie 
humana e, mais ainda, processa-se segundo padrões culturais, geográficos e 
históricos (OLIVEIRA, 2002, p. 46-47). 

 
Segundo Santos (2004, p.91), “a Geografia da percepção e do comportamento deve 

muito à contribuição da psicologia e da psicologia social”. Logo, cada indivíduo possui uma 

maneira especifica de definir um tipo de espaço social, baseando-se no princípio da existência 

de uma escala espacial própria para cada ser e, isso tem implicações no funcionamento do 

espaço e, por sua vez, na organização da sociedade.  

Admitir uma significação individual do espaço que leva em conta condições pessoais 

interpretadas de um ponto de vista psicosocial, pode levar-nos a deixar de lado o fato de que o 

espaço é definido talvez muito mais em função das diferenças de possibilidades econômicas 

concretas, abertas segundo formas diferentes e em diferentes escalas aos diferentes indivíduos 

(SANTOS, 2004). 

Tuan (1980), aponta as dificuldades de se avaliar com precisão e eficácia os fatores 

responsáveis pela percepção humana:  

 
para compreender a preferência ambiental de uma pessoa, necessitaríamos 
examinar sua herança biológica, criação, educação, trabalho e os arredores 
físicos. No nível de atitudes e preferências de grupo, é necessário conhecer a 
história cultural e a experiência de um grupo no contexto do ambiente físico. 
Em nenhum dos casos é possível distinguir nitidamente entre os fatores 
culturais e o papel do meio ambiente físico. Os conceitos ‘cultura’ e ‘meio 
ambiente’ se superpõem do mesmo modo que os conceitos ‘homem’ e 
‘natureza’ (TUAN, 1980, p. 67).  
 

As interações entre ser humano e ambiente estão diretamente relacionadas às 

percepções, aos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indivíduo. Desse 

modo, o estudo da percepção ambiental é fundamental para a compreensão das inter-relações 

entre ser humano e meio ambiente, suas expectativas e condutas.  

Cabe destacar que todos nós vivemos em mundos pessoais e nossas percepções desses 

mundos são, também, pessoais. Mas diferentes culturas apresentam estereótipos 
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compartilhados, que na maioria das vezes refletem na linguagem ao tentar construir ambientes 

adaptados a tais estereótipos. Assim,  

 
a superfície da terra é modelada, para cada pessoa, pela refração através de 
lentes culturais e pessoais de costumes e fantasia. Todos somos artistas e 
arquitetos da paisagem, criando ordem e organizando o espaço, o tempo e a 
causalidade de acordo com nossas interpretações e predileções 
(JOHNSTON, 1986, p. 198 apud LOWENTHAL, 1961, p. 260).  

 
Desse modo, o ambiente é um conjunto com forma, coesão e significado que lhe são 

acrescentados pelo ato da percepção humana. Cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente frente às ações sobre o meio. As respostas ou manifestações são, portanto 

resultado das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada 

indivíduo. Então, “cada pessoa percebe seletivamente, aquilo que lhe interessa aquilo que está 

habituado a observar de acordo com o seu contexto sociocultural” (OLIVEIRA; RIO, 1996, p. 

105). 

O estudo da percepção ambiental é significativo para que possamos compreender 

melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações e 

insatisfações e valores. Por isso mesmo, um certo número de pesquisadores vem trabalhando, 

há alguns anos, com a hipótese de que as aspirações, decisões e ações, individuais e coletivas, 

que os homens desenvolvem em relação ao ambiente em que vivem podem ser avaliadas 

através de uma cuidadosa análise das atitudes, preferências, valores, percepções e imagens 

que a mente humana tem a capacidade de elaborar. 

Leff afirma que:  
 

a noção de qualidade de vida sugere uma complexização do processo de 
produção e de satisfação de necessidades, que tende a superar a divisão 
simplista entre necessidades objetivas e necessidade de caráter subjetivo, ou 
inclusive a dicotomia entre fatores biológicos e psicológicos, incorporando a 
determinação cultural das necessidades (LEFF, 2002, p. 147-148). 

 
Partindo deste pressuposto, a expressão qualidade de vida é conceituada por 

profissionais de diferentes áreas de atuação, recebendo desta forma definições distintas. 

Concebe-se o termo como um somatório de fatores decorrentes da interação entre sociedade e 

ambiente, atingindo a vida no que concerne às suas necessidades biológicas e psíquicas. 

Essa orientação, no sentido de priorizar as necessidades, tem sido aceita, 

reconhecendo-se, assim, uma gama de variáveis distribuídas nas áreas físicas, psicológicas, 

sociais, material e estrutural. Dessa maneira, a qualidade de vida pode ser definida como 

sendo o grau de satisfação atingido, no âmbito de tais áreas, uma vez que em sua análise, 
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“imbricam-se as noções de bem-estar, nível de renda, condições de existência e estilos de 

vida; tecem-se processos econômicos e ideológicos na definição de demandas simbólicas e 

materiais” (LEFF, 2002, p. 148). 

A qualidade de vida é um processo no qual diversas circunstâncias incidem em um 

indivíduo (uma mesma condição externa não se conjuga da mesma maneira e no mesmo 

tempo com outras para incidir na satisfação de um indivíduo). Por sua vez, implica uma 

abertura do desejo e das aspirações que vão alem das necessidades básicas. 

Nesse sentido o estudo de uma localidade surge como um fenômeno experenciado 

pelo morador, o qual percebe a qualidade do meio ambiente que o cerca. Aqui “o ambiente 

como uma realidade complexa é aquele que interconecta o que está fora e dentro da escola, 

está na realidade local e global, está no pátio escolar e na reserva ambiental, está no social e 

no ambiental” (GUIMARÃES, 2003, p. 100). 

Ainda de acordo com Leff (2002, p. 149) “uma questão importante para a análise da 

qualidade de vida é a percepção do sujeito sobre suas condições de existência”. A percepção 

das condições de existência provoca processos de adaptação a situações impostas, 

incorporando em suas lutas demandas por novas maneiras das satisfação de necessidades que 

irão além das regras estabelecidas pelos benefícios da economia de mercado e do 

planejamento nacional. 

É relevante ressaltar que a percepção ambiental sensível e atenta dos cidadãos deve ser 

considerada um parâmetro de indicador de qualidade ambiental. Além de um processo de 

autoconhecimento e de exercício da participação em que o cidadão, ao identificar os riscos 

(vulnerabilidades) que lhe são próximos, pode ser despertado para perceber seu papel ativo 

em muitos processos causadores de riscos e, até mesmo, fornecer ferramentas que lhe 

permitam investigar os responsáveis por tal risco. 

A identificação de riscos ambientais depende muito da percepção das pessoas em 

relação ao ambiente, ou seja, às características próprias apresentadas pela paisagem de uma 

determinada porção da superfície terrestre. Assim, qualquer roteiro de levantamento de riscos 

deve ser elaborado de forma adaptada a cada realidade local, conforme a dimensão territorial, 

os vínculos das pessoas com a área em estudo, o adensamento populacional, o fato de ser a 

área predominantemente rural ou urbana e o nível de organização social dessa população, 

entre outros (DAGNINO; CARPI JUNIOR, 2007). 

Considera-se a percepção um aspecto subjetivo e indispensável para o diagnóstico do 

bem estar, pois o mesmo indicador pode ser percepcionado de forma diferente por estratos 
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socioeconômicos diferentes. Logo, a qualidade de vida, pelos elementos que a definem, não 

permitem generalizar as necessidades sociais, nem sequer por estratos ou grupos sociais.  

 

1.1.3 Sistema socioambiental urbano 
 
A imagem da cidade hoje reproduz um debate sobre a interação entre a sociedade e a 

natureza à luz da discussão ambiental em decorrência da relação entre o natural e o social que 

produz o espaço geográfico. 

Nesse sentido, “a cidade, não é somente uma construção humana; ela é esta construção 

somada a todo um suporte que a precedeu – Natureza – mais as atividades humanas” 

(MENDONÇA, 2004, p. 185). Resultado de tal construção surgem ambientes urbanos com 

dimensões diferentes para o desenvolvimento humano, seja através da boa condição ou a 

partir de ambientes desagradáveis e problemáticos, os quais representam grandes porções do 

espaço das cidades.  

E, ainda, antes de qualquer reflexão é necessário compreender que qualidade de vida 

não é apenas um fator construído através do cruzamento de elementos do quadro físico, 

econômico e humano. Ela trás subjetividades que superam a permanente necessidade de 

interação homem-natureza. Assim, na atualidade é preciso que a noção de qualidade de vida 

supere a visão higienista  do século XIX e aponte para outras alternativas. 

Ao longo da história das cidades criaram-se também debates, concepções e percepções 

diversas sobre a urbanização das cidades, porém no presente é importante observá-la através 

do aspecto interativo ou como um campo inter-multi-transdisciplinar, pois “o horizonte 

histórico-cultural deste debate está irremediavelmente atravessado por uma multiplicidade de 

interesses e projetos sociais que vão disputar diferentes interpretações sobre o ambiental” 

(GUIMARÃES, 2003, p. 81). 

Por isso é necessário acontecer uma evolução do conceito de ambiente urbano a partir 

daquilo que é proposto pelo estudo do Sistema Socioambiental Urbano (MENDONÇA, 

2004), o qual põe em evidência a solução dos problemas sócioambientais urbanos, sob um 

ponto de vista integrador e abrangente. É assim em decorrência da instalação de um modelo 

de desenvolvimento paradoxal que mostra que mesmo diante de um amplo aparato 

tecnológico, uma significativa parcela da humanidade vivencia constantemente uma 

existência de pobre a miserável, desprovida das mínimas condições de vida digna e bastante 

vulnerável a catástrofes naturais.  
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Nesta perspectiva Guimarães (2003, p. 84), ressalva que “o modelo em questão prima 

pelos interesses privados (econômicos) frente aos bens coletivos (meio ambiente), 

consubstanciando-se em uma visão antropocêntrica de mundo, gerador de fortes impactos 

socioambientais”.  

Contudo esta realidade é contraditória, pois há uma repercussão maior de tais 

vulnerabilidades socioambientais sobre a população mais pobre do planeta. Assim Mendonça 

enfatiza que: 

 
Em todo caso, parece ficar cada vez mais evidente que os riscos e impactos 
de fenômenos tidos como naturais se repercutam com forte expressão sobre a 
população mais pobre do planeta; parece que os fenômenos do tempo lento 
impactam cada vez mais fortemente os homens que vivem sob o tempo 
também lento, ou seja, aqueles sobre os quais a materialidade dos avanços 
tecnológicos ainda não se expressou de maneira direta (MENDONÇA, 2004, 
p. 188).   

  
A urbanização demonstra singularidades, principalmente em função dos estágios 

diferenciados do desenvolvimento econômico. Dessa forma, nos países que alcançaram um 

aprimoramento econômico e tecnológico mais cedo na modernidade, verificou-se um melhor 

ordenamento dos espaços urbanos, enquanto em países nos quais a organização social, 

política e econômica foi tardia o processo de desenvolvimento das cidades apresentou e 

apresenta problemas socioambientais complexos e de difícil resolução. Tal fato traduz que 

nesses países “a dinâmica da urbanização pela expansão de áreas suburbanas produziu um 

ambiente urbano segregado e altamente degradado, com efeitos muito graves sobre a 

qualidade de vida da população” (JACOBI, 2004, p. 172). 

Nestes contextos, observa-se uma estreita imbricação entre concentração de renda, 

injustiças sociais, más condições de vida, IDHs baixos, degradação e poluição do ar e dos 

cursos hídricos, insuficiência e debilidade do saneamento ambiental, elevados índices de 

doenças e mortalidade, insuficiência e precariedade das condições de trabalho, escolaridade e 

moradia, descaso com a produção e o destinamento dos resíduos sólidos urbanos, etc 

(MENDONÇA, 2004).  

Intervir na cidade a partir de uma perspectiva conjuntiva e da solução dos problemas 

socioambientais requer uma instalação de uma postura aberta de estudiosos, urbanistas e 

gestores urbanos, rompendo-se com a visão de estudo da cidade fruto da forma positivista de 

separação dos campos do conhecimento que a coloca em direção da abordagem das ciências 

humanas e sociais em detrimento da análise da natureza na cidade. 
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Uma das primeiras iniciativas que tratou a cidade sob um ponto de vista sistêmico, 

abordando o clima, foi desenvolvida por Monteiro (1976), com a construção do Sistema 

Clima Urbano, mostrando que a cidade é fruto de um campo de interações ente a natureza e a 

sociedade. 

É nesta perspectiva que a concepção de ambiente urbano se desenvolve, uma vez que, 

todo um complexo fluxo de matéria e energia, de origem natural e/ou produto da ação 

humana, interage permanentemente no contexto urbano e dinamiza as formas com que se 

manifestam os elementos da natureza e da sociedade na cidade, formando a materialidade 

urbana (MENDONÇA, 2004). 

Assim o ambiente urbano é resultado da interação da natureza e a sociedade na cidade. 

A primeira representando um somatório do relevo, ar, água, vegetação e solo, e a segunda 

composta pela habitação, indústria, comércio, serviços, transporte e lazer; configurando-se o 

ambiente urbano que é tido como resultado desta complexa interação. 

É necessário ressaltar a questão da diversidade escalar da manifestação dos problemas 

ambientais urbanos: lugar, bairro, setor, cidade, município, bacia hidrográfica, região, país, 

uma vez que a análise do ambiente urbano deve partir do contexto no qual se desenvolve.  

O Sistema Ambiental Urbano é constituído pelo Subsistema Natural e pelo Subsistema 

Construído-habitação, indústria, comércio e serviços, transporte e lazer- (formadores do input) 

e pelo Subsistema Social (atributos do sistema) no qual se estabelece a dinâmica do sistema 

(dinâmica da natureza e sociedade) através das ações humanas, onde os problemas 

socioambientais urbanos surgem da interação entre os três subsistemas e subsubsistemas 

(formadores do output) (Quadro 01). 

Quadro 01 - Sistema socioambiental urbano. 

IMPUT ATRIBUTOS OUTPUT APLICAÇÃO 
Relevo Habitação Cultura Problemas 

Socioambientais 
Urbanos (riscos, 
vulnerabilidades, 
ajustamentos) 

 
Planejamento 
E gestão 
Socioambiental 
Urbana 

Ar Indústria Economia 
Água Comércio Política 

Vegetação E serviços Educação 
Solo Transportes Tecnologia 

 Lazer  
Fonte: S.A.U. – Sistema Ambiental Urbano, Mendonça (2004), adaptado por Pinto (2008). 

 

Nesse sistema socioambiental os problemas urbanos de interesse, análise e 

intervenções são: degradação e poluição do ar, relevo, água, solo e vegetação; resíduos 

sólidos urbanos; inundações, deslizamentos, erosão; ocupações irregulares, invasões, 

favelamentos; fome, miséria, doenças transmissíveis. A solução de tais vulnerabilidades 
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implicará de forma direta na qualidade de vida das populações envolvidas, possibilitando uma 

modificação do input, dos atributos e do output do sistema socioambiental urbano.  

A noção de vulnerabilidade, que se associa a de risco, geralmente é definida como 

uma situação em que estão presentes três elementos: exposição ao risco; incapacidade de 

reação; e dificuldade de adaptação diante da materialização do risco. Vale ressaltar que o risco 

representa um somatório de algo que nada tem a ver com a vontade do homem (aleatório, 

acaso), com algo que resulta da presença direta ou indireta do homem, isto é, a 

vulnerabilidade. 

Nos últimos anos, o termo vulnerabilidade social tem sido utilizado com certa 

freqüência por grupos acadêmicos e entidades governamentais da América Latina. Parte da 

visibilidade dos estudos sobre vulnerabilidade social deve-se a certa insatisfação com os 

enfoques tradicionais sobre pobreza e, com seus métodos de mensuração, baseados 

exclusivamente no nível de renda monetária e em medidas fixas, como a linha de pobreza 

(ALVES, 2006). 

Outra linha de análise sobre vulnerabilidade, desenvolvida principalmente dentro da 

geografia, aborda a vulnerabilidade como a interação entre o risco existente em um 

determinado lugar (hazard of place) e as características e o grau de exposição da população lá 

residente. Assim, “a vulnerabilidade social é condicionada pela capacidade de defesa ou 

resposta da população frente aos eventos que constituem risco” (DAGNINO; CARPI 

JUNIOR, 2007, p. 69). 

 Nos últimos anos a noção de vulnerabilidade também tem se tornado um foco central 

para as comunidades científicas de mudança ambiental e sustentabilidade, por exemplo, é a 

vulnerabilidade em relação aos recursos hídricos: escassez de água potável; falta de 

saneamento; e contato com doenças de veiculação hídrica.  

A vulnerabilidade social é analisada em relação a indivíduos, famílias ou grupos 

sociais, a noção desse tipo de vulnerabilidade diz respeito, também, ao conjunto de 

dificuldades que o espaço desigual impõe aos habitantes. Associada a esse contexto, emerge a 

questão da vulnerabilidade socioambiental, uma vez que: 

 
 Traz à tona a questão de associar à abordagem socioeconômica uma série de 
dados que desnudam a distribuição desigual dos bens e serviços públicos 
(coleta de esgoto e resíduos, abastecimento de água encanada, agentes de 
saúde) e as desigualdades socioespaciais, materializadas na ocupação 
diferenciada do território (DAGNINO; CARPI JUNIOR, 2007, p. 70). 
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Portanto, esta disparidade entre as duas conotações da vulnerabilidade, em termos de 

escala e de tipo de objeto de análise, deve ser considerada quando da construção da noção de 

vulnerabilidade socioambiental, a qual pretende integrar as duas dimensões – a social e a 

ambiental. Logo, a vulnerabilidade socioambiental é uma categoria analítica que pode 

expressar os fenômenos de interação e cumulatividade entre situações de risco e degradação 

ambiental (vulnerabilidade ambiental) e situações de pobreza e privação social 

(vulnerabilidade social) (ALVES, 2006). 

Assim, “os problemas ambientais que ocorrem nas cidades são, por princípio, 

problemas socioambientais, pois a cidade é o mais claro exemplo do espaço onde a interação 

entre a Natureza e a Sociedade se concretiza” (MENDONÇA, 2004, p. 204-205). 

 

1.2 TERRITÓRIO 
 

1.2.1 Categoria de análise 
 
A pluralidade de abordagens geográficas visa investigar as relações do homem com 

seu espaço de vida e permite pensar na possibilidade de identificar as representações 

simbólicas e seu imaginário na sua relação com a geografia. Nessa ciência o termo território é 

repleto de significações e por isso o conceito fora desenvolvido e analisado por múltiplos 

autores, os quais elucidam diferentes concepções em torno da categoria ao tratar de questões 

econômicas, políticas, ou culturais.  

De acordo com Saquet (2009), os estudos sobre território devem reconhecer, 

simultaneamente, características fundamentais do processo de apropriação, dominação e 

produção do território assim como as relações de poder, as identidades simbólico-culturais, as 

contradições, as desigualdades (ritmos lentos e rápidos), as diferenças, as mudanças 

(descontinuidades), as permanências (continuidades), as redes de circulação, de comunicação 

e a natureza interior e exterior ao homem como ser genérico (biológica e socialmente). 

Assim, “nos tempos atuais o território, impregnado de significados, símbolos e 

imagens, perpassa a sociedade na sua prática coletiva, nas suas flexibilidades dadas pelas 

múltiplas apropriações temporais (...)” (FELIPE, 2001, p. 37).  

A respeito dessas significações Almeida enfatiza que: 
 

A despeito de não ser um termo próprio do vocábulo dos geógrafos, em 
poucos anos, território tornou-se uma das palavras-chaves na Geografia. Três 
idéias habitualmente são utilizadas pelos geógrafos em seus estudos 
espaciais: o de área dominada pelo controle territorial, o de limites face às 
fronteiras e àquela da dominação vinculada ao poder do governante 
(ALMEIDA, 2005, p. 104). 
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Na geografia os termos espaço e território não são sinônimos, são conceitos diferentes 

que assumem distintos significados de acordo com cada abordagem e concepção. Claud 

Raffestin (1993), foi um dos principais a abordar a questão da diferenciação entre as 

categorias Espaço e Território, ao afirmar que espaço é um substrato preexistente ao território. 

Assim, o autor ressalta que “é essencial compreender bem que o espaço é anterior ao 

território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por 

um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível” (RAFFESTIN, 1993, 

p. 143). 

No interior desse ponto de vista, o território é tratado, especialmente, com uma ênfase 

político-administrativa, isto é, como um território nacional, espaço físico onde se localiza uma 

nação, pode ser também, um espaço medido e marcado pela projeção do trabalho humano 

com suas linhas, limites e fronteiras. Assim, “as ‘ imagens’ territoriais revelam as relações de 

produção e conseqüentemente as relações de poder, e é decifrando-as que se chega à estrutura 

profunda” (RAFFESTIN, 1993, p. 152). 

Saquet (2009), diferencia território de espaço a partir de três características principais 

e diferenciadas: as relações de poder, as redes e as identidades, uma vez que o território é uma 

construção coletiva e multifuncional, onde sua formação envolve sempre formas areais e 

reticulares.  

 
Tal diferenciação é necessária, porém é fundamental reconhecer que espaço 
e território não estão separados: um está no outro. O espaço é indispensável 
para a apropriação e produção do território (...) os conceitos não podem ser 
trabalhados separadamente e cada conjunção precisa ser definida por cada 
pesquisador ou grupo de estudos (SAQUET, 2009, p. 83). 

 
Na obra de Manuel Correia de Andrade (1995), a idéia de poder é uma constante na 

análise do território. Para o autor, o conceito de território não deve ser confundido com o de 

espaço ou de lugar, estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma determinada 

área. Deste modo, o território está associado à idéia de poder, de controle, quer se faça 

referência ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que estendem os seus 

tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras políticas.  

Ainda de acordo com o mesmo autor, a noção de território está vinculada à idéia de 

integração nacional, de uma área efetivamente ocupada pela população, economia, produção, 

comércio, transportes, fiscalização etc. Logo, é no território que as relações capitalistas 

efetivamente se fazem presentes. 
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De acordo com Haesbaert (2004, p. 40), existem três vertentes básicas acerca do 

termo. A vertente política ou jurídico – política, a mais difundida, onde o território é visto 

como espaço delimitado e controlado por um determinado poder relacionando, na maioria das 

vezes, ao poder político do Estado. A econômica enfatiza a dimensão espacial das relações 

econômicas, onde o território é visto como fonte de recursos, como produto da divisão 

territorial do trabalho. E a cultural ou simbólica – cultural que dá prioridade à dimensão 

simbólica, subjetiva, interpretada como fruto da apropriação/valorização simbólica de um 

grupo em relação a seu espaço vivido. 

Nas palavras de Bonnemaison (2002), 

 
O território apela para tudo aquilo que o homem se furta ao discurso 
científico e se aproxima do irracional: ele é o vivido, é a afetividade, 
subjetividade e muitas vezes o nó de uma religiosidade terrestre pagã ou 
deísta. Enquanto que o espaço tende a uniformidade e ao nivelamento, o 
território lembra as idéias de diferença, de etnia e de identidade cultural 
(BONNEMAISON, 2002, p. 126). 

 
Neves (1994, p. 271), afirma que os territórios: “são espaços de ação e de poderes. Os 

territórios contemporâneos possuem diferentes inserções na globalidade que é historicamente 

fragmentada”. Por isso, a globalidade se apresenta caótica, o que gera sensação de futilidade 

pelo desencontro entre a idéia de globalidade e a vivência angustiante de fragmentação. 

Milton Santos (1985, 1996), também ressalta a importância da compreensão da 

categoria território, uma vez que é na base territorial que tudo acontece, mesmo que as 

configurações e reconfigurações mundiais influenciem o espaço territorial. Desse modo, a 

periodização da história é que define como será organizado o território, ou seja, o que será o 

território e como serão as suas configurações econômicas, políticas e sociais. 

Assim, partindo-se de uma análise histórica “o que nos interessa é o fato de que cada 

momento histórico, cada elemento muda seu papel e a sua posição no sistema temporal e no 

sistema espacial e, a cada momento, o valor de cada qual deve ser tomado da sua relação com 

os demais elementos e com o todo” (SANTOS, 1985, p. 09). 

Para se compreender a organização espacial é necessário que se interprete a relação 

dialética entre estrutura, processo, função e forma. Forma se caracteriza pelo aspecto visível 

de um objeto ou arranjo de objetos que constitui um padrão espacial. Função seria a tarefa, 

atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto criado. A estrutura diz respeito à maneira 

como os objetos estão inter-relacionados e o processo, configura-se na ação que se realiza 

continuamente visando um resultado.  De acordo com Santos (1996, p. 77) “podem as formas, 

durante muito tempo, permanecer as mesmas, mas como a sociedade está sempre em 
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movimento, a mesma paisagem, a mesma configuração territorial, nos oferecem, no 

transcurso histórico, espaços diferentes”. 

O território é resultante da nova construção do espaço ou da totalidade, e do novo 

funcionamento do território através das verticalidades e horizontalidades, as quais Santos 

(2004), afirma que correspondem aos domínios de contigüidade, de lugares vizinhos, reunidos 

por uma continuidade territorial. Aquelas seriam formadas por pontos distantes uns dos 

outros, ligados por todas as formas e processos sociais, ou seja, ligados pela proximidade 

organizacional, por ações hierarquizadas, onde o processo vertical dá-se a partir de redes que 

atuam numa escala mundial a favor dos atores hegemônicos. 

Integrada ao território, tem-se a expressão territorialidade que: “Pode vir a ser 

encarada tanto como o que se encontra no território, estando sujeito à sua gestão, como, ao 

mesmo tempo, o processo subjetivo de conscientização da população de fazer parte de um 

território, de integrar-se em um Estado” (ANDRADE, 1995, p. 20). 

A formação de um território dá às pessoas que nele habitam a consciência de sua 

participação, criando o sentido da territorialidade que, de forma subjetiva, cria uma 

consciência de confraternização entre elas. Assim, “la territorialidade, como la cualidad 

subjetiva, del grupo social o del individuo, que Le permite en base a imágenes, 

representaciones y proyectos tomar conciencia de su espacio de vida” (CARA, 1995, p. 67). 

Segundo Bonnemaison (2002, p. 107), a territorialidade de um grupo ou de um 

indivíduo não pode se reduzir ao estudo de seu sistema territorial. A territorialidade é a 

expressão de um comportamento vivido: ela engloba, ao mesmo tempo, a relação com o 

território e, a partir dela, a relação com o espaço estrangeiro. Ela inclui aquilo que fixa o 

homem aos lugares que são seus e aquilo que o impele para fora do território, onde começa o 

espaço.  

A territorialidade pressupõe uma oscilação contínua entre o fixo e o móvel, ou seja, 

entre aquilo que transmite segurança, símbolo de identidade, e o espaço que se abre para 

liberdade, muitas vezes para alienação. 

O referido termo corresponde ao controle sobre uma área ou espaço, representa uma 

estratégia para controlar os recursos, fenômenos, relações e pessoas, estando assim, 

intimamente, relacionada ao modo como as pessoas usam a terra, organizam o espaço e 

atribuem significado ao lugar (SAQUET; SPOSITO, 2008).  

A posição de Raffestin acerca da territorialidade é diferente, já que a considera como 

um conjunto de relações que nascem em um sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo, 
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em função da maior conquista possível de autonomia, compatível com os recursos de um 

sistema (DEMATTES, 2008). 

Existem duas visões diferentes que consideram o local e as relações com o território 

dos sujeitos. Destaca-se a territorialidade passiva e a ativa. A primeira objetiva excluir 

sujeitos e recursos, e a segunda, inclui sujeitos e recursos, pois deriva das ações coletivas no 

processo de territorialização. 

O termo territorialização é a forma de como se materializa o território, bem como a 

manifestação das pessoas, a especialização de qualquer segmento da sociedade como, por 

exemplo, a produção econômica de um determinado produto. 

Nas palavras de Rogério Haesbaert a territorialização, 

 
[...] também pode ser vista ainda hoje para alguns grupos como agricultores 
pobres ou nações indígenas expropriadas, como a busca de terras 
agricultável ou que disponha dos recursos mínimos requeridos à 
sobrevivência do grupo. Os migrantes estão juntamente nesta condição. 
Migram para encontrar terras que possam utilizar [...] e através das quais 
possam reconstruir ou manifestar sua identidade cultural (dimensões 
simbólicas ou expressivas do território) (HAESBAERT, 2004, p. 246). 

 
Outro debate teórico sobre o território envolve o termo desterritorialização que pode 

ser considerado um fruto das relações sociais e de poder, “é uma das forças básicas do mundo 

moderno” (APPADURAI, 1994, p. 318), onde as pessoas se mobilizam pelo mundo em 

função das necessidades criadas pela transformação da produção. Assim tal dinâmica está 

vinculada a questão do fluxo da economia cultural global. 

Nesse contexto Haesbaert (2002, p. 29-30), identifica através de um balanço das 

principais interpretações a desterritorialização, como domínio das redes, da mobilidade; como 

perda de referenciais espaciais, concretos, sob domínio das relações imaterias; como perda do 

poder em termos de controle dos processos sociais através do espaço, principalmente o 

enfraquecimento do território dos Estados-nações; como a deslocalização da economia, a 

libertação dos principais fatores locacionais, o que favorece o deslocamento e localização de 

corporações transnacionais em vários lugares; e como fruto da crescente homogeneização 

cultural do planeta. 

Ainda segundo Haesbaert (2002, p. 36), a desterritorialização “antes de significar 

desmaterialização, dissolução das distancias, deslocalização das firmas ou debilitação dos 

controles fronteiriços, é um processo de exclusão social”. 

O território é interpretado como um espaço que não pode ser considerado nem natural 

e nem estritamente político, econômico ou cultural. É definido em função da perspectiva 
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integradora entre as diversas esferas sociais, desempenhando um pouco do papel que cabe a 

região. Porém de qualquer forma o território caracteriza-se pela referência às relações sociais 

e ao contexto histórico em que está engajado, mas vale lembrar que a leitura integradora só é 

possível se houver uma articulação do local ao global. 

Assim, o local: 

 
Está vinculado aos processos gerais de heterogeneização/diferenciação 
(frente a um global de tendências homogeneizadoras e universalizantes); o 
local como instrumento de analise, escala geográfica de abordagem 
(envolvendo as relações sociais ligadas ao cotidiano e aos contatos face-a-
face); o local como lugar (este geralmente entendido como espaço 
culturalmente significativo, dotado de valor subjetivo) (HAESBAERT, 
1999, p. 26). 

 
Nessa perspectiva a diversidade territorial é fruto da interação entre as dimensões 

global/universal e a local/particular. Porém, “a produção da diversidade territorial, embora 

manifeste uma tendência a ocorrer cada vez mais nos circuitos que vinculam escala local e 

escala global, na verdade continua se dando em múltiplas escalas” (HAESBAERT, 1999, p. 

28). 

Neste contexto, é importante destacar que tanto os processos culturais inerentes às 

relações de poder como as identidades simbólico-culturais mais específicas, sobretudo os 

processos de TDR (territorialização, desterritorialização e reteritorialização), são aspectos 

empregados em estudos de geografia quando se destaca o conceito de território, juntamente 

com relações econômicas e políticas (de poder), as redes e a natureza exterior ao homem 

(SAQUET, 2009). 

A abordagem territorial representa uma nova forma de ver o espaço, a sociedade e a 

natureza, isto é, a dinâmica socioespacial, em vista das redes de circulação e comunicação, 

das relações de poder e das identidades historicamente construídas. Logo, as concepções 

apresentadas não são fechadas, uma vez que a formação e a apropriação territorial é um 

processo complexo, sendo possível identificar variáveis de diferentes vertentes e estabelecer 

conexões entre as mesmas. Nesse sentido recentemente o conceito de território foi 

reformulado e passa a ressaltar a identidade espacial, compreendida como um resultado da 

apropriação simbólica do espaço, percebido como território. 

  
1.2.2 Relação entre territórios, identidades e espaços vividos  
 
A análise combinada entre os aspectos ambientais, sociais e culturais em uma 

localidade é importante para o estabelecimento de medidas que possibilitem condições dignas 
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de vida à população, uma vez que a materialização do econômico e do sócio-cultural, que se 

sobrepõem ano após ano, não deve ser dissociada do quadro natural, que é uma realidade 

ambiental com ativa participação social. 

Carlos (2004), afirma que a atividade social tem o espaço como condição de sua 

consumação. O espaço é o palco da prática social, é através disso que o espaço se torna 

território. Deste modo, a reprodução das relações sociais se materializa num espaço 

apropriado para este fim. “A vida, no plano cotidiano do habitante, constitui-se no lugar 

produzido para esta finalidade, e nesta direção, o lugar da vida constitui uma identidade 

habitante-lugar” (CARLOS, 2004, p.47). 

O espaço apropriado, lugar produzido do qual fala a autora, é o que pode ser entendido 

como território se for levado em consideração o fator da territorialidade, aspecto que 

possibilita a construção da identidade do cidadão com um lugar, de sentir-se parte daquilo que 

lhe pertence. 

Enquanto espaço-tempo vivido, o território é múltiplo e complexo, ao contrário do 

território proposto pela lógica capitalista hegemônica. Dessa forma, no mundo contemporâneo 

observa-se uma diversidade territorial que se manifesta a partir da produção de 

particularidades e singularidades, as quais estão ligadas às desigualdades do capital e a 

reconstrução das identidades.  

 Nesse sentido, o território possui tanto um componente relativo ao espaço social, 

como ao espaço vivido. O espaço social, refere-se à objetividade das relações sociais e entre 

os homens e o espaço. Contudo, o espaço vivido compreende a relação existencial que o 

sujeito estabelece com tudo que há no espaço de seu cotidiano.  

De acordo com Saquet (2009), o território do cotidiano corresponde a territorialização 

de nossas ações de todos os dias, a partir das quais garantimos nossa satisfação das 

necessidades, isto é, é o espaço onde se estabelece relações entre indivíduos e lugares. 

Aqui o cotidiano é interpretado como ponto de partida para a reflexão do território e 

das representações, como produtor da sociabilidade e base da identidade. Onde o mundo das 

representações que mediam o cotidiano depende amplamente da informação e dos meios de 

comunicação de massa, os quais geram conflitos e alienação, por isso o cotidiano é ao mesmo 

tempo o interior percebido e a informação externa que conduz a capacidade de interpretação 

dos processos sócio-territoriais (CARA, 1995).  

A identidade representa a fonte de significação e experiência de um povo, construída 

num contexto marcado por relações de poder. Segundo Saquet (2007), “a identidade tem sido 

tratada de diferentes maneiras em estudos do território, especialmente, como continuidades 
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histórico-culturais, simbólicas, inerentes à vida de um grupo social em um determinado lugar” 

(SAQUET, 2007, p. 147). 

Castells (1999), ressalva a existência de identidades múltiplas ao trabalhar a questão 

das distintas formas e origens de construção das identidades, visto que as diferenças estão 

estritamente vinculadas a um dado contexto social.  

Entretanto, as transformações pelas quais a sociedade está passando tem ocasionado 

uma mudança nos métodos de identificação pessoal, ocasionando um deslocamento dos 

indivíduos de seu lugar no mundo social e cultural e de si mesmos, gerando assim uma crise 

de identidade (HALL, 2006). 

Segundo o mesmo autor, existem três definições de identidade que foram 

transformadas ao longo do tempo. A primeira revela a identidade centrada no sujeito do 

iluminismo, onde o mesmo está baseado numa concepção de indivíduo totalmente centrado, 

unificado, dotado de capacidade de razão, de consciência e de ação, é assim uma concepção 

individualista do sujeito e de sua identificação.  

A segunda aborda a definição de sujeito sociológico que refletia a crescente 

complexidade do mundo moderno e a consciência de que o núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e auto-suficiente, mas formado a partir de relações com outras pessoas importantes 

que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos, isto é, a cultura do mundo que 

ele habitava. Logo, a identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 

mundo pessoal e o mundo público. 

A terceira definição aborda que o sujeito previamente vivido como tendo uma 

identidade estável e unificada, está se tronando fragmentado, composto não de uma única, 

mas de várias identidades, muitas vezes contraditórias, uma vez que o próprio processo de 

assimilação, através do qual se projetam as identificações culturais, tornou-se mais provisório, 

variável e problemático. Por isso, esse processo produz o sujeito pós-moderno, definido como 

não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. 

Assim, a identidade “é definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um ‘ eu’ coerente” (HALL, 2006, p. 13). 

Logo, Stuart Hall (2006), problematiza a idéia do termo, afirmando-se tratar de um 

conceito muito discutido na teoria social da atualidade. Salienta que as velhas identidades, que 

por longo tempo geraram uma estabilidade para o mundo social, parecem cada vez mais entrar 

em declínio. Nesta perspectiva, o autor aponta o surgimento de novos processos de 
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identificação no mundo contemporâneo, que tendem a fragmentar o indivíduo moderno, até 

então visto como um sujeito unificado.  

A abordagem de Hall (2006), está assentada em torno da chamada crise de identidade 

do mundo pós-moderno, a qual é compreendida como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que acaba por deslocar as estruturas e os processos centrais sobre os quais se 

estruturavam as sociedades modernas, e tendem à um abalo nos quadros de referência que 

davam aos indivíduos um apoio estável no mundo social. 

De acordo com Almeida (2005), a identidade representa um conjunto de 

peculiaridades e circunstâncias que são distintas de um indivíduo para o outro, concebidas por 

situações que se diriam culturais na medida em que representam momentos e territórios 

característicos de um grupo social sobre espaços e temporalidades determinadas.  

A mesma, portanto, não é algo pronto e acabado, representa um processo onde os 

indivíduos passam a se identificar, aos poucos, com um dado comportamento ou circunstancia 

cultural, social, política e econômica, que se dá por meio da comunicação com outros atores 

(diálogo e confronto). A territorialidade é expressão deste processo no cotidiano dos atores 

sociais e conforme Saquet,  

 
Estabelecemos relações econômicas, políticas e culturais todos os dias, 
minuto a minuto, entre nós e com a natureza exterior (inorgânica), o que 
pode ser traduzido pelas diferenças, identidades e desigualdades, ou seja, 
pelas territorialidades cotidianas: todos processos espaço-temporais e 
territoriais inerentes a nossa vida na sociedade e na natureza (SAQUET, 
2009, p. 85). 

 
Pode-se afirmar que a identidade está vinculada profundamente ao processo de 

representação, onde a construção e desconstrução das relações espaço-tempo no interior dos 

diferentes sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades 

são localizadas e representadas. 

Nesse contexto, os símbolos, imagens e aspectos culturais são na verdade, valores que 

para a população local materializa uma formação incorporada aos processos cotidianos dando 

um sentido de território, de pertencimento e de defesa dos valores, do território, da identidade, 

utilizando-se das vertentes político-cultural, que são relações de poder e defesa de uma cultura 

adquirida ou em construção. 

Segundo Morelli e Suertegaray (2009), o sentimento de identificação com o território 

promove a interação entre um grupo de pessoas com idéias e pensamentos comuns, 

fortalecendo a memória coletiva, sendo esta formada por um conjunto de referências 

históricas comuns, gerando o sentimento de pertencimento e motivando a identidade com o 
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território. Porém, as lembranças contidas na memória individual, também, contribuem para a 

formação do ato da coletividade. 

Essa relação identidade-território toma forma de um processo em movimento, que se 

constitui ao longo do tempo, tendo como principal elemento o sentido de pertencimento do 

indivíduo ou grupo com o seu espaço de vivência. Esse sentimento de fazer parte do espaço 

em que se vive, de conceber o espaço como lócus das práticas onde se tem o enraizamento de 

uma complexa rede de sociabilidade é que dá a esse espaço o caráter de território.  

Para ocorrer uma relação entre identidade, cidadão e espaço vivido é necessário que o 

indivíduo ou grupo desfrute das condições de cidadania, nas quais os direitos sejam 

concretizados no espaço. Compreende-se que isso não é possível, por exemplo, a um 

indivíduo ou grupo desprovido de garantias sociais, carência em termos de educação, saúde, 

moradia, entre outros, a exclusão das condições de reprodução da vida. 

Desse modo, o indivíduo excluído dos direitos a uma vida em sociedade, negada 

enquanto cidadão passa a fazer parte de uma exclusão sócio-territorial, fato que se origina da 

negação às suas relações com o espaço social e vivido. Em muitos casos, a perda dos 

mecanismos de realização da cidadania, exclui o indivíduo da possibilidade de apropriação do 

espaço, uma das formas de manifestação do território. 

Esse pensamento vai de acordo com Koga (2003, p. 33): “o território também 

representa o chão da cidadania, pois a cidadania significa vida ativa no território onde se 

concretizam as relações sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações de 

poder [...]”.  

A cidadania só pode existir para indivíduos em condições de vivência na sociedade, 

não podendo ser exercida por pessoas excluídas socioespacialmente e por aquelas que não 

participam dos interesses e necessidades da coletividade, nem tampouco do acolhimento a sua 

significação e valores. Logo, cidadania tem a ver com pertencimento a uma coletividade, a um 

território.  

Ao estudar as necessidades fundamentais e usos do território Carlos (2000), distingue 

dois argumentos básicos. O do produtor que necessitará de equipamentos de infra-estrutura, 

de informações, de inovação, de amplas instalações. E a do cidadão que se apropria do espaço 

em função das necessidades inerentes à reprodução da vida: o habitar e o trabalho, incluindo o 

lazer. Para isso, precisa de equipamentos de lazer, oferta de determinados bens e serviços 

coletivos, de cultura, enfim elementos que proporcionem uma melhor qualidade de vida para 

o cidadão. 
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Segundo Koga (2003), o território é um fator dinâmico no processo de 

exclusão/inclusão social, nele as desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os cidadãos. 

As condições de vida entre os moradores de uma mesma cidade mostram-se diferenciadas, a 

presença/ausência de serviços públicos se faz sentir e a qualidade destes mesmos serviços 

apresenta-se desiguais. 

Assim, no final dos anos de 1990 novas metodologias introduziram a relação espaço, 

território e meio ambiente nos estudos sobre condições de vida as quais não devem ser 

estudadas deslocadas das condições do meio onde se vive, seja este uma zona urbana ou rural, 

um bairro ou um povoado. Logo, “cada lugar possui uma história que lhe é muito peculiar, 

criando uma identidade entre seu espaço e o espaço da cidade como um todo” (KOGA, 2003, 

p. 134). 

Por isso, entende-se que o espaço está incorporado ao cotidiano das pessoas, é 

produzido e re-produzido a todo instante em decorrência das necessidades humanas daquele 

momento, geridas principalmente pelo capitalismo, mas determinado pelo modo de vida das 

pessoas, as quais constroem o espaço vivido. 

 

1.2 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

1.3.1 Caracterização do estudo 
 
A crescente preocupação com a dimensão ambiental aparece associada à busca de 

estratégias que visam atuar no âmbito da gestão e ordenamento do território, possibilitando, 

desta forma, buscar novos conceitos e métodos de ação e investigação mais abrangentes e 

globalizantes na esfera dos recursos naturais e assentamentos humanos. 

Desse modo, essa pesquisa é um estudo de caso que tem um caráter descritivo e 

enfoque analítico, apresentando natureza quali-quantitativa, a partir de uma abordagem 

interdisciplinar. 

Embasado em dimensões de sustentabilidade e mediante análise de indicadores 

socioambientais, o estudo buscou fatores que poderiam estar interferindo na qualidade de vida 

do município de Itabaiana-SE, bem como analisou as condições de vida de seus moradores 

considerando as vulnerabilidades e potencialidades socioambientais dos espaços urbanos, 

rurais e seus territórios. 

O estudo relaciona temas diversos, em vista da obtenção das características da 

população e do desenvolvimento municipal, o que assinala a pesquisa como descritiva. Onde 

o uso de indicadores resulta em importante instrumento avaliativo de um sistema que integra 
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aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e ambientais, pois conforme Monteiro 

(1978), acredita-se que o homem conduz a derivação antropogênica do geossistemas a índices 

superiores de qualidade de vida, desde que sejam levadas em consideração a percepção justa e 

as decisões adequadas ao provimento das necessidades mínimas de uma sociedade. 

 

1.3.2 Método utilizado 
 

Nessa pesquisa foi utilizado o método observacional tendo como estratégia de 

pesquisa o estudo de caso, definido por Yin (2001), como uma investigação empírica que 

favorece um melhor entendimento dos fenômenos em seus diferentes aspectos. 

Segundo o referido autor, em um estudo de caso o pesquisador não necessita ficar 

limitado ao uso de uma única fonte de evidencia. Assim, utilizou-se uma gama de fontes que a 

partir de uma convergência com dados obtidos em pesquisa bibliográfica e documental, 

questionários, entrevistas estruturadas e semi- estruturadas, observação direta e registros 

fotográficos, alcançou-se o resultado final. 

 

1.3.3 Procedimentos da pesquisa 
 

a) Pesquisa bibliográfica 
 

Revisão bibliográfica com leitura, fichamento e análise de livros, teses, dissertações e 

artigos sobre temas como qualidade de vida, qualidade ambiental, indicadores, relação 

homem-natureza, percepção ambiental, sistema socioambiental urbano, sustentabilidade, 

território, identidade e espaço vivido. Essas fontes bibliográficas, depois de selecionadas e 

lidas foram fichadas, subsidiando todas as etapas da pesquisa, pois a realização do trabalho de 

interpretação foi respaldada nas bibliografias consultadas. 

 

b) Visita a órgãos e entidades para coleta de dados secundários 
 
Visita a órgãos como: Companhia de desenvolvimento de recursos hídricos e irrigação 

de Sergipe (COHIDRO), Companhia de saneamento de Sergipe (DESO), Departamento 

Estadual de Trânsito (DETRAN), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia (SEPLANTEC), Prefeitura 

municipal de Itabaiana, Secretarias Estaduais e municipais de Educação, Saúde e 

Planejamento, onde foram coletadas informações indiretas ou secundárias que subsidiaram a 

seleção dos indicadores do estudo e posterior análise, através de entrevistas estruturadas e 
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semi-estruturadas elaboradas a luz do referencial teórico específico. 

 

c) Definição e seleção dos indicadores 
 

Nessa fase, foi realizado um complexo e amplo estudo com análise de materiais e 

informações provenientes da vivência cotidiana no município e dos órgãos visitados, para 

possibilitar a elaboração e seleção dos indicadores e parâmetros que pudessem fornecer dados 

que expressassem, de forma clara e precisa, as principais vulnerabilidades e potencialidades 

dos espaços urbanos, rurais e territórios de Itabaiana/SE, impostos pela dinâmica de 

transformação, e que também auxiliassem na interpretação das implicações da dinâmica dos 

territórios na qualidade socioambiental do município. 

 

Breve fundamentação sobre indicadores 
 

Mais que um sistema de representação, os indicadores condensam uma quantidade de 

informações provenientes de diversas fontes, constituindo-se numa forma hábil de manipular 

e compreender o fato. São, portanto, ferramentas que permitem fazer uma leitura simplificada 

e qualitativa de algumas realidades, facilitando a assimilação e compreensão dos eventos. 

Os indicadores são instrumentos significativos para o tratamento da informação, pois 

além de reunirem elementos para a tomada de decisões inerentes as escolhas políticas, têm 

também a função de demonstrar a forma de gerir o bem estar coletivo. Segundo Herculano 

(1998) os indicadores são definidos como algo que revela ou detecta um fenômeno, ou seja, é 

também um utensílio estatístico simples que ajuda a condensar informações através de um 

formato compreensível, que facilitam a comunicação, comparações e o processo de decisão.  

Os mesmos podem ser vistos como um instrumento de reflexão, pois carregam 

informações relevantes sobre a vida das pessoas, o que permite embasar uma leitura crítica da 

realidade, essencial na formação da opinião e participação no debate, possibilitando a 

realização de diagnósticos e execução de intervenções transformadoras. Melo e Souza afirma 

que, 

 
é importante ressaltar que a temática dos indicadores socioambientais é, 
sobretudo, recente, de tal maneira que seu estudo e elaboração sistemática 
ganhou impulso apenas no final dos anos 80, em trabalhos pioneiros 
realizados por agencias governamentais do Canadá e da Holanda (MELO E 
SOUZA, 2007, p. 36). 

 
Por sua capacidade de síntese, tais ferramentas viabilizam uma comunicação imediata, 

chamando a atenção para a constituição da sociedade, demonstrando seus avanços ou 
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retrocessos, e servindo como instrumentos para elaboração de políticas públicas sustentáveis 

ou que garantam, à sociedade, percorrer o caminho da sustentabilidade. 

Dessa forma, um índice de bem-estar, ou de qualidade de vida, é por excelência um 

indicador sintético que busca agregar diferentes dimensões da realidade para que se perceba, 

de forma aproximada, as condições de vida de determinado grupo social ou de toda a 

sociedade. Não há uma teoria formal para a escolha das variáveis que devem compô-lo. No 

entanto, condições de educação, saúde e de domicílio, dentre outras, podem ser consideradas 

como indicativas de qualidade de vida alcançada por uma sociedade (SILVA FILHO, s/d). 

 De acordo com Herculano (1998), os indicadores devem possuir relevância (precisam 

apresentar algo sobre os sistemas ambientais que verdadeiramente precisam ser conhecidos); 

ser de fácil compreensão (ser acessíveis para a população em geral, e não apenas para 

formuladores de políticas publicas e cientistas); ter confiabilidade (a informação fornecida 

pelo indicador deve ser digna de validação mediante meios claros que reflitam os resultados 

compatíveis); e devem ser baseados em dados acessíveis (a informação deve ser inteligível ou 

coletável para a tomada de decisões). 

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) define 

cinco aspectos importantes a serem observados na construção de indicadores: 1- Existência de 

base de dados representativos, sobre os quais se formularam os indicadores provenientes de 

fonte de informações confiáveis e oficiais; 2- Consistência analítica e exeqüibilidade no 

estabelecimento dos valores de referencia; 3- Relevância do significado do próprio indicador; 

4- Possibilidade de manter a informação atualizada; 5- Facilidade de interpretação e 

objetividade.    

Segundo Lavorato (2008), para a construção de indicadores, os pesquisadores devem 

estar atentos a alguns atributos que os mesmos devem conter como: base científica, modelo 

adequado, temas prioritários, compreensão e aceitabilidade, sensibilidade adequada, 

facilidade de monitoramento, fontes de informação, enfoque preventivo ou antecipatório, 

trabalhar com valores discerníveis (padrões), periodicidade adequada (coleta), conjunto de 

indicadores com função de aplicabilidade. 

À aplicabilidade de indicadores como metodologia de uma pesquisa, torna-se 

importante para pesquisas que visem entender a evolução espacial, social, ambiental e política 

municipal na tentativa de elaborar subsídios para o poder público, que ao se envolver com o 

bem-comum, fornece-lhe condições para uma política de planejamento voltada aos interesses 

da população. 
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Um indicador pode ser considerado como apenas uma medida, não um instrumento de 

previsão ou evidência de causalidade, já que ele apenas constata uma dada situação, pois as 

possíveis causas, conseqüências ou previsões realizadas são um exercício de abstração do 

analista, o que depende, especialmente, da bagagem de conhecimento do mesmo. 

Apesar das limitações têmporo-espaciais dos indicadores, o potencial educativo desses 

instrumentos, nas várias esferas de ação, é muito forte, pois na busca de uma síntese do 

ambiente, expõe um determinado corte da realidade que, a depender do contexto em que é 

apresentado, atua positivamente. 

Indicadores e seu conjunto de parâmetros representam um sinal que nos permite 

compreender dimensões do mundo real, conferir-lhe importância, possibilitando julgamentos 

e desenvolvimentos futuros através de sua análise. Por isso, de concreto, temos que sua 

aplicabilidade resulta em importante instrumento avaliativo de um meio social, cultural, 

político, econômico e ambiental. 

Nesse contexto, a informação básica é o elemento primordial na elaboração de 

parâmetros confiáveis nas aproximações indicadoras da realidade. Uma vez que um indicador 

é instrumento que permite a obtenção sobre uma dada realidade e tem como principal 

característica poder sintetizar um conjunto complexo de informações, retendo apenas o 

significado essencial dos aspectos analisados. 

 

Qualidade de vida e indicadores socioambientais 
 

Historicamente, o conceito de qualidade de vida surgiu nos anos 60, quando prevalecia 

a corrente economicista, o PIB era um indicador de riqueza, não contemplando a análise do 

desenvolvimento de uma cidade. Porém, o crescimento de tal indicador era incapaz de gerar 

mais qualidade de vida, agravando-se a situação social e ambiental consolidando-se as 

disparidades sócio-espaciais (KRAN; FERREIRA, 2006). 

Posteriormente, a disseminação do conceito de qualidade de vida acabou expandindo 

as fronteiras conceituais. Partindo-se da compreensão de que a sustentabilidade do 

desenvolvimento humano está ligada à problemática ambiental, e que esta é determinada pelas 

interações entre os processos sócio-econômicos e o meio ambiente, produziram-se subsídios 

teóricos e metodológicos para a formulação de indicadores ambientais, destinados à 

mensuração de variáveis ecológicas ou de monitoramento ambiental, associada também as 

variáveis sociais, demográficas e econômicas, relacionadas à questão ambiental. Logo, levou-

se à formulação de metodologias para avaliar a percepção da população acerca da qualidade 
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do seu meio ambiente, tal e qual ocorreu com os indicadores sociais.  

Nessa perspectiva, durante a construção dos indicadores de qualidade ambiental deve-

se considerar a realidade do sistema estudado e das condições ambientais vigentes no espaço. 

Assim, os indicadores ambientais são modelos que descrevem as formas de interação das 

atividades humanas com o meio ambiente, entendido este como: fonte de recursos (minerais, 

energia, alimentos, matérias – primas em geral); depósito de rejeitos (lixo industrial e 

doméstico e efluentes líquidos e gasosos); suporte da vida humana e da biodiversidade.  

Segundo Herculano (1998), a qualidade de vida deveria ser definida como a soma das 

condições econômicas, ambientais, científico-culturais e políticas coletivamente construídas e 

postas à disposição dos indivíduos para que estes possam realizar as suas potencialidades. Por 

conseguinte, indicadores de qualidade de vida representam um conjunto que reúne de forma 

integradora o bem-estar individual, o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento econômico.  

Tal situação implicaria em medir os níveis de conhecimento e tecnologia já 

desenvolvidos e os mecanismos para o seu fomento. Além de melhorar os canais 

institucionais para participação e geração de decisões coletivas e para a resolução de 

controvérsias; mecanismos de financiamento da produção; os mecanismos de acessibilidade 

ao consumo (renda, alimentação, água, luz, saneamento); os canais democratizados de 

comunicação e de informação; proporção de áreas verdes para a população urbana; a 

proporção de áreas de biodiversidade protegida; e os organismos governamentais e não-

governamentais para a implementação das condições de vida. 

Os indicadores subjetivos destacam a busca da identidade através da verificação de 

como as pessoas vivem, percebem e compreendem seu cotidiano, incorporando variáveis do 

modo de vida e do nível de educação ambiental de cada sujeito social. 

Então, a informação ambiental pode ser definida como um conjunto de dados, 

metodologias e processos de representação espacial ou de percepção e reflexão para a 

transformação da realidade, destacando o seu papel na mudança de valores e atitudes. Essas 

mudanças acontecem em função do processo de percepção e incorporação das questões 

representadas por esta importante ferramenta que são os indicadores e índices. 

Fica evidente, portanto, a necessidade de estudos socioambientais e, 

consequentemente, de percepção para melhor compreender a realidade de seus habitantes 

como indicadores para o planejamento, utilizando-se de critérios que propiciem a participação 

da população, bem como a análise comportamental da mesma. Ao passo em que se tem 

consciência de que a definição de qualidade vem frequentemente acompanhada de interesses e 

depende de estudos realizados no presente para serem projetados num futuro próximo. 
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A mensuração da qualidade de vida através de indicadores que enfatizam a realidade 

do bem estar socioambiental, e até mesmo da sustentabilidade, afasta-se do equívoco de 

apresentar sociedades com elevado índice de desenvolvimento aquelas que apresentam um 

alto nível de renda per capita, ignorando-se a existência de indivíduos, predominantemente, 

iletrados e doentes. 

Em tal contexto, a avaliação da real qualidade de vida deve envolver também aspectos 

ambientais, do mesmo modo em que não se deve admitir que uma sociedade viva sem acesso 

aos serviços de educação, saúde e tecnologia. 

Santos (2004), orienta que os indicadores devam possibilitar a geração de modelos que 

representem a realidade estudada. Para alcançar os objetivos propostos e considerando que a 

qualidade de vida, dada a sua complexidade e (in) definição teórico-conceitual pode ser 

depreendida de uma estrutura consistente de indicadores socioambientais (Quadro 02). 

 

Quadro 02 - Dimensões da Sustentabilidade, Parâmetros e Indicadores Socioambientais 

DIMENSÕES PARÂMETROS INDICADORES 

Social • Número de hospitais e postos de 
saúde; 

• Existência de espaços verdes; 
• Tipo de pavimentação; 
• Condições de uso dos equipamentos 

urbanos (parques e praças); 
• Disponibilidade de serviços públicos 

tais como: água, energia elétrica, 
telefones, bancos e correios. 

Infra-estrutura e bem-estar 
coletivo 

Ambiental • Existência e freqüência da coleta dos 
resíduos sólidos;  

• Área de deposição do lixo urbano e 
rural; 

• Formas de destinação dos resíduos 
domésticos urbanos; 

• Formas de destinação de resíduos 
domésticos rurais. 

Resíduos sólidos 

Agroambiental • Formas de acesso à informação pelo 
agricultor (Orientação técnica); 

• Tipo e freqüência do uso de 
agroquímicos; 

• Número de ocorrências de doenças; 
• Tipos mais freqüentes de doenças; 
• Percepção do clima. 

 

Saúde e Instrução técnica 
do agricultor e seus 
familiares 

Político- • Taxa de escolaridade; Educação e cidadania 
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Cultural • Número de professores e de alunos 
• Número de emissoras e 

equipamentos transmissores de rádio 
e TV  

• Número de horas semanais de 
programas de rádio e tv com 
informativos sobre saúde, educação 
meio ambiente e cidadania; 

• Número e acesso à lan houses. 
• Espaços de laser. 
• Conselhos e comitês de assistência à 

população. 
Econômica • % de moradores trabalhando em 

atividade formal 
• % de famílias pobres 
• % de aposentados responsáveis pela 

família;  
• % de famílias que recebem auxílio 

do governo. 
• Formas de composição dos 

rendimentos familiares 

Trabalho e renda 

Organização: Santos, 2008 adaptado de Mello e Souza, 2007. 

 

Indicadores e parâmetros no contexto da pesquisa  
 

v Infra-estrutura e bem-estar coletivo: 

 

Esse indicador objetiva a verificação das condições de conforto térmico, circulação e 

comunicação do município, por meio de parâmetros como:  

• Número de hospitais e postos de saúde distribuídos no território municipal: Com tais 

dados foi possível verificar questões de disponibilidade e acesso, considerando o 

alcance e distribuição espacial do serviço.  

• Existência de espaços verdes: A presença da cobertura vegetal em cada bairro da 

cidade foi um dos parâmetros que representou os benefícios diretos e indiretos para o 

conforto térmico e da qualidade do ar para a população residente na área urbana.  

• Condições de uso de equipamentos urbanos: relevantes para o lazer, sociabilização e 

bem-estar. Foram verificadas em lócus as condições de equipamentos como bancos, 

lixeiras, calçadas, telefones, com a finalidade de verificar o comprometimento do 

poder público e da população usuária com a conservação de tais aparelhos. 

• Tipo de pavimentação – Avaliou-se que a existência de ruas asfaltadas implica em 

melhores condições de circulação e acessibilidade, além da valorização imobiliária, no 
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entanto provoca, também, acentuamento do desconforto térmico da população, uma 

vez que o espaço construído atua sobre a temperatura e umidade, como consequência 

da substituição da superfície natural e permeável por um conjunto de edificações e 

superfícies impermeáveis que aumentam a rugosidade e diminuem a velocidade dos 

ventos.  

• Acesso a serviços públicos tais como água, energia elétrica, telefones, bancos e 

correios que proporcionam a inserção social e a melhoria da qualidade de vida.  

 

v Resíduos sólidos:  

 

O significado do lixo para a sociedade tem variado no tempo e no espaço, 

preocupando diversas entidades e grupos. Dentro do saneamento ambiental, pode-se verificar 

a problemática dos resíduos sólidos urbanos através de uma ampla percepção ambiental, o que 

não reduz o desafio a ser enfrentado na estruturação do setor. O debate atual dos resíduos 

sólidos está relacionado com sua produção e disposição final.  

Não se podem desconsiderar os reflexos nas questões sociais causados pela disposição 

inadequada dos resíduos nos centros urbanos induzindo à sua catação em condições insalubres 

nos logradouros e nas áreas de lançamentos (aterros e lixões).  

O aumento do volume dos resíduos sólidos implica na necessidade de uma mudança 

cultural que se traduza em novas estratégias e incorporação de diferentes atores em prol da 

minimização dos problemas gerados, principalmente no que se refere à responsabilidade 

compartilhada de toda a cadeia produtiva com os resíduos pós-consumo. 

Tal indicador representa um conjunto de parâmetros descritos abaixo: 

• Existência e freqüência da coleta dos resíduos urbanos e rurais: A ausência de uma 

regular coleta e tratamento de lixo, assim como destinos inadequados acarretam a 

proliferação de roedores e insetos, etc. A acessibilidade a esse serviço contribui 

positivamente para a qualidade do meio ambiente e é importante para a proteção da 

saúde humana. A análise dessas variáveis permitiu averiguar as condições de 

acessibilidade a esse serviço, nas diferentes partes do município, uma vez que o 

atendimento de forma diferenciada reflete a exclusão de determinados segmentos da 

sociedade.  

• Local de deposição do resíduo urbano e rural: Dado que possibilitou avaliar questões 

de vulnerabilidade socioambiental, educação ambiental e qualidade de vida que a 

população está sendo submetida.  



Capítulo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   59 
 

• Formas de destinação dos resíduos domésticos urbanos e rurais: Parâmetros 

significativos para avaliação da existência de pequenas lixeiras em locais impróprios 

do município, uma vez que a implicação da gestão inadequada dos resíduos sólidos é 

refletida na degradação do solo, na poluição das águas e do ar e na saúde pública.  

 

v Saúde e instrução técnica do agricultor e seus familiares: 

 

Saúde é um direito humano fundamental reconhecido por todos os foros mundiais e 

em todas as sociedades. A saúde é amplamente reconhecida como o maior e o melhor recurso 

para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma das mais importantes 

dimensões da qualidade de vida. Esse indicador representa o conjunto de parâmetros abaixo: 

• Formas de acesso à informação pelo agricultor (Orientação técnica): A instrução 

técnica, adquirida por meio da extensão rural, envolve o processo de estender, ao povo 

rural, conhecimentos e habilidades, sobre práticas agropecuárias, florestais e 

domésticas, reconhecidas como importantes e necessárias à melhoria de sua qualidade 

de vida. Esse parâmetro permitiu a verificação das formas de acesso à informação 

(vivência, tradição familiar e estudo) utilizadas pelos agricultores no manejo com a 

terra.  

• Tipo e freqüência do uso de agroquímicos: Dado que proporcionou a observação dos 

tipos de agrotóxicos mais freqüentemente usados e a constante prática consciente e 

inconsciente na adoção de fertilizantes e inseticidas nos alimentos. 

• Número de ocorrências de doenças e os tipos mais freqüentes de doenças: foi feito um 

levantamento de dados nos postos de saúde e através da conversa com os agricultores 

e familiares. 

• Percepção do clima: A percepção envolve a vida social, isto é, os significados e os 

valores das coisas percebidas decorrem de nossa sociedade e do modo como nela as 

coisas e as pessoas recebem sentido, valor ou função. Onde a idéia do clima de um 

lugar, que dá origem à expectativa de seu próprio comportamento, é elaborada pela 

tradição, representada pela transmissão oral de usos e costumes, aliada a vivencia do 

dia a dia das pessoas e, no caso em foco dos agricultores” (PINTO, 1999). Verificou-

se a partir de tal parâmetro que a percepção do comportamento do sistema atmosférico 

é um instrumento usado pelos agricultores na definição da quantidade de água 

utilizada nas áreas de irrigação. 
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v Educação e cidadania: 

 

A educação é um direito de todos sendo imprescindível para o desenvolvimento de um 

povo. Hoje o sentido de educar ambientalmente precisa ir além de sensibilizar a população 

para o problema, visto que não basta mais apenas conhecer o que é certo ou errado em relação 

ao meio ambiente, pois é importante o exercício da consciência mais ação. Esse indicador será 

avaliado através de dados como:  

• Taxa de escolaridade: foi levantado o percentual de estudantes pelo total de jovens do 

município.  

• Número de professores e alunos: Tal número possibilitou verificar a relação entre o 

número de professores e o número de alunos nas instituições de ensino. 

• Número de emissoras e equipamentos transmissores de rádio e TV: O jornalismo, 

falado, impresso, televisivo, é imprescindível na mobilização social, pois se trata de 

um aspecto que detém um grande poder de intervir nas relações humanas, na 

reorientação das relações da sociedade com a natureza, proporcionando uma discussão 

do desenvolvimento e do meio ambiente. 

• Número de horas semanais de programas de rádio com informativos sobre saúde, 

educação meio ambiente e cidadania: Os meios de comunicação de massa além de 

serem elementos informativos, são também elementos formativos, destacam-se na 

construção de uma percepção ambiental que denote um entendimento da questão 

ambiental, uma promoção de mudança de hábitos e valores e uma mobilização da ação 

de políticas publicas socioambientais efetivas que refletirá na realidade cotidiana e na 

disseminação dos direitos e deveres do cidadão. Parâmetro que possibilitou o estudo 

do nível de influência desse meio de comunicação no comportamento das pessoas. 

• Número e acesso à lan houses: Este parâmetro apoiou-se na verificação do 

crescimento e disseminação da inclusão digital que é hoje uma das principais 

preocupações das políticas públicas de desenvolvimento social, amparada na idéia de 

que a exclusão digital aumenta a desigualdade social. 

• Espaços de laser: Parâmetro que foi considerável para avaliação da qualidade 

sociocultural. 

• Conselhos e comitês de assistência à população: Parâmetro significativo para 

avaliação da importância e assistência social prestada para o itabaianense. 
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Tais parâmetros possibilitarão a análise da dimensão político-cultural que se configura 

crescentemente como uma questão que abarca um conjunto de atores do universo educativo.  

 

v Trabalho e renda: 

 

O trabalho é fundamental para a dinamização da economia e sua importância é 

inegável. A renda, por sua vez, dá oportunidade de acesso a determinados bens e serviços que 

contribuem para a sobrevivência e qualidade de vida e ambiental da população. Esses 

indicadores serão utilizados para avaliar as condições econômicas da população, por meio da 

análise de dados relativos à renda média da família, tais como:  

• % de moradores trabalhando em atividade formal; 

• % de famílias pobres 

• % de aposentados responsáveis pela família;  

• % de famílias que recebem auxílio do governo. 

• Formas de composição dos rendimentos familiares. 

Os parâmetros viabilizaram o diagnóstico do percentual de famílias que vivem abaixo 

da linha de pobreza, possibilitaram, então, uma análise integrada da relação existente entre o 

bem estar socioambiental com o nível econômico da população. 

Diante da complexidade que tais indicadores pretendem tratar, emerge a necessidade 

do uso de um enfoque sistêmico, de um forte aporte teórico interdisciplinar, para que os 

diferentes valores das dimensões presentes possam ser tratados adequadamente à luz de sua 

complexidade. Além disso, o estudo de parâmetros citados possibilitou a identificação de um 

quadro de vulnerabilidades e potencialidades que definem a qualidade socioambiental do 

município. 

Vale ressaltar a existência de uma situação de insuficiência e dispersão de informações 

sobre o território, bem como a ocorrência da percepção diferenciada sobre os diferentes 

valores naturais, culturais, políticos, ambientais, sociais e econômicos. Tomasoni (2008) 

afirma que se pode perceber um processo recente onde surge um apelo para mudança de 

percepção, convergindo na construção de uma linguagem e visão mais equânime entre o 

ambiente e o planejamento, incorporando-as numa visão mais sistêmica. 

Das diversas leituras da qualidade de vida destaca-se a busca da identidade através de 

pressupostos subjetivos – como as pessoas vivem, sentem e compreendem seu cotidiano, 

incorporando variáveis do modo de vida de cada sujeito social - ou indicadores compondo 
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estruturas objetivas que qualificam a identidade. Os indicadores de condições de vida são, 

assim, a síntese das questões objetivas com as subjetivas. 

 

1.3.4 Definição da amostra 

 

Definiu-se como universo da pesquisa os espaços urbanos e rurais de Itabaiana. Na 

cidade foi aplicado um total de 100 questionários nos diversos bairros da cidade, onde a 

escolha da população entrevistada foi feita de forma aleatória. Na zona rural as entrevistas 

foram aplicadas nos territórios de prática da irrigação em função da análise do indicador 

saúde e instrução técnica do agricultor e seus familiares. Assim, nos territórios do perímetro 

do Jacarecica I, do perímetro da Ribeira e do açude da Macela obteve-se uma amostra de 60 

entrevistas, que equivale a cerca de 5% do universo dos agricultores do território.  

Mister informar que a definição do índice quantitativo considera a viabilidade de 

aplicação no período de duração da pesquisa. Tal amostra não obedece vigor estatístico, 

embora tenha referência em algumas pesquisas aplicadas a cidades de porte semelhante. 

Assim, a questão qualitativa prepondera e se associa às incursões técnicas. 

 

1.3.5 Elaboração de questionários/entrevistas 

 

Nesta pesquisa, optou-se pela adoção de questionários e entrevistas como 

instrumentos de acesso as informações.  

O questionário (apêndice A) foi composto de perguntas fechadas e abertas que 

abrangeram indicadores como resíduos sólidos, infra-estrutura e bem-estar coletivo, além de 

questões de qualidade ambiental e de vida, sobre as quais se objetivou coletar informações 

para assim cruzar com as informações coletadas em entrevista semi-estruturada (apêndice B) 

realizadas em órgãos específicos. 

Outra entrevista (apêndice C) foi aplicada nas áreas irrigadas dos perímetros de 

Jacarecica I, Poção Ribeira e Açude da Macela. Sendo organizada de forma semi-estruturada, 

questões que abrangeram parâmetros como formas de acesso às informações pelo agricultor, 

tipo e freqüência do uso de agroquímicos, número de ocorrências de doenças, tipos mais 

freqüentes de doenças; percepção do clima, além de aspectos referentes aos produtos mais 

cultivados e a qualidade de vida. 

Em decorrência da complexidade e multifuncionalidade do conceito de qualidade de 

vida em todos os instrumentos de acesso as informações junto à população, foram elaboradas 
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questões que abordassem aspectos: individuais e coletivos, materiais e imateriais, objetivos 

(obtidos em associação com as questões formuladas para verificação dos indicadores) e 

subjetivos (através de questões específicas que envolveram grau de satisfação do entrevistado 

em relação a sua condição de vida, seu acesso a serviços educacionais, culturais e de saúde a 

partir da verificação da percepção do indivíduo. 

 

1.3.6 Trabalho de campo 

 

Trabalhos de campo foram realizados no período de janeiro a novembro de 2009, para 

aplicação de questionários na cidade, entrevistas nos territórios irrigados, entrevistas em 

instituições públicas, observação direta e registros fotográficos nos espaços urbanos, rurais e 

territórios do município de Itabaiana. 

 

1.3.7 Tabulação e análise das informações 

 

Foi utilizado como base cartográfica na elaboração das cartas o Atlas Digital Sobre 

Recursos Hídricos do Estado de Sergipe/SEPLAN/SRH-2004. O software utilizado na 

confecção dos mapas e das cartas foi o Sistema de Processamento de Informações 

Georreferenciadas na versão 5.0 (SPRING 5.0). Primeiro, criou-se um banco de dados no 

SPRING 5.0, do qual consta todo e qualquer dado ou informação elaborada no programa. Foi 

preciso criar um projeto com o retângulo envolvente da área que se pretendia trabalhar, 

incluindo sistema de coordenada geográfica ou plana, projeção, zona, e hemisfério. 

Posteriormente criaram-se e definiram-se categorias de classes onde os temas foram 

individualizados e, por fim, criaram-se planos de Informações (Pls) para cada categoria de 

classe. Desta forma a imagem orbital foi importada para o programa onde foram feitas as 

análises espaciais e confeccionados os mapas e as cartas temáticas. 

Realizou-se o estudo e análise dos dados a partir de métodos de estatística descritiva 

e uso das ferramentas Excel 2003 e 2007 para construção de gráficos e materialização da 

análise. 
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2.1 - INFRA-ESTRUTURA
 

2.1.1 Caracterização H
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postas pela idéia de produção e acúmulo; e ao mesmo tempo 

 vivido, engajado na seguinte contradição: desejo, uso e troca, 

estranhamento e reconhecimento.  

paço urbano brasileiro data de meados do século XX. Decorre da 

e de um modelo capitalista socialmente excludente, face à 

no campo, da assimetria entre campo-cidade e da importância do 

lo processo de acumulação de capital em benefício do capital 

esse modo, esses aspectos fizeram com que a cidade se 

a vida econômica, política e cultural, tanto em nível local, 

ternacional.  

xpansão do trabalho urbano e o crescimento de investimentos 

 consolidar elementos infra-estruturais e ampliar a relação com o 

egmentos industriais. Juntamente a esse segmento, desenvolveu-

 serviços, sobressaindo a consolidação de escolas, hospitais, 

e abastecimento de água. 

árias configurações espaciais, criadas ao longo do processo 
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histórico, onde as variações socioe

vigente, pela dimensão populacion

imprimidas a esta área. 

Assim, na presente pesquisa a

uma divisão física, pois a divisão te

técnico-administrativo, sendo também

se conhece o espaço onde se vive, ma

no mesmo, configurando, dessa fo

econômica, política, cultural e a natur

surge como elemento que dá unidade 

A formação territorial sergipa

tantos outros territórios, passou por 

Bahia, teve sua extensão conquistad

Deste marco histórico, a colonização

das primeiras sesmarias que se destin

entanto, esse processo é desarticulad

nascente. Somente em meados do s

produção açucareira, ainda vinculada 

Nesse período a população s

que apresentavam muitas reivindicaç

Sergipe. Contudo, a independência 

confirmação do imperador através da 

Do desenlace histórico sergip

espaço de Itabaiana, que no século X

onde os agraciados com sesmarias iri

hoje como Igreja Velha.  

A sede desse município se e

pároco de São Cristóvão, Pe. Sebastiã

a Irmandade das Almas de Itabaian

Antônio. Com a venda do terreno “Ca

Antônio e Almas de Itabaiana, que f

1973).  

Em 1698, o arraial de Itabaia

João de Lancaster, o qual foi con
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spaciais são delimitadas pela sociedade, pela cultura 

al e espacial e também pelas políticas econômicas 

 questão espacial ou territorial não se limita à adoção de 

rritorial implica um processo que vai além do aspecto 

 um fator político, econômico e cultural. Quanto melhor 

iores são as possibilidades de seus moradores intervirem 

rma, o espaço vivido. Nesse contexto, a dimensão 

eza formam uma intricada configuração onde o território 

a ação dos sujeitos sociais. 

na e, consequentemente a Itabaianense, a exemplo de 

diversos momentos. Sergipe, inicialmente capitania da 

a pelo português Cristóvão de Barros no ano de 1590. 

 se efetivou com a destruição dos indígenas e a doação 

avam à produção de subsistência e criação de gado. No 

o pela invasão holandesa, a qual destruiu a economia 

éculo XVIII, a economia volta a se estabelecer com a 

a capitania baiana. 

ergipana era representada pelos senhores de engenhos, 

ões e lutas para obtenção de autonomia da capitania de 

só foi alcançada em 5 de dezembro de 1820, com a 

Carta Régia de 8 de julho de 1820.  

ano, destacar-se-á no chamado Agreste da província, o 

VI se estabeleceu como “Caatinga de Ayres da Rocha” 

ão fundar o Arraial de Santo Antônio no local conhecido 

ncontrava em uma área que correspondia ao sítio do 

o Pedroso de Góes, que a vendeu em 9 de Julho de 1675 

a para construir um santuário em homenagem a Santo 

atinga de Ayres da Rocha”, foi erguida a Igreja de Santo 

icou pronta em 30 de outubro de 1675 (CARVALHO, 

na fora elevado a categoria de vila pela portaria de D. 

duzido ao Ouvidor D. Diogo Pacheco de Carvalho, 
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denominando-a de Vila de Santo A

mudado de nome para Itabaiana, sen

28 de agosto de 1888. 

Neste mesmo século, a Reso

por esta ocasião e também pela conju

perde a Freguesia de Campo do Brito

Na nova configuração te

aglomerações urbanas, exceto aque

continuava dependendo do meio r

prolongamento das atividades rurais 

Em meados de 1950, a cida

sólido. Foi governada inicialmente p

ruas e de suas dimensões, tornando-a

cidade, que ainda hoje é constituída p

Segundo Santos (2003), a se

cinema, cineteatro, três associaçõe

biblioteca organizada por sociedade 

O progresso urbano de Itab

Hidroelétrica do São Francisco (CHE

Companhia Brasileira de Armazenam

na abertura de avenida e ruas, com

Carvalho, Valter Franco, Luiz Magal

De acordo com Carvalho (20

urbano mais expressivo em função

Itabaiana com outros municípios 

intensificação dos fluxos migratórios

O crescimento dos fluxos mi

consolidação do conjunto habitacio

contribuiu para a construção do con

marcada ainda por invasões a ter

                                                           
2 Na década de 1910 ocorreu a emancipação
de 1912, cria o município, grande contr
subordinadas a Itabaiana. 
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ntônio e Almas de Itabaiana. No ano de 1859 havia 

do elevada a cidade pela resolução provincial nº. 1331, de 

lução Provincial nº 569 cria a comarca de Itabaiana, que 

ntura de desmembramento da comarca de São Cristóvão, 
1. 

rritorial itabaianense a população que residia nas 

las que exerciam cargos administrativos ou judiciário, 

ural, uma vez que a sede municipal representava um 

(CARVALHO, 2000). 

de de Itabaiana já apresentava um aspecto urbano mais 

or Euclides Paes Mendonça, que intensifica o número de 

s mais largas, contrariando a estrutura da área central da 

or ruas estreitas fruto da herança colonial.  

de municipal de Itabaiana tinha na década de 1950, um 

s desportivas, uma associação atlética e cultural, uma 

particular e uma filarmônica.  

aiana deveu-se também a construção da Companhia 

SF), do Açude da Marcela e a presença do Armazém da 

ento (CIBRAZEM), além dos curtumes que auxiliaram 

o: Avenida Otoniel Dórea, Engenheiro Carlos Reis, Ivo 

hães. 

05/2006), na década de 1970 verificou-se um crescimento 

 da abertura da BR-235, facilitando a articulação de 

e com seus povoados, contribuindo, também, para a 

, principalmente no que se refere à população rural.  

gratórios impulsionou o surgimento das primeiras vilas, a 

nal popular Gal. João Pereira, com 100 unidades, e 

junto Euclides Paes Mendonça. A década de 1970 ficou 

renos públicos na franja urbana da cidade, onde se 

 da Freguesia de Campo do Brito, que pela Lei 624 de 29 de outubro 
ibuinte em impostos e grande detentor de extensões territoriais, 



Cap

configuraram alguns loteamentos, qu

“Lata Velha” 

Na década de 1970, a pop

enquanto que a rural era de 25.210

apenas 39.44% da população munici

(IBGE, 2007) o município apresenta

habitantes na área rural e 62.777 

população do município (Figura 03)

de Geografia e Estatística (IBGE, 2

passou para 86.564 habitantes.  

 

 Figura 03 - População Urbana e Rura
 Fonte: IBGE, censo1970 e 2007. 
 Organização: Clêane O. dos Santos, 

 

O crescimento urbano também

de domicílios (Figura 04). No ano de

6.728 rurais e 2.836 urbanos, com 

observou-se a existência de 23.804 d

taxa de crescimento urbano de 76.3

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1970

População Ur
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e hoje perfazem o bairro Miguel Teles, conhecido por 

ulação urbana de Itabaiana era de 16.425 habitantes, 

 habitantes, ou seja, a população urbana representava 

pal da época. De acordo com a contagem da população 

va uma população de 83.161 habitantes, sendo 20.384 

habitantes na área urbana, representando 75.48% da 

. Vale ressaltar que de acordo com o Instituto Brasileiro 

009) estima-se que o número de população municipal 

l de Itabaiana (1970 e 2007).       

2009. 

 é verificado, quando se analisa a evolução do número 

 1970, o município apresentava 9.564 domicílios, sendo 

uma taxa de urbanização de 29.65%. No ano de 2007, 

omicílios, tendo-se 5.640 rurais e 18.164 urbanos, com 

0%. Pela análise dos dados, verifica-se que a cidade de 

2007

População Urbana

População Rural

bana e Rural (1970-2007)
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Itabaiana tem crescido, e es

aproximadamente 135hectares

Figura 04 - Domicílios urbano
Fonte: IBGE, censo1970 e 20
Organização: Clêane O. dos S

 

A sede do município a

Oliveira, Bananeira, Centro, 

Marianga, Miguel Teles De M

Clube, São Cristóvão, Serrano

de Itabaiana, 13 de dezembro 

A partir dessa config

passando por um processo d

urbana, pois na planta da ci

Milton Machado e Oviêdo Te

em dois espaços distintos. 

Além disso, os espaço

área urbana municipal, perm

quando eram denominados d

permanência das característica

aspectos identitários da popul

0
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se crescimento é expresso no traçado urbano, cuja área é de 

 de extensão. 

s e rurais (1970 a 2007). 
07. 
antos, 2009. 

presenta 15 bairros (Figura 05), em ordem: Anísio Amâncio de 

Dr. José Milton Machado, Mamede Paes Mendonça, Marcela, 

endonça, Oviedo Teixeira, Queimadas, Riacho Doce, Rotary 

 e Sítio Porto, estrutura presente no Plano Diretor Participativo 

de 2007.  

uração espacial, pode-se dizer que o território municipal vem 

e reterritorialização, fruto da reconstrução parcial da estrutura 

dade (2008) 12 áreas são bem definidas, visto que os bairros 

ixeira e os bairros Queimadas e Riacho Doce estão agrupados 

s dos bairros Queimadas e Riacho Doce, apesar de inseridos na 

anecem com parcela das características do velho território 

e povoados e faziam parte da porção rural. Esse processo de 

s do antigo território se deve a presença contínua e singular dos 

ação ali residente.   

2007

Urbanos

Rurais

s Urbanos e Rurais (1970-2007)
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As transformações ocorridas

atuação de agentes sociais, isto é, 

fundiários, promotores imobiliários, e

desses agentes é observada por me

loteamentos, configurando-se em dois

do espaço urbano. 

 

Figura 05 - Planta da cidade de Itabaiana c
Fonte: Base Cartográfica- Secretaria de Pl
Organização: Clêane O. dos Santos e Dian

 

Portanto, verificou-se que a se

em termos populacionais, quanto em

econômica. Assim, o crescimento urba

que uma cidade nasce como obra 

necessidades, aspirações e desejos da p
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 especialmente na estrutura urbana demonstram a 

proprietários dos meios de produção, proprietários 

stado e até mesmo, grupos sociais excluídos. A ação 

io da especulação imobiliária e do crescimento de 

 fatores que possibilitam a articulação e fragmentação 

lassificada por bairros.  
anejamento e Infra-estrutura Municipal de Itabaiana, 2008. 
a M. de Carvalho, 2008. 

de de Itabaiana tem crescido em ritmo acelerado, tanto 

 extensão urbana, apesar dos períodos de estagnação 

no pode ser comparado à análise de Carlos (1997), de 

histórica e humana, constituindo um universo de 

opulação ali residente. 
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2.1.2 Disponibilidade de Serv
  

A partir da coleta de dados n

Tecnologia (SEPLANTEC), no Inst

Prefeitura Municipal de Itabaiana, 

públicos e privados que são oferecido

Aqui serão destacados os se

pelo conjunto de atividades e serv

agentes e representantes, mas também

naquilo que visa promover o bem-es

qualidade de vida urbana. 

É pertinente esclarecer que 

prestados diretamente à comunid

essencialidade e necessidade. Assi

administração pública deve prestá-los

serviços de polícia. 

Outros serviços públicos, cha

administração pública reconhece a

diretamente à população ou delegan

seu controle. 

Assim, os que são prestados

fornecimento de água, luz, telecomu

privadas mediante concessão outorg

usuário. 

 
a) Fornecimento de Água 
 

A água é elemento abundant

mais necessita. É componente esse

ajudando em algumas funções vitai

exemplo. No corpo humano a água 

fatores estabelecidos durante a vid

muscular, o aumento ou perda de pes

Logo, é um elemento natural impresc

Em Itabaiana a prestação do s
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iços no Município 

a Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e 

ituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na 

observou-se a existência de infra-estrutura de serviços 

s à população local e de municípios vizinhos. 

rviços que são essenciais a coletividade, representados 

iços ligados à administração estatal por meio de seus 

 exercida por outras entidades, mesmo que particulares, 

tar à disposição da coletividade, que venha a significar 

os serviços públicos, propriamente ditos, são aqueles 

ade pela administração depois de definida a sua 

m são privativos do poder público, ou seja, só a 

, como por exemplo, a preservação da saúde pública e os 

mados de serviços de utilidade pública, são aqueles que a 

 sua conveniência para a coletividade prestando-os 

do-os a terceiros, nas condições regulamentadas e sob o 

 individualmente a cada cidadão, como por exemplo, o 

nicações etc., geralmente são efetivados por empresas 

ada pelo poder público e sob pagamento da tarifa pelo 

e na Terra e também aquele de que o nosso organismo 

ncial para o bom funcionamento geral do organismo, 

s, tais como o controle de temperatura do corpo, por 

é o principal constituinte e sua quantidade depende de 

a do indivíduo, entre eles a idade, o sexo, a massa 

o, o tecido adiposo, e até mesmo a gravidez ou lactação. 

indível ao bem-estar e a qualidade de vida.  

erviço desenvolvido pela Companhia de Saneamento de 
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Sergipe (DESO) é constituída de ativ

e cobrança de tarifas, controle da qua

De acordo com a pesquisa d

2000 o município apresentava no refe

o Anuário Estatístico Social (SEPLA

Sergipe (DESO) atendeu nesse perío

residenciais, 788 comerciais, 14 indu

O quadro 03 destaca a local

municipal e nos 17 maiores povoad

fontes. 

 
Quadro 03 - Fontes de abastecimento

NÚCLEOS RESIDENTES

Sede municipal 
Povoado Agrovila, Caraíbas, Flecha
Gandu, Lagoa do Forno, Pé do Vead
das Pedras,  São José, Serra, Terra 
Vermelha e Várzea do Gama 
Povoado Bom Jardim 

Povoado Cajaíba e Ribeira 
Povoado Carrilho e Mangabeira 

Povoado Zanguê 
Fonte: Prefeitura Municipal de Itabaiana
Organização: Clêane O. dos Santos, 200
 

De acordo com as informaçõe

realizado pela DESO provém ba

desenvolvimento de recursos hídrico

tubulares existentes em algumas parte

O Projeto Cadastro da Infra-E

de Itabaiana realizado pela SEPLAN

sendo dois do tipo fonte natural, dois

Os poços tubulares são aquel

onde a perfuração é feita por me

rotopneumáticas. Freqüentemente, es
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idades de operação e manutenção, medição de consumo 

lidade da água e atendimento ao público.  

e saneamento básico nacional realizado pelo IBGE em 

rido ano 16.516 ligações de água. Em cinco anos depois 

NTEC, 2005) indica que a Companhia de saneamento de 

do em Itabaiana 18.556 estabelecimentos, sendo 17.649 

striais e 105 do poder público. 

ização das principais fontes de abastecimento na sede 

os, embora os demais também se sirvam das mesmas 

 de água no município de Itabaiana/SE. 

 FONTES DE ABASTECIMENTO 

Água encanada da barragem da Ribeira 
s, 
o, Rio 

Chafariz, poço da COHIDRO 

Água encanada, sem tratamento da nascente 
Avanca 
Água encanada do riacho da Ribeira  
Chafariz, barragem da Ribeira e cisternas 
próprias 
Poços tubulares, minadores e cisternas 

, 2002. 
9. 

s citadas acima verifica-se que o abastecimento de água 

sicamente do poço da COHIDRO (Companhia de 

s e irrigação de Sergipe), do riacho da Ribeira e de poços 

s do território municipal. 

strutura Hídrica do Nordeste, diagnóstico do Município 

TEC em 2002 indica a presença de 697 pontos de água, 

 poços escavados e 693 poços tubulares.  

es utilizados para o aproveitamento da água do subsolo 

io de máquinas perfuratrizes à percussão, rotativas e 

ses poços são denominados de poços artesianos, porém a 
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condição artesiana ocorre quando du

fluxo ascendente em relação à profun

em casos excepcionais se caracteriza

espontaneamente acima da superfície

 No tocante à propriedade do

públicos, 625 são particulares e em 

figura 06 que demonstra à natureza

provimento particular. 

 

80%

4%

Natureza do abas

 Figura 06 - Natureza do abastecimento d
 Fonte: SEPLANTEC, 2002. Organizaçã

 

Por estas premissas, tem-se q

poços tubulares é efetivada, especialm

pequenos e médios proprietários qu

rebanho.  

Vale salientar que na maioria

regras como: consulta a mapas 

comportamento e disposições das feiç

região quanto a profundidade, tipo 

bombeada, características hidroquími
ítulo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   73 Capítulo 2: Dimensão Social e Qualidade de vida 

 

rante a perfuração o nível da água subterrânea decorre de 

didade em que se manifesta a entrada de água, podendo 

r como condição artesiana surgente, quando a água jorra 

 do terreno. 

 terreno onde se encontram os poços tubulares, 64 são 

quatro não se obteve essa informação. De acordo com a 

 do abastecimento dos poços tubulares predomina-se o 

16%

tecimento dos poços tubulares

Abastecimento 
particular 

Abastecimento 
comunitário

Não se obteve 
informação

 
os poços tubulares. 

o: Clêane O. dos Santos, 2009. 

ue em Itabaiana a instalação e abastecimento de água via 

ente, com a finalidade de atender interesses privados de 

e visam suprir necessidades hídricas das lavouras ou 

 dos casos a perfuração é realizada sem obedecimento de 

geológicos e hidrogeológicos; análise quanto ao 

ões estruturais da região; análise dos poços existentes na 

de aqüífero, tipo de rochas perfuradas, volume de água 

cas. 
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Logo, estudiosos afirmam qu

segura para o abastecimento, porém 

potabilidade para este fim, tanto por 

locação equivocada e/ou deficiência

conseqüências são focos de poluição

e/ou efluentes de esgotos não tratado

 

b) Fornecimento de Energia 
 

A energia elétrica trouxe um

ainda maior entre os homens e destes

assim como a maior parte das ativid

prejudica muitas espécies de seres v

habitação, educação, infra-estrutura. 

É significativa para a socieda

Sem energia não poderíamos pensar

Rádio, Microondas, Computador, 

Hospitalares e tantos outros aparatos

vida. 

No âmbito econômico a energ

geração de novas tecnologias e a cri

que o homem mais utiliza na atualida

perda energética durante conversões.

Em Itabaiana a energia elétric

(ENERGISA) de cunho privado, em

acordo com dados do anuário estat

nesse período em Itabaiana 26.399 li

industriais, 202 do poder público, 

públicos e 04 para consumo próprio. 

em todo território municipal é de 30.3

 
 
C) Telefonia e serviços bancár

 
O telefone colaborou para en

era exercido pelo telégrafo. A cria
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e a maior parte das águas subterrâneas é adequada e 

há situações nas quais não são observadas condições de 

razões naturais quanto antrópicas. Contudo, em razão de 

 de construção ocorre perfurações abandonadas cujas 

 de água subterrânea por águas superficiais de infiltração 

s. 

 grande avanço para o mundo permitindo uma interação 

 com a natureza. É importante destacar que sua geração, 

ades humanas, altera fortemente o ambiente e com isso 

ivos, além de interferir na saúde pública, saneamento, 

de porque através dela as pessoas podem se comunicar. 

 em Lâmpada, Internet, Telefone, Geladeira, Televisão, 

Maquinário industrial, Metrô, Aparelhos Médicos-

 tecnológicos que conduzem a melhoria da qualidade de 

ia elétrica permitiu a elevação da produção industrial, a 

ação de novos empregos. É uma das formas de energia 

de, graças a sua facilidade de transporte, baixo índice de 

 

a é transmitida pela Empresa Energética de Sergipe S.A. 

 continuidade dos serviços estatais da Energipe. De 

ístico social (SEPLANTEC, 2005), a empresa atendeu 

gações, sendo 23.147 residenciais, 1.523 comerciais, 162 

1277 rurais, 73 de iluminação pública, 11 de serviços 

Segundo a ENERGISA atualmente o número de ligações 

40.  

ios e postais 

curtar distâncias, superando o papel que anteriormente 

ção de uma rede telegráfica e em seguida o telefone 



Cap

permitiu a descentralização de ativ

poderiam realizar seus negócios dis

cotidiano as inovações tecnológicas

rotinas de vida que são crescentemen

Segundo o censo demográfico

instaladas, ou seja, 3,64% das linha

linhas telefônicas residências e dos t

Telemar, empresa vinculada a rede de

Na cidade existem várias ca

telefone celular de todas as operador

região assim como em todo Brasil. 

O município apresenta cinc

Bradesco, Banco do Nordeste S/A, C

(BANESE). Sendo que os dois prim

últimos com alcances mais expressiv

apresentar secções em outros municíp

Apenas uma agência postal, 

Ainda não há registro de setores terce

 

d) Assistência Médico-Hospit
 

No campo da saúde, o discurs

embora bastante inespecífico e gene

nos séculos XVIII e XIX, quando inv

e dar subsídios para políticas pública

A assistência médico-hospita

um Hospital municipal (Dr. Pedro G

José), postos de saúde e clinicas publ

Em seu quadro municipal há

urbano e 16 na zona rural (Quadro 04

Observa-se que existe um po

bairros, sendo que os mais procurad

desse modo, apesar da assistência de
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idades, de tal maneira que muitas empresas e pessoas 

tantes do centro urbano. Porém, ao incorporar no seu 

, os indivíduos modificaram e alteraram seus ritmos e 

te rápidos e corridos. 

 de 2000, em Itabaiana existiam 3.183 linhas telefônicas 

s existentes em Sergipe no mesmo ano. Atualmente as 

elefones públicos (orelhões) são de responsabilidade da 

 telefonia OI.  

sas comerciais e supermercados que comercializam o 

as. É um serviço que vem crescendo com intensidade na 

o agências bancárias: Banco do Brasil S/A, Banco 

aixa Econômica Federal e Banco do Estado de Sergipe 

eiros bancos atendem apenas a demanda local, e os três 

os dentro da microrregião agreste de Itabaiana, por não 

ios. 

Correios, presta serviço no município como um todo. 

irizados deste serviço. 

alar 

o da relação entre saúde, qualidade de vida e bem estar, 

ralizante, existe desde o nascimento da medicina social, 

estigações sistemáticas começaram a referendar esta tese 

s e movimentos sociais. 

lar apresenta alcances e demandas expressivos, pois há 

arcia Moreno Filho), uma maternidade (Maternidade São 

icas e privadas.  

 25 postos de saúde, sendo 09 localizados no perímetro 

). 

sto de saúde em cerca de 30% dos povoados e 40% dos 

os e mais assistidos são os situados no bairro Centro, 

 saúde nos maiores povoados, os itabaianenses residentes 
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em 70% das comunidades n

hospital da cidade em busca d

 

Quadro 04 - Postos de saúde e

POSTO D

Centro de saúde Multirão 

Centro de saúde Dr. Vlademir

Centro de saúde Dr. Souto Di

Centro de saúde Dr. Lauro M

Centro de saúde III- SESP 

Centro de saúde Dr. Luciano 

Centro de saúde Manoel Pere

Centro de saúde Queimadas 

Clinica da saúde da família D

Centro de saúde Dr. Orneil Câ

Centro de saúde Pé do Veado

Centro de saúde Caraíbas 

Centro de saúde Dr. Carlos de

Unidade de saúde Carilho 

Centro de saúde Profª Deuzin

Centro de saúde Bom Jardim 

Unidade de saúde Zanguê 

Centro de saúde Drª Maria do

Centro de saúde Matapoã 

Centro de saúde Vereador Os

Centro de saúde Dr. Edney Fr

Centro de saúde José Doming

Centro de saúde Severiano Vi

Centro de saúde Dr. Pedro Ga

Centro de saúde José Augusto

Fonte: Secretaria Municipal de I
Organização: Clêane O. dos San
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ão assistidas tendem a lotar os postos de saúde do centro e o 

e atendimento médico-hospitalar. 

 suas respectivas localizações. 

E SAÚDE LOCALIZAÇÃO 

Bairro Rotary Clube 

 de S. Carvalho Bairro Miguel T. De Mendonça 

niz Bairro Centro 

aia Bairro Centro 

Bairro Centro 

Siqueira Bairro Bananeira 

ira de Andrade Bairro Porto 

Bairro Queimadas 

r. Orneil Câmera de Oliveira Bairro São Cristóvão 

mera de Oliveira Povoado Terra Vermelha 

 Povoado Pé do Veado 

Povoado Caraíbas 

 Jesus Povoado Lagoa do Forno 

Povoado Carilho 

ha Tavares dos Santos Povoado Serra  

Povoado Bom Jardim 

Povoado Zanguê 

 Carmo Nascimento Alves Povoado Agrovila 

Povoado Matapoã 

valdo de O. Andrade Povoado Rio das Pedras 

eire Caetano Povoado Mangabeira 

os de Jesus Povoado São José 

eira Santos Povoado Ribeira 

rcia Moreno Filho  Povoado Cajaíba 

 de Menezes Povoado Mangueira 

tabaiana, 2010. 
tos, 2010. 



Cap

De acordo com informações d

do setor é formado por: 32 médic

enfermagem, 184 agentes de saúde e

na zona rural quanto na urbana. C

assistência de maior qualidade nos p

rural, uma vez que a presença de mé

deslocamento da população para a z

fato ocasiona superlotação e precarie

zona urbana em virtude do atendi

assistência médica no posto de saúde

Existem no município o Pro

Agentes Comunitários de Saúde (PA

dirigidos pelo governo municipal par

objetivos possibilitar o acesso univer

No Programa de Saúde da 

municipal e são responsáveis pelo 

localizadas em uma área geográfica 

da saúde, prevenção, recuperação, r

manutenção da saúde desta comun

família, um enfermeiro, um auxiliar 

A atuação das equipes ocorre nos 

comunidade. 

O Programa dos Agentes Com

Programa Saúde da Família. É comp

são acompanhadas e orientadas por 

José Souto Diniz localizado no bairro

Segundo informações da 

freqüentemente acompanhadas pelos

medicamentos são disponibilizados

população em dias determinados nos 

São variados as causas e os n

492 no ano de 2008, (quadro 05), c

presente pesquisa. 
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a secretaria municipal de saúde o efetivo de funcionários 

os, 03 odontólogos, 11 enfermeiros, 24 auxiliares de 

 28 agentes de endemias. Tais funcionários atuam tanto 

abe salientar que a população alega a necessidade de 

ostos de saúde, principalmente, nos localizados na zona 

dicos e enfermeiros se dá de forma irregular, forçando o 

ona urbana em busca de atendimento médico. Assim, o 

dade do serviço de saúde do hospital e postos situados na 

mento da demanda de pessoas que poderiam receber 

 do próprio povoado. 

grama de Saúde da Família (PSF) e o Programa dos 

CS). São programas propostos pelo governo federal e 

a implementar a atenção básica e tem como um dos seus 

sal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade.  

Família (PSF) 17 equipes atuam em todo território 

acompanhamento de um número definido de famílias, 

delimitada. As equipes operam com ações de promoção 

eabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na 

idade. As mesmas são compostas por um médico de 

de enfermagem e 4 ou 6 agentes comunitários de saúde. 

postos de saúde, nas residências e na mobilização da 

unitários de Saúde (PACS) é hoje considerado parte do 

osto por uma equipe de 24 agentes de saúde cujas ações 

um enfermeiro/supervisor lotado no posto de saúde Dr. 

 Centro de Itabaiana. 

secretaria municipal de saúde as doenças mais 

 agentes comunitários são Hipertensão e Diabetes, cujos 

 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e entregues a 

postos de saúde de Itabaiana. 

úmeros de óbitos ocorridos em Itabaiana que totalizaram 

om base em informações oficiais coletadas ao longo da 
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Quadro 05 - Causas e número

Caus

Algumas doenças infecciosas

Neoplasias (tumores) 

Doenças nas células do sangu

Doenças endócrinas nutricion

Transtornos mentais e compo

Doenças do sistema nervoso 

Doenças do aparelho circulató

Doenças do aparelho respirató

Doenças do aparelho digestiv

Doenças da pele e do tecido s

Doenças do sistema osteomus

Doenças do aparelho genituri

Algumas doenças originadas 

Malformação e anomalias cro

Anormalidades encontrada
laboratoriais 
Causas externas de morbidad

Total 

Fonte: Secretaria Municipal de S
Organização: Clêane O. dos San
 
 

Por sua vez a cobertur

doses ministradas no ano de 2

ministradas e cobertura alcan

Observa-se que há u

alcançando-se um percentua

municípios em busca da vaci

seja devido ao fluxo de popu

importantes para o melhor 

infecciosas e, claro em bom e

O nível da cobertura 

campanhas a nível nacional, 
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s de óbitos em Itabaiana – 2008. 

as de Óbitos Números por pessoa 

 e parasitárias 15 

47 

e 07 

ais e metabólicas 37 

rtamentais 10 

10 

rio  130 

rio 32 

o 26 

ubcutâneo  01 

cular e tecido conjuntivo 02 

nário  09 

no período perinatal 34 

mossômicas  09 

s através de exames clínicos 36 

e e mortalidade 87 

492 

aúde, 2008. 
tos, 2010. 

a vacinal infantil é satisfatória em vista do elevado percentual de 

009, demonstrado no quadro 06 pelas vacinas, respectivas doses 

çada por cada vacina em 1.514 crianças de até um ano em 2009. 

ma satisfatória cobertura vacinal em crianças de até um ano, 

l acima de 100% em vista da vinda de pessoas de outros 

na, seja em função da facilidade de acesso aos postos de saúde 

lação de municípios circunvizinhos em Itabaiana. Vacinas essas 

desenvolvimento da criança e profilaxia de doenças graves e 

spelho da qualidade de vida. 

vacinal está relacionado, também, a freqüência da realização de 

estadual e federal e a intensa fiscalização efetivada pelo agente 
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de saúde municipal através de visitas q

 

Quadro 06 - Vacinas, profilaxia, doses

Vacina Doen

BCG Formas grav
Hanseníase. 

Hepatite B Hepatite B 

Antipólio Poliomielite ou

Tetravalente 
Difteria, té
meningite e o
Haemophilus i

Rotavirus Gastroenterites

Tríplice viral (SRC) Sarampo, Rubé

Fonte: Secretaria municipal de Saúde, 200
Organização: Clêane O. dos Santos, 2010.
 

 

O município conta ainda com

atendendo a diversas especialidade

odontologistas, oftalmologistas, nefr

psicólogos, entre outros. Atividades 

ocidental do Estado de Sergipe, atrai

próprio município de Itabaiana e de ou

 

2.2 BEM-ESTAR COLETIVO 
 

2.2.1 Relação entre o ambiente 
 
 
O ambiente atmosférico influe

pode, a partir de suas ações, conscient

Este talvez seja o mais importante ele

vida para a humanidade estão na depen

e o abrigo. 

Desde o século XVIII o est

qualidade do ambiente urbano vem de
lo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   79 Capítulo 2: Dimensão Social e Qualidade de vida 

 

ue esses desempenham nos domicílios. 

 e cobertura no território municipal - 2009. 

ças evitadas 
Doses 

(und.) 
Cobertura (%) 

es de Tuberculose, 1365 90,16 

1524 100,66 

 Paralisia Infantil 1500 99,08 

tano, coqueluche, 
utras infecções pelo 
nfluenza tipo B. 

1513 99,93 

 1335 88,18 

ola e Caxumba 1532 101,19 

9. 
 

 cerca de 50 clínicas privadas em sua área urbana 

s, como: clínicos gerais, pediatras, fisioterápicos, 

ologistas, urologistas, cardiologista, ginecologistas, 

que apresentam considerável procura na área centro-

ndo, também, outras pessoas do Nordeste baiano, do 

tros municípios do estado. 

atmosférico e o ambiente construído 

ncia o homem e suas atividades, enquanto o homem 

e ou inconscientemente influenciar o tempo e o clima. 

mento do ambiente natural, pois as principais bases da 

dência do clima, especialmente o ar, a água, o alimento 

udo do clima das cidades e, conseqüentemente, da 

spertando grande interesse. Estudos clássicos de clima 
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urbano apontaram evidências de alt

visto que cada construção converte e

sistema.  

Dessa forma, constrói-se um

ponto dentro do regional onde uma

geográfico especializa uma dada d

escalas do clima, a zonal, a regional e

Os problemas resultantes das

evidenciados de modo mais eficien

dissociar os atributos climáticos do

componentes do sistema urbano, intim

O meio ambiente urbano é um

elementos antrópicos quanto os natu

qualidade de vida ou não é fruto d

representa um sistema aberto, implic

no sistema e exportação ao ambiente

A cidade é o espaço em que

paisagem natural. Considerando o s

entre o solo e os telhados dos edif

urbanas interfere na morfologia urban

O clima urbano é, pois, a mo

segundo a concentração populaciona

conforto térmico dependem dos tip

NETTO, 2008). 

A intensa e crescente urbaniz

aspectos do clima local, prejudicando

aumento de áreas construídas e o

espaços verdes intra-urbanos e à polu

das cidades, tais como elevação da 

velocidade dos ventos. 

Desse modo, o padrão da estr

rede viária, densidade e altura das c

das edificações, asfalto, posição oro
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erações dos elementos climáticos nos centros urbanos, 

m calor, de forma diferente, a radiação solar que entra no 

 microclima, ou seja, um tipo de clima local que é um 

 conjunção de fatores das diversas esferas do domínio 

efinição climática, fato que nos reporta à questão das 

 a local.   

 modificações antropogênicas no Sistema Climático são 

te nas áreas urbanas, onde se tem uma dificuldade de 

s elementos de qualidade ambiental, pois ambos são 

amente relacionados e dependentes entre si. 

 sistema intimamente inter-relacionado, em que tanto os 

rais são considerados parte do sistema de relações, e a 

a associação dos dois. Por tal razão o clima da cidade 

ando, portanto, em entrada de energia, sua transformação 

 externo. 

 a atuação do homem se manifesta na transformação da 

istema atmosférico, o espaço urbano é aquele disposto 

ícios, onde o impacto das construções e das atividades 

a e nas condições climáticas. 

dificação substancial de um clima local, sendo variável, 

l e/ou a densidade de edificações. Assim as alterações no 

os de tempo e da estrutura urbana (PINTO; AGUIAR 

ação que vem ocorrendo nas cidades tem modificado os 

 o conforto térmico. A desordenada ocupação do solo, o 

 adensamento populacional, associados à redução de 

ição atmosférica, têm causado alterações no microclima 

temperatura e umidade do ar e mudança da direção e 

utura urbana representada pelos usos do solo, traçado da 

onstruções, materiais da construção, altura e orientações 

gráfica, sítio urbano e morfologia contribuem de forma 
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direta e indireta para o bem estar 

médias ou pequenas. 

Pode-se inferir, por consegui

mais pelo clima do que qualquer o

fisiológicas do homem respondem às

Ayoade (1991), informa que 

umidade e vento. Geralmente a alta t

e o mental. O ar seco ou temperatur

energia física e a disposição para o tr

Nessa perspectiva, os efeitos

urbanas são sentidos em esferas da 

do ar, pluviosidade concentrada, des

urbano, desmoronamentos, surgime

coração, de circulação, de respiração

vestuário. 

Ainda segundo Pinto e Ag

temperatura e umidade como conseq

por um conjunto de edificações e 

diminuem a velocidade dos ventos,

Desse modo, o escoamento superf

aumento de calor. 

A temperatura é a variável 

cidades, pois há uma tendência de 

asfalto e no concreto, devido à grand

O bairro Centro é um exemp

(Figura 07), tendo como ruas limítro

Reis, à leste; Av. Luiz Magalhães 

oeste. O mesmo tem fronteira com 

Cristóvão, a oeste; Mandeme Paes M

Esse bairro constitui o centro

concentra o maior número de sobr

tendência a pouca circulação de vent

virtude das ruas se caracterizarem c
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coletivo da população das cidades sejam elas grandes, 

nte, que a qualidade de vida e o conforto são afetados 

utro componente do meio ambiente, já que as funções 

 mudanças no tempo atmosférico.  

o vigor físico do homem é influenciado pela temperatura, 

emperatura e a umidade tendem a abrandar a força física 

as extremamente baixas podem prejudicar ou diminuir a 

abalho mental. 

 resultantes do impacto das construções e das atividades 

vida tais como: conforto térmico, qualidade e circulação 

organização da vida urbana, transtornos no deslocamento 

nto de desabrigados, doenças endêmicas, distúrbios de 

 e dermatológicos, transtornos de humor e adequação do 

uiar Netto (2008), o espaço construído atua sobre a 

uência da substituição da superfície natural e permeável 

superficies impermeáveis que aumentam a rugosidade, 

 são boas condutoras de calor e de redução do albedo. 

icial se acelera e a evaporação se reduz, provocando 

mais afetada e a que melhor caracteriza o clima das 

se armazenar energia na alvenaria das edificações, no 

e condutibilidade térmica de seus materiais.  

lo de espaço construído no conjunto urbano de Itabaiana 

fes: A Percílio Andrade, ao norte; Av. Engenheiro Carlos 

e Francisco Santos, no sudoeste; e Rua Pedro Diniz, a 

os seguintes bairros: Anísio Amâncio de Oliveira e São 

endonça, a norte; Rotary Club, a Leste; e Serrano, a Sul.  

 econômico do município de Itabaiana, e onde também se 

ados, com até dois pavimentos. Tal fato mostra uma 

os na área, como também um aumento da temperatura em 

omo estreitas e asfaltadas, o que agrava o desconforto 
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térmico da cidade, pois, mud

freadas pelos sobrados. 

 

Figura 07 - Localização do centr
Fonte: Base Cartográfica: Secret
Organização: Clêane O. dos San

 

 

Assim, o desconforto 

uma maior concentração do 

mantém seu comércio e mo

edifícios em uma cidade po

ásperas.  

De manhã, as pared

temperaturas mais elevadas q

concentrado entre as paredes 

bem aquecidos, ao passo q
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anças na velocidade e na orientação dos ventos tendem a ser 

o comercial de Itabaiana/SE.  
aria de Infra-estrutura e Planejamento de Itabaiana, 2008. 
tos e Diana M. de Carvalho, 2009. 

térmico tende a ser mais acentuado na área comercial, onde há 

número de sobrados, uma vez que o itabaianense, por vezes, 

radia no mesmo edifício. Vale salientar que a geometria dos 

de implicar no aprisionamento do ar e constituir superfícies 

es das construções expostas diretamente ao sol apresentam 

ue a dos telhados e as das áreas rurais em torno. O calor acha-se 

das ruas mais estreitas. Ao meio dia, os telhados e as áreas estão 

ue as paredes não expostas apresentam temperaturas menos 
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elevadas. E durante a noite, as ed

funcionando como bolsas de água qu

 

2.2.2 Relação entre conforto t
 
 

A presença de áreas verdes é

que por seus atributos, vem colabor

população, a partir dos benefícios

arbórea. 

Nessa perspectiva se destac

comportamento do microclima urban

e na melhora das condições ambient

as árvores, têm a função de extra

manutenção do equilíbrio climático a

radiação solar que alcançaria a superf

Segundo Lorusso (1992), 

individualizados que estabelecem 

representadas pelos logradouros púb

direto da população com a natu

remanescentes vegetais incorporado

presentes nos fundos de quintais e em

nas ruas e avenidas. 

Assim, as áreas verdes pod

(públicos e privados) e logradouro

estratos, devendo ser providos de e

implantada, sendo caracterizado por s

A implantação de áreas verde

seu melhor aproveitamento para 

temperaturas, dos ventos predomin

características da população indicará

verdes. A previsão de um sistema v

para o conforto e a qualidade de vida

Lima Neto e Melo e Souza 

meio urbano promove resultados ben
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ificações liberam a energia acumulada durante o dia, 

ente, irradiando energia em várias direções.  

érmico e áreas verdes 

 essencial na estrutura e dinâmica do ambiente urbano, 

ar para a melhoria da qualidade ambiental e de vida da 

 desempenhados pelas funções naturais da vegetação 

a a importância das áreas verdes e sua influência no 

o, a fim de mitigar os efeitos prejudiciais da urbanização 

ais em áreas urbanizadas. Portanto, as plantas, sobretudo 

ir água do solo para devolvê-la ao ar, auxiliando na 

o produzir sombreamento e filtrar grande quantidade de 

ície. 

as áreas verdes urbanas englobam três setores 

interfaces entre si, são as áreas verdes públicas 

licos destinados ao lazer ou que viabilizam o encontro 

reza. As áreas verdes privadas constituídas pelos 

s à malha urbana, tais como as coberturas verdes 

 clubes particulares. Além da arborização viária presente 

em ser definidas como um conjunto de subespaços 

s das cidades constituídos de vegetação de distintos 

lementos de porte arbóreo, seja de ordem natural ou 

olos permeáveis (REZENDE; MELO E SOUZA, 2009).  

s deve ocorrer com base em parâmetros que favoreçam o 

o conforto urbano. Por conseguinte, a análise das 

antes, da umidade relativa do ar, da topografia e das 

 a localização, dimensão, uso e equipamentos de áreas 

erde que permeie a malha urbana é, portanto, essencial 

 nas cidades. 

(2009), afirmam que a estabilização da arborização no 

éficos no instante em que exerce função estética, social e 
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ecológica no sentido de embelezame

na sociedade. 

A função estética está relac

concreto versus a forma de densidad

estético com alto nível de desconstru

e construções de diferentes estilos arq

A funcionalidade social da

relacionamento da sociedade, uma ve

convívio entre pessoas de diferent

essencial para o bem-estar psíquico e

A função ecológica está prese

pela vegetação rasteira. Desempenha

residuais, realiza, também, a rec

fotossintética, além de colaborar na d

a qualidade do ar (REZENDE; MELO

Sob perspectiva ecológica, a

redução da incidência de raios solare

amenização das temperaturas. 

Na presente pesquisa foram 

percepção da importância, da inten

térmico da cidade. Uma vez que, a p

uma arborização adequada das áreas

do Brasil.  

Vale ressaltar que essa ferram

Itabaiana/SE, município que dispõ

preservados. Nesse contexto, destac

uma tomada de consciência do ambi

está localizado, aprendendo a prot

dimensão ambiental configura-se cre

de atores do universo educativo.  

Nos centros urbanos, as área

avaliar as questões ambientais e sua

isso, a presença da cobertura veget

trazem benefícios diretos e indiretos 
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nto da cidade, melhoria do ambiente urbano e bem estar 

ionada ao contraste harmônico entre as estruturas de 

e dos elementos arbóreos, apresentando assim um valor 

ção da poluição visual produzida pelos outdoors, faixas, 

uitetônicos. 

 arborização no meio urbano está voltada para o 

z que a presença de árvores possibilita a oportunidade de 

es classes sociais em espaços verdes públicos, sendo 

m termos de atenuação do estresse. 

nte no verde urbano, representado pelo extrato arbóreo e 

 uma ação purificadora por fixação das poeiras e matérias 

iclagem de gases tóxicos através da ação natural 

epuração bacteriana e de outros organismos, melhorando 

 E SOUZA, 2009).  

 arborização urbana melhora o microclima, por meio da 

s, da elevação da umidade atmosférica e da conseqüente 

realizados alguns questionamentos à população sobre a 

sidade e da interferência da arborização no conforto 

ercepção da população quanto aos benefícios trazidos por 

 urbanas tem sido utilizada em alguns bairros ou cidades 

enta de pesquisa até então não havia sido explorada em 

e de alguns espaços urbanos verdes que devem ser 

a-se a percepção ambiental que é definida como sendo 

ente pelo homem de forma a perceber o ambiente que se 

eger e cuidar dele da melhor forma possível, pois a 

scentemente como uma questão que abarca um conjunto 

s verdes funcionam como indicadores para conhecer e 

s interferências na qualidade de vida da população. Por 

al em cada bairro da cidade é um dos parâmetros que 

para o conforto térmico e qualidade do ar na área urbana. 
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Verifica-se que o centro co

presença de apenas quatro praças a e

árvores com mais de cem anos. 

Figura 08- Praça Fausto Cardoso, bairro
Foto: Clêane Oliveira dos Santos, 2008. 
 
 

A arborização é um fator c

função paisagística, proporciona ou

intensidade dos ruídos, melhora a qu

e valoriza o espaço em que está ins

oferece abrigo e alimento a pequenos

A presença de vegetação de

públicos, bem como em canteiros e

saúde humana associados à melhor

importância da arborização numa cid

escala de 1 a 5 em nível de importânc

Esse fato pode estar ligado à

centro onde se dá um maior fluxo d

grande porte, sendo enfática nos dias

nessa área, ou ainda nas quintas-fei
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mercial de Itabaiana é totalmente pavimentado, com 

xemplo da Praça Fausto Cardoso (Figura 08), que possui 

 
 Centro da cidade.  

onsiderável para a qualidade de vida humana. Além da 

tros benefícios ao homem. Produz sombra, diminui a 

alidade do ar, reduz o calor e o frio, embeleza a paisagem 

erida, proporciona sensação de contato com a natureza, 

 animais, favorecendo a biodiversidade. 

 porte arbóreo é fundamental nas praças, parques, jardins 

 na rede viária, pois desempenha múltiplos benefícios a 

ia da qualidade ambiental. Quando avaliados acerca da 

ade, 38% apontaram a escala máxima, considerando uma 

ia crescente, como pode ser verificado na figura 09.  

 questão do desconforto térmico que se forma no bairro 

e pessoas e tráfego de automóveis de pequeno, médio e 

 de feira, quando se concentram cerca de 25.000 pessoas 

ras, devido à concentração de veículos para embarque e 
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desembarque de mercadorias nos La

em virtude de tantos fluxos há per

padrão de circulação da cidade agra

decorrência das diferenças barométri
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 Figura 09- Importância da arborização n
  Organização: Clêane Oliveira dos Sant
  Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

De acordo com Nucci (2001)

da cobertura vegetal atendem mais a 

biológicas. No entanto, a cobertur

significativa na qualidade ambienta

estético e/ou sentimental.  

Parafraseando Lima Neto e M

 
a arborização 
homem com o
inerentes ao b
vegetal, atend
representada 
desempenham
relação entre 
vida (LIMA N
 

Em Itabaiana os espaços v
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rgos São Antônio e Largo José do Prado Franco. Logo, 

íodos do dia, onde o calor torna-se acentuado, onde o 

va a poluição pela direção convergente dos ventos em 

cas e pelo estabelecimento de uma camada de inversão.  

3 4 5

e importância crescente

ia da arborização na cidade

 
a cidade. 

os, 2009. 

, no contexto atual para a maioria das pessoas as funções 

satisfação psicológica e cultural do que as funções físico-

a vegetal das áreas verdes urbanas exerce influência 

l e no bem estar dos habitantes, muito além do valor 

elo e Souza (2009), 

em cidades aparece com o intuito de garantir um arranjo do 
 ambiente natural, a fim de desfrutar seus principais benefícios 
em-estar que estão diretamente vinculados ao componente 

endo ao aspecto cultural e psicológico do ser humano. Ela é 
por conjuntos arbóreos de diferentes origens e que 

 diferentes papeis e tem desempenho no restabelecimento da 
o homem e o meio natural, garantindo melhor qualidade de 
ETO; MELO E SOUZA, 2009, p. 56). 

erdes estão distribuídos em áreas pontuais da cidade, 
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especificamente nos canteiros

diferentes graus de intensidad

Predominam espécies de val

vegetais nativas foram desma

Figura 10 - Presença de áreas ve
Foto: Clêane Oliveira dos Santo
 

 
A cidade têm 12 praça

Pessoa, General João Perreira

Oliveira, Vesta Maria de Gói

Mendonça. No entanto, a po

vezes são degradados em deco

No âmbito dessa disc

complexos problemas ambien

nos sistemas de conheciment

de racionalidade existente, fun

Porém, debates sobre

mudança nos sistemas de t

Conferência Intergovernamen

1977, que se disseminou um
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 das principais avenidas (Figura 10) e nas praças localizadas, em 

e, tanto no centro da cidade quanto em bairros mais afastados. 

or decorativo ainda que climaticamente adaptadas. As espécies 

tadas ao longo do tempo, sem reservas no entorno urbano. 

rdes na avenida que dá acesso a entrada da cidade.  
s, 2008. 

s que são as seguintes (Figura 11): Praça Fausto Cardoso, João 

, São Luiz, João Marcelo, Lafaete Noronha, Padre Gumercindo, 

s, Frei Fidelis, Jubal de Carvalho, Calçadão Francisco Teles de 

pulação não atribui o correto valor a esses espaços que muitas 

rrência da falta de consciência e educação ambiental.  

ussão, destaca-se a impossibilidade de resolver os crescentes e 

tais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança radical 

o, dos valores e dos comportamentos produzidos pela dinâmica 

dada no aspecto econômico do desenvolvimento. 

 os problemas ambientais e necessidades de articulação e 

ransmissão de conhecimento não são novos, foi a partir da 

tal sobre Educação Ambiental realizada em Tsibilisi (EUA), em 

 amplo processo em nível global encaminhado a criação de 
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condições que formem uma

reorientando a produção de co

e nos princípios da complexid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Praças presentes em B
Foto: Clêane O. dos Santos, 201

 

 

O documento da Co

Educação e Consciência Públ

destaca a necessidade de se a

de ética e sustentabilidade, 

práticas interdisciplinares.  

A avaliação dos dado

verdes nas ruas e calçadas da

baixa; 54% afirmaram que a

percentual inferior aos 72% q

verdes é muito baixa, como po
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 nova consciência no que diz respeito ao valor da natureza 

nhecimento fundamentado nos métodos da interdisciplinaridade 

ade.  

airros distintos de Itabaiana. 
0. 

nferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, 

ica para a Sustentabilidade, realizada em Tessalônica (Grécia), 

rticularem ações de educação ambiental baseadas nos conceitos 

identidade cultural e diversidade, mobilização, participação e 

s diagnosticou, também, a percepção da ocorrência de áreas 

 cidade, considerando uma escala de muito alta, média e muito 

s praças possuem uma intensidade muito alta de áreas verdes, 

ue associaram às calçadas a intensidade muito baixa de áreas 

de ser visualizado na figura 12. 
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Figura 12- Ocorrência de áreas v
Organização: Clêane Oliveira do
Fonte: Questionários, 2009. 

 

 

Vale salientar que de

consideraram Itabaiana arbori

de árvores, sobretudo, porque

pessoas não souberam diagno

a presença de árvores com a

estrutura urbana presente. No 

ou não tem consciência da pr

vez que é constante a prática

públicos. 

Explica a ciência que 

cuidados constantes, desde a

árvores antigas passando pel

obedecer a critérios técnicos 

prejudicar sua beleza e sua co

É importante ressaltar

na cidade, verifica-se que e

gramados e pequenas planta

cidade (Figura 13). 
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Calçadas

ia de áreas verdes na cidade

Muito alta

Média

Muito baixa

 
erdes na cidade.  
s Santos, 2009. 

 acordo com dados coletados por questionários, 30 pessoas 

zada, porém 67 pessoas afirmaram que a cidade ainda necessita 

 a mesma passou por um processo de pavimentação (asfalto), e 3 

sticar tal fato. Assim, observa-se que os entrevistados associam 

 redução do desconforto térmico ocasionado pelo conjunto da 

entanto, uma significativa parcela da população não se preocupa 

eservação dos poucos espaços verdes existentes na cidade, uma 

 de deposição de lixo e retirada banal de plantas dos espaços 

para a manutenção das áreas verdes em bom estado é necessário 

 condução das mudas em crescimento, até a recuperação de 

a limpeza dos espaços. As podas, quando necessárias, devem 

e serem feitas corretamente, para evitar danos à árvore e não 

ntribuição de sombra no espaço. 

 que apesar da existência de um significativo número de praças 

m algumas não existe arborização, no máximo observam-se 

s, a exemplo de praças localizadas em bairros periféricos da 
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Figura 13 - Vista da Praça do ba
Foto: Clêane Oliveira dos Santo

 

 
A arborização é o co

desconhece a importância da

espaço vivido na cidade, uma

sócio-culturais dos itabaianen

O espaço ocupado po

cidade, mas, também, a qu

padrões de circulação das 

microclima, e no sistema de 

outros motivos, porque permi

freático, evitando que esta águ

cause transtornos socioambien

Na verdade, é o gra

cimento, a causa de proble

Principalmente, nessas época

em vários pontos de bairros d

Assim, o espaço const

a temperatura e a umidade. A

Capítulo 2: Dimensão Social e Qualidade de vida 
irro São Cristóvão.  
s, 2009. 

mponente ambiental mais visível, contudo a população ainda 

 conservação das áreas verdes para a qualidade ambiental do 

 vez que nesses espaços, principalmente, se efetivam as relações 

ses.  

r áreas verdes, nas cidades, afeta não somente a paisagem da 

alidade ambiental, representando alterações significativas nos 

massas de ar, podendo levar a possíveis mudanças no seu 

drenagem local. No entanto, essas áreas são importantes, dentre 

tem que a água da chuva penetre no solo, alimentando o lençol 

a se acumule sobre a área coberta por materiais impermeáveis e 

tais. 

nde percentual de cobertura do solo da cidade por asfalto e 

mas freqüentes em épocas de chuvas, como as enchentes. 

s é comum queixas sobre os danos causados pelos alagamentos 

istintos. 

ruído e a insuficiência de áreas verdes no município atuam sobre 

lém disso, a construção e substituição da superfície natural por 
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um conjunto de construções de imó

são: a redução da velocidade do vent

Mais uma vez, percebe-se qu

uma identidade voltada para ques

preocupada com as questões ambien

de vida. As preocupações dos cida

vinculadas aos aspectos financeiros o

no setor comercial. 

Assim, existe necessidade d

princípio transformador, no qual a c

essencial para promover o desen

puramente econômico. Por isso, 

comprometimento com as questões a

sociais baseadas no fortalecimento d

ponto de vista integrador.  
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veis aumentam a rugosidade, cujos efeitos mais diretos 

o e aumento da turbulência. 

e a população e autoridades itabaianenses não possuem 

tões ambientais, isto é, a sociedade não está muito 

tais e até mesmo se essas vão influir ou não na qualidade 

dãos com a melhora da qualidade de vida estão mais 

u materiais, pois a identidade do Itabaianense tem raízes 

e difusão da educação ambiental no município como 

o-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo 

volvimento sustentável e não apenas o crescimento 

aplicar os preceitos da educação voltada para o 

mbientais implica na necessidade de se ajustar as práticas 

o acesso à informação e à educação ambiental em um 



Capítulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DimensãDimensãDimensãDimensã
Espaços U

 
 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   92 

 

Capítulo 3: 
o Ambiental noso Ambiental noso Ambiental noso Ambiental nos 
rbanos e Rurais 



 93 

3.1- MEIO AMBIENTE, PE

 
3.1.1 A percepção amb

 
Na análise de um am

meio em que vivem, suas fon

realização de um trabalho co

modo, “pode-se considerar a

importância no estudo da int

profunda diferença entre o ce

(RIO; OLIVEIRA, 1996, p. 9

De acordo com essa a

espaço, o percebe como um 

expressar os componentes pa

bibliografia, fotografias aérea

lugar em função da inexistênc

A preocupação com 

sociedade e em Itabaiana ess

preocupação se materializa

administrativa brasileira e on

facilitada.  

O município em quest

dimensão espacial reduzida e

envolvam a população de for

em espaços pequenos do que 

 Considera-se a perc

diagnóstico do bem estar, poi

por estratos socioeconômicos

de Itabaiana coloca-se como

qualidade do meio ambiente q

Nesta etapa da pesqu

domiciliares, levou-se em co

associado com o debate do in

contemplado o objeto centra
Capítulo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa  Capítulo 3: Dimensão Ambiental nos Espaços Urbanos e Rurais 

 

RCEPÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS 

iental nos espaços urbano e rural 

biente é interessante conhecer como os indivíduos percebem o 

tes de satisfação e insatisfação, pois se tem a possibilidade da 

m bases locais, partindo da realidade do público alvo. Desse 

 percepção dos moradores como uma informação de grande 

eração entre o homem e paisagem, pois é inegável que há uma 

nário descrito e estudado, e um cenário experenciado e vivido” 

9). 

bordagem pode-se inferir que o individuo residente em um dado 

lugar, caracterizando-o por adjetivos variáveis e pessoais para 

isagísticos, ao contrário de quem o estuda somente por meio de 

s, imagens de satélites e trabalho de campo, pois não visualiza o 

ia da emoção de pertencimento. 

o meio ambiente hoje é um tema generalizado em toda a 

e fato não é indiferente, já que o lugar principal no qual essa 

 é o município, menor unidade da estrutura político – 

de, em tese, a oferta de uma qualidade de vida deveria ser mais 

ão possui uma área de 364 quilômetros quadrados, um espaço de 

 homogênea, relativamente propício a efetivação de estudos que 

ma direta, pois é mais fácil considerar a percepção das pessoas 

em dimensões amplas e heterogêneas. 

epção como um aspecto subjetivo e indispensável para o 

s o mesmo indicador pode ser percepcionado de forma diferente 

 diferentes. Nesse sentido, o estudo dos espaços urbanos e rurais 

 um fenômeno experenciado pelo morador, o qual percebe a 

ue o cerca.  

isa, ao estruturar as entrevistas e aplicá-las em 100 unidades 

nsideração questões relativas à percepção de meio ambiente 

dicador resíduos sólidos no espaço urbano e rural. De início foi 

l da pesquisa, não se distanciando das questões secundárias. A 
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primeira parte do trabalho de campo 

educação ambiental, Agenda 21 e res

No tocante ao nível de conhec

muito baixo de compreensão sobre

representa o meio ambiente, 47%

conhecimento acerca do ambiente, se

de entendimento e 4% demonstraram

Acerca do interesse por assun

ressaltando a importância de conhec

29% apontaram que às vezes se inte

alienação por tais questões. 

No entanto, quando question

sobre educação ambiental, se fosse r

freqüentar independente do assunto 

contudo dependendo do assunto e 

natureza não é muito atrativa. 

Discutiu-se a questão da freq

ou seja, comportamentos individuai

responsabilidade para conservação d

resultado da análise dos dados foi ne

sempre tais temáticas na residência, m

poucas vezes em família, como pode 

 
Tabela 01 - Freqüência de discussão s

Freqüência de Discussão de tema

S
Qua
Pou

Não lembra da última vez
N

Organização: Clêane Oliveira dos Santos
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 

 

Dados que demonstram a fa

estrutura moral e cidadã da família

Capítul
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ressalta-se algumas noções básicas do meio ambiente, de 

ponsabilidades ambientais. 

imento sobre meio ambiente 7% afirmaram ter um grau 

 fatores ambientais ou até mesmo nem sabiam o que 

 da amostra disseram possuir um nível médio de 

guidos de 22% que reconheceram possuir um nível alto 

 ter um grau muito alto de conhecimento.   

tos ligados ao ambiente, 64% afirmaram positivamente 

er e conversar sobre o assunto com alguma freqüência, 

ressam pelo assunto e 7% dos entrevistados admitiram 

ados se teriam interesse em participar de uma palestra 

ealizada na cidade, 40% confirmaram a possibilidade de 

que fosse abordado, 40% afirmaram que participariam, 

20% afirmaram que a participação em eventos dessa 

üência com que assuntos ligados à educação ambiental, 

s para com o meio ambiente, exercício da cidadania, 

os recursos naturais, são discutidos no ceio familiar. O 

gativo uma vez que apenas 6% afirmaram que discutem 

as 46% responderam que esses assuntos são discutidos 

ser observado na tabela 01.  

obre educação ambiental na residência do entrevistado.  
 

s ligados à Educação Ambiental Entrevistados 
% 

empre 6 
se sempre 12 
cas vezes 46 
 que conversou sobre o assunto 20 
unca 16 

, 2009. 

lta de discernimento acerca da importância da base, 

 na formação dos citadinos, visto que tais discussões 
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implicam no questionamento de v

prevalecentes, aludindo mudança na 

práticas cotidianas. Onde muitas veze

tona a necessidade de sacrifícios mín

No questionário foi abordad

atividades do cotidiano efetiva-se alg

causar algum dano quando deposita

realizam uma separação, usam meios

na atmosfera, produzem a poluição s

asseguraram que não causam dano

acarretam ou não algum prejuízo ao m

Realizou-se, ainda, a análise

conteúdo da Agenda 21, como um in

todos habitação adequada; promover

promover a existência integrada de i

manejo de resíduos e gerar o dese

institucional e técnica para o avanço 

A análise da percepção acerc

amostra asseguraram nunca ter ouvi

falar, mas que não sabiam do que

apontando para um instrumento de 

ausência de debates sobre o assunto

privadas responsáveis pela transmissã

Quanto à percepção dos p

Itabaiana, a população indicou a pol

expostos a céu aberto como problem

alto entre a sociedade.  

O mal estar com a poluição 

presentes na poeira advinda de olaria

da cidade, a exemplo do bairro Ma

decorrência do armazém de café. 

Além da poluição causada pe

no rural, os cidadãos de Itabaiana de

para locomoção na área municipal

Capítu
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alores e premissas que norteiam as práticas sociais 

forma de pensar e transformação no conhecimento e nas 

s vivenciar uma mudança nos hábitos corriqueiros trás a 

imos, mas não são esperados. 

a a questão de ter consciência e considerar que nas 

um prejuízo ao meio ambiente, mais de 50% reconheceu 

m óleo doméstico no esgoto, jogam lixo na rua e não 

 de transporte para se locomover, pois estes liberam CO2 

onora, entre outros exemplos. Contudo, 37 entrevistados 

 ao meio ambiente e 10 afirmaram que não sabe se 

eio ambiente. 

 da percepção por parte dos entrevistados acerca do 

strumento que prevê, entre outras melhorias: oferecer a 

 o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; 

nfra-estrutura ambiental: água, saneamento, drenagem e 

nvolvimento dos recursos humanos e da capacitação 

dos assentamentos humanos.  

a da Agenda 21 foi negativa em função de que 69% da 

do falar sobre o assunto, 22% disseram que já ouviram 

 se trata e apenas 9% afirmaram saber o significado 

planejamento. O fato deve está vinculado a freqüente 

 entre a sociedade, nas escolas e instituições públicas e 

o de informação no município. 

roblemas ambientais presentes no espaço urbano de 

uição do ar e a insatisfação com a presença de esgotos 

as ambientais que geram um nível de incômodo muito 

do ar se dá em função de partículas de matérias-primas 

s e cerâmicas que estão localizadas no perímetro urbano 

cela (Figura 14), e da poluição no Bairro Serrano em 

la circulação de veículos tanto no espaço urbano quanto 

stacam o uso e a diversidade de transportes particulares 

 e extra-municipal. De acordo com o Departamento 
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Estadual de Trânsito – DET

seguintes tipos de veículos (e

caminhonete e utilitários. 

automóveis e 11 mil unidades

transporte particular municip

moto-táxi. 

 

Figura 14 - Vista de uma cerâmi
Foto: Clêane O. dos Santos, 200
 
 

O incômodo em relaç

cheiro ocasionado pelo defic

bairros periféricos (Figura 1

saneamento básico, e até me

culminando no alagamento de

quando da ocorrência de c

acontecimentos desse porte es

cotidianas da população que 

clara demonstração da falta de
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RAN (anos de 2003-2007) foram registrados em Itabaiana os 

m termos gerais): ciclomotores, triciclos, micro-ônibus, ônibus, 

Considerando o ano de 2007, foram contabilizados 5.269 

 de motocicletas, estas representam um dos maiores símbolos do 

al, onde cerca de 500 unidades destinam-se aos serviços de 

ca localizada no bairro Macela.  
9. 

ão aos esgotos expostos a céu aberto está associado ao mau 

iente sistema de esgoto de algumas localidades da cidade. Nos 

5), onde o esgoto aflora em função do deficiente sistema de 

smo em função do entulhamento do lixo no sistema de esgoto 

 casas (tanto em bairros periféricos quanto no centro da cidade) 

huvas de grande intensidade. É significativo ressaltar que 

tão vinculados a necessidade de planejamento urbano e as ações 

insiste em depositar nas ruas resíduos de diversas origens, uma 

 educação ambiental. 
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Figura 15 –Esgoto a céu aberto n
Foto: Clêane Oliveira dos Santo

 
 
Quando questionados 

de incômodo 71% respondera

as pessoas próximas quanto 

ambiente ao jogar lixo na rua

áreas verdes da cidade.  

A amostra, também, f

cidade, caso resultasse em um

não, que o meio ambiente nã

sim, pois ter emprego é mais 

de emprego iria proporcionar 

pois o progresso da cidade 

conservação do meio ambien

sobrepuja o meio ambiente c

função voltada para o comérc

contribuiu para impulsionar a

se refere a atividades do segm

Capítulo 3: Dimensão Ambiental nos Espaços Urbanos e Rurais 
as ruas da periferia da cidade.  
s, 2009. 

sobre as ações que os mesmos realizam para mudar a situação 

m que não faz nada e 29% afirmaram que tentam conscientizar 

aos danos que a própria população itabaianense causa ao meio 

, desperdiçar alimentos, produzir muito ruído e não preservar as 

oi interrogada se aceitaria um determinado nível de poluição na 

a maior oferta de emprego. Verificou-se que 65% disseram que 

o deve ser prejudicado de forma alguma, 24% responderam que 

importante e 11% afirmaram que depende, uma vez que a oferta 

maior qualidade de vida ou que dependeria do grau de poluição, 

seria mais significativo. Embora 65% terem sinalizado para a 

te sabe-se que em Itabaiana, a função do capital muitas vezes 

ircundante, uma vez que o município apresenta um caráter ou 

io. A construção da BR-235 e de outras vias que a intercalam, 

 fixação de atividades econômicas municipais, sobretudo no que 

ento terciário e primário.  



Cap

Por isso, observa-se que o

entreposto comercial de itens prod

confeccionados em outros estados. 

cidade em Itabaiana, assim como ent

meio ambiente é deixada para segund

identidade comercial, assume um 

cidade. 

 

3.1.2 Definições de resíduos s

 
O ser humano no desenvolvim

grande quantidade de resíduos. Assim

produtos consumidos acumular dentr

um tratamento adequado2 para os r

consumo desenfreado, além de inves

resíduos, além da reutilização e da re

Precisa-se ainda reformular a

Não se pode mais considerar todo res

transformado em nova matéria-prima

buscar o significado do termo resíd

para designar lixo. Nesse sentido é pe

Na realidade, não é fácil defin

dos termos lixo e resíduos, diferem

língua corrente, o termo resíduo é tid

Para a ABNT – Associação 

são restos das atividades humanas, c

ou descartáveis. Esses materiais res

industrial, comercial, agrícola, de ser

A palavra lixo derivada do ter

Portuguesa Aurélio (2005, p.549), é d

fora, entulho, coisa imprestável.  

                                                           
2 Segundo Jardim et al. (1995) o tratamento
reciclagem, compostagem e incineração qu
econômica e ambiental para a administração
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 espaço urbano de Itabaiana transformou-se em um 

uzidos em seu próprio município como também dos 

Fato que corroborou numa maior articulação campo-

re outros estados. Dessa maneira, as preocupações com o 

o plano e a questão da renda, pode-se dizer o aspecto da 

contexto mais importante para o desenvolvimento da 

ólidos 

ento de suas atividades do dia-a-dia gera e descarta uma 

, percebe-se que como não se pode deixar os restos dos 

o das casas, é preciso conter a geração de resíduos e dar 

esíduos no nosso planeta. Para isso é preciso conter o 

tir em tecnologias que permitem abrandar a geração de 

ciclagem dos materiais em desuso. 

 concepção da população à respeito dos resíduos sólidos. 

íduo como resto inútil, mas sim como algo que pode ser 

 para retornar ao ciclo produtivo. Para tanto é necessário 

uos sólidos, termo comumente, ou popularmente usado 

rtinente explicar o sentido dessas duas palavras. 

ir resíduos sólidos urbanos. A definição e a conceituação 

 conforme a situação em que forem aplicados. Mas na 

o praticamente como sinônimo de lixo. 

Brasileira de Normas Técnicas (1999), resíduos sólidos 

onsiderados pelos geradores como inúteis, indesejáveis 

ultam de atividades diárias da comunidade, de origem: 

viços e de varrição. 

mo latim lix, significa “cinza”. No Dicionário de Língua 

efinido como o que se varre da casa, da rua, etc., se joga 

 adequado dos resíduos é aquele que compreende os processos de 
e, quando conciliadas, podem trazer benefícios de ordem social, 

 pública e para a população local. 
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Resíduo é o resultado de proc

geral, atividades estas de origem: in

serviços e ainda da varrição pública.

líquido. 

Nessa definição, incluí-se tu

gerados em equipamentos e instalaç

líquidos cujas particularidades tornem

corpos d'água, ou aqueles líquidos qu

viáveis de acordo com a melhor tecno

Segundo a norma brasileira N

nos estados sólido e semi-sólido, q

industrial, doméstica, hospitalar, co

incluídos nesta definição os lodos p

gerados em equipamentos e instalaç

líquidos cujas particularidades tornem

ou corpos de água, ou exijam para iss

à melhor tecnologia disponível. 

O termo resíduo é empregad

cultural. Nas atividades em geral, as p

gerado pode ser evitado como conseq

com os 5 R’s: repensar, recusar, re

pode, por meio do descarte comum, 

(LEAL, 2004).  

Castilhos Júnior (2003), afi

complexidade dos resíduos sólido

compreendem aqueles produzidos p

aglomerações humanas do municí

residencial, comercial, de estabele

(varrição, capina, poda e outros), da

vários RSU gerados, são normalm

responsabilidade do poder municip

características similares, como os com

No caso dos resíduos comerc

aterro desde que autorizado pelas in
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essos de várias atividades realizadas pela sociedade em 

dustrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

 Os resíduos apresentam-se nos estados sólido, gasoso e 

do o que resta dos sistemas de tratamento de água, os 

ões de controle de poluição, bem como determinados 

 inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

e exijam para isto soluções técnicas e economicamente 

logia disponível. 

BR 10.004, de 1987 – Resíduos Sólidos são materiais 

ue resultam de atividades da comunidade de origem 

mercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

rovenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

ões de controle de poluição, bem como determinados 

 inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

o soluções técnicas e economicamente inviáveis em face 

o para as sobras de uma atividade qualquer, natural ou 

essoas produzem resíduos (e não lixo); pois antes de ser 

üência de revisão de alguns hábitos (quando se trabalha 

duzir, reutilizar e reciclar). Caso contrário, um resíduo 

pelos criadores, virar lixo, no caso, nenhum dos três R’s 

rma que a definição torna evidente a diversidade e 

s. Os resíduos sólidos de origem urbana (RSU) 

elas inúmeras atividades desenvolvidas em áreas com 

pio, abrangendo resíduos de várias origens, como 

cimentos de saúde, industriais, da limpeza pública 

 construção civil e, finalmente, os agrícolas. Dentre os 

ente encaminhados para a disposição em aterros sob 

al os resíduos de origem domiciliar ou aqueles com 

erciais, e os resíduos da limpeza pública. 

iais, estes podem ser aceitos para coleta e disposição no 

stituições responsáveis pela gestão de resíduos sólidos. 
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Ressalta-se que o gerenciamento de 

o caso dos resíduos de serviço 

responsabilidade do gerador, estand

dos RSU domésticos é bastante di

papéis, plásticos, metais e vidro,

prejudicais ao meio ambiente e à saú

A composição do resíduo es

homem. Assim sendo, tal composiçã

educação, hábitos e costumes, poder

Segundo Jardim et al. (1995)

dos resíduos sólidos: pela composiç

acrescentam ainda, pelos riscos pote

categoria, a Norma NBR – 10004

periculosidade em: resíduos de class

Pela composição química os 

 
• Orgânico: composto de pó de caf

frutas e verduras, ovos, legumes,

• Inorgânico: são produtos man

metais, alumínio, isopor, lâmpad

 
Já pela origem, uma das class

 
• Domiciliar: também chamado de

das residências, constituído co

deteriorados, jornais, revistas, g

descartáveis e uma grande divers

• Comercial e de Serviços: são aqu

e de serviços, tais como: su

restaurantes, etc. Em geral, po

domiciliares, porém em quantida

• Público: são aqueles originado

resíduos de varrição das vias p

córregos, carcaça de animal, limp
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resíduos de origem não domiciliar, como é, por exemplo, 

de saúde ou da construção civil, é igualmente de 

o sujeitos à legislação específica vigente. A composição 

versificada, compreendendo desde restos de alimentos, 

 até componentes considerados perigosos por serem 

de pública. 

tá relacionada às diversas atividades desenvolvidas pelo 

o é bastante variada e é resultado de fatores como grau de 

 aquisitivo, clima, variações sazonais, etc.  

 e Fonseca (1999), várias são as maneiras de classificação 

ão química e pela origem. D’ Almeida e Vilhena (2000), 

nciais de contaminação ao meio ambiente. Nessa ultima 

, da ABNT (1999), classifica os resíduos segundo sua 

e I, classe II e classe III.  

resíduos são classificados em:  

é e chá, cabelos, restos de alimentos, cascas e bagaços de 

 alimentos estragados, ossos, aparas e podas de jardim; 

ufaturados como plásticos, vidros, borrachas, tecidos, 

as, velas, parafinas, porcelanas, pilhas, etc. 

ificações mais utilizadas, são: 

 resíduo residencial, são aqueles originados da vida diária 

m predominância por restos de alimentos, produtos 

arrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraudas 

idade de outros itens; 

eles originados dos diversos estabelecimentos comerciais 

permercado, estabelecimentos bancários, lojas, bares, 

dem conter materiais semelhantes aos resíduos sólidos 

des maiores e típicas do objeto da atividade; 

s dos serviços de limpeza urbana, incluindo todos os 

úblicas, podas de árvores, limpeza de praias, galerias, 

eza de feiras livres, entre outros; 



 

• Serviços de saúde: são os

veterinárias, (algodão, serin

curativos, sangue coagulad

utilizados em testes, resina si

• Portos, Aeroportos, Termin

sépticos, ou seja, que cont

Basicamente originam-se de

hospedar doenças de outras c

• Industrial: são aqueles orig

como: metalúrgica, química,

bastante variado podendo se

ácidos, plásticos, papel, ma

Nesta categoria incluí-se um

de  tratamento especial pelo 

• Rejeitos Radioativos: são 

atividade com urânio, césio

atividades por milhares de a

exigências definidas pela Co

• Espacial (lixo cósmico): sã

parafusos, ferramentas, luvas

• Agrícola: são os resíduos só

de adubos, defensivos agríc

mundo estes resíduos já con

enormes quantidades de este

diversas embalagens de ag

específica, definindo os 

responsabilizando a própria i

• Resíduos de Construção e D

edificações e obras de infra-

de material inerte, passível d

 

Quanto aos riscos potenc

acordo com a NBR 10.004/87 da

Ca
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 resíduos descartados pelos hospitais, farmácias, clínicas 

gas, agulhas, restos de remédios, luvas, pedaços de corpos, 

o, órgão e tecido removidos, meio de cultura e animais 

ntética, filmes fotográficos de raios-X); 

ais Rodoviários e Ferroviários: constituem os resíduos 

êm ou potencialmente podem conter germes patogênicos. 

 material de higiene pessoal e restos de alimentos que podem 

idades, estados e países; 

inados nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais 

 petroquímica, papelarias, alimentícia, etc. O lixo industrial é 

r representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou 

deira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas. 

a grande quantidade de lixo tóxico. Esse tipo de lixo necessita 

seu potencial de envenenamento; 

resíduos provenientes da atividade nuclear (resíduos de 

, tório, radônio, cobalto). Esses resíduos permanecem em 

nos e seu tratamento e disposição final. O Brasil segue às 

missão Nacional de Energia Nuclear (CNEN);  

o pedaços de satélites, foguetes, tanques de combustível, 

 perdidas por astronautas, etc.; 

lidos das atividades agrícolas e pecuárias, como embalagens 

olas, ração, restos de colheita, etc. Em várias regiões do 

stituem umas das preocupações crescentes, destacando-se as 

rco animal, geradas nas fazendas de pecuária intensiva. As 

roquímicos altamente tóxicas têm sido alvo de legislação 

cuidados com seu destino final e ao mesmo tempo 

ndústria fabricante desses produtos; 

emolição: são os resíduos de construção civil, demolições de 

estrutura urbana. Estes resíduos são geralmente constituídos 

e reaproveitamento. 

iais de contaminação à saúde pública e ao meio ambiente. De 

 ABNT, os resíduos podem ser classificados como: 
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• Classe I – Resíduos perigos

características seguintes: in

patogenicidade. 

• Classe II – Não-inertes: são 

classe II podem ter as segu

solubilidade em água.  

• Classe III – Inertes: são aqu

riscos à saúde e ao meio am

certos plásticos e borrachas, q

 

Silva (2005), apresenta 

potencialidade de reaproveitame

 

• Compostáveis: são os resídu

frutas, legumes, aparas e p

orgânico); 

• Recicláveis: nessa classificaç

e vidros (reaproveitáveis para

• Incineráveis: essa classificaç

de saúde (reaproveitáveis par

 

Gomes (1989, apud. Oliv

com seus diferentes graus de bio

 

• Facilmente degradáveis: mat

• Moderadamente degradáveis

•  Dificilmente degradáveis: tra

•  Não degradáveis: vidros, met

 

Berríos (2002), acrescent

descartados por uma família pad

domiciliares: 
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os: são aqueles que apresentam periculosidade ou uma das 

flamabilidade, corrossividade, reatividade, toxicidade ou 

aqueles que não se enquadram na classe I ou III. Os resíduos 

intes propriedades: combustibilidade, biodegradabilidade ou 

eles que, por suas características intrínsecas, não oferecem 

biente. Como exemplo pode-se citar: rochas, tijolos, vidros e 

ue não são decompostos prontamente. 

a classificação dos resíduos sólidos domiciliares quanto à 

nto, podendo os resíduos serem classificados como: 

os orgânicos como: restos de alimentos, cascas e bagaços de 

odas de jardim (reaproveitáveis para produção de adubo 

ão são inseridos os materiais como: papéis, plásticos, metais 

 industrialização); 

ão engloba todos os resíduos sólidos urbanos e os de serviço 

a geração de energia). 

eira e Pasqual, 1998), classifica os resíduos sólidos de acordo 

degrabilidade em: 

eriais de origem biológica; 

: papel, papelão e outros produtos celulósicos; 

po, couro (tratado), borracha e madeira; 

ais e plásticos. 

a ainda outra classificação baseada na qualidade dos resíduos 

rão, destacando-se sete grandes tipologias de resíduos sólidos 



C

• Resíduos de bens de uso c

sementes, caroços, folhas

indispensáveis, embrulho, toc

• Contêineres dispensáveis de

formas não necessárias; dup

não retornáveis e inutilizadas

um segundo uso; 

• Objetos descartáveis: inclue

uma vez como: copos, prato

poderiam ter recarga ou refil 

• Objetos deteriorados, estrag

vencido: essa categoria co

irresponsabilidade ou descui

alimentos a computadores; 

• Bens descartados antes de co

são adquiridos sem necessida

duráveis e de consumo ime

donos; 

• Objetos não classificados ou 

 

Nessa linha de raciocínio

e que passa a ser problema se

disposição indiscriminada de res

natureza e à sociedade.  

Caso o lixo não tenha u

ambiente como a poluição do so

uma séria ameaça à saúde púb

transmissores de doenças, além

                                                           
3 A disposição final dos resíduos no so
em aterros controlados e a disposição e
sólidos sem nenhuma preparação ante
inadequado do ponto de vista ambien
impermeabilizante ideal antes da depo
aterro sanitário é o espaço de disposiçã
do lixo, em termos de controle da polui
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omum: cascas de frutas e legumes, restos de alimentos, 

, raízes, tampas diversas, embalagens e vasilhames 

os de cigarros, etc.; 

 objetos: como embalagens, vasilhames, embrulhos e outras 

las e triplas embalagens; garrafas, potes, caixas e similares 

 no momento em que são abertos, não sendo fabricados para 

m-se nessa tipologia a variedade de bens utilizáveis apenas 

s, talheres, guardanapos, seringas, fraldas, vasilhames que 

e, até mesmo, máquinas fotográficas e de calcular; 

ados, quebrados por uso errado ou por prazo de validade 

mpreende uma ampla gama de objetos descartados por 

do dos donos, que vão desde alfinetes à geladeiras, desde 

mpletarem a vida útil: na maioria dos casos esses materiais 

de. Essa tipologia abrange uma imensa variedade de objetos 

diato jogados fora por não possuírem mais valor para seus 

não identificados. 

, o resíduo é um material rico, susceptível de aproveitamento 

mpre que sua disposição final3 não é adequada. Assim, a 

íduos no meio-ambiente pode causar danos sérios à vida, à 

m tratamento adequado, ele acarretará sérios danos ao meio 

lo, alterando suas características físico-químicas, representará 

lica tornando-se ambiente propício ao desenvolvimento de 

 do visual degradante associado aos lixões. Polui a água 

lo geralmente se dá de três formas: a disposição nos lixões, a disposição 
m aterros sanitários. Um lixão é uma área de disposição final de resíduos 
rior do solo. O aterro controlado é um tipo de lixão reformado, porém, 
tal, já que contamina o solo natural, uma vez que não recebe camada 
sição de lixo, causando poluição do solo e do lençol freático. Porém o 
o baseado em critérios de engenharia que permitem a confinação segura 

ção ambiental e proteção ao meio ambiente.  
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modificando as características do am

decomposição da matéria orgânica

nascentes existentes nos locais de de

gases naturais na massa de lixo, pe

oxigênio no meio, originando risc

respiratórias, se em contato direto co

 

3.1.3 A percepção da produ

Itabaiana. 

 

Atualmente, observa-se um

resíduos sólidos, pois o grande volu

regular, tratamento e disposição fina

que a maioria dos municípios brasi

resíduos, o que sem dúvida, dificulta

A discussão atual dos resíduo

final. Aqui é importante destacar 

domiciliares, públicos, entulhos e os

O acréscimo na população 

recursos naturais do planeta, na prod

esse fato ocorrerá o aumento da polu

ar, levando a um contínuo e acelerad

implicações na qualidade de vida d

resultado do tratamento inadequad

domicílios (JARDIM et al., 1995). 

constitui-se num dos fatores principa

O Manual de Resíduos Sólid

municípios quanto ao gerenciame

trabalhem da melhor forma de acor

                                                           
4 Conforme Jardim et al (2005) o gerenc
articulado de ações normativas, operaciona
pública municipal, baseado em critérios s
resíduos de uma cidade.  
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biente aquático, através da percolação do chorume pela 

 presente no lixo, associado com as águas pluviais e 

scarga dos resíduos. E polui o ar provocando formação de 

la decomposição dos resíduos com e sem a presença de 

os de migração de gás, explosões e até de doenças 

m os mesmos. 

ção e disposição dos resíduos sólidos no município de 

a preocupação mundial com a geração excessiva de 

me gerado demanda investimentos vultosos para a coleta 

l por parte dos serviços públicos. Outro fator agravante é 

leiros não conhece o volume e a composição física dos 

 o gerenciamento integrado4 dos mesmos. 

s sólidos está relacionada com sua produção e disposição 

que os resíduos urbanos são formados por resíduos 

 oriundos dos serviços de saúde.  

mundial implica no aumento do uso das reservas de 

ução de bens e na geração de resíduos sólidos. Atrelado a 

ição do solo, das águas (subterrâneas e superficiais) e do 

o processo de deterioração do ambiente com uma série de 

os habitantes. Parcela significativa dessa deterioração é 

o dos resíduos gerados pelas instituições, empresas e 

Conforme Lima (1991), o processo de industrialização 

is da origem e produção de resíduos.  

os (MONTEIRO, 2001), tem a proposta de capacitar os 

nto do lixo, com enfoque integrado, para que estes 

do com a sua realidade. Numa cidade onde não existe o 

iamento integrado do sistema de resíduos sólidos é um conjunto 
is, financeiras e de planejamento, desenvolvido pela administração 

anitários, ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor os 
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gerenciamento adequado dos resídu

lixo em encostas, nos cursos d’águ

física, química e biológica do solo e 

sanitários e a ocorrência freqüente 

inadequada de resíduos sólidos ind

presença de catadores de material re

índices de reutilização e reciclagem.

Em Itabaiana, assim como no

consumo de descartáveis, provocou 

como esses resíduos vêm sendo col

coleta seletiva, pouco é o seu reaprov

Com relação à produção de 

médias, grandes, turísticas, patrimo

fatores que influenciam na origem e

costumes do local onde se vive; o g

etária da população; o grau de desen

sazonais e as condições climáticas; e

menor relevância que podem influen

Para Lima (1991) e Caldero

aquisitivo é considerada uma das 

economia de um sistema, seus reflex

sentidos. 

A ausência de uma coleta d

adequados do lixo acarreta além de a

etc. A acessibilidade a esse serviço a

ambiente é importante para a proteçã

Na segunda parte da pesquis

ações públicas, da existência e fre

destinação dos resíduos domésticos, 

Quanto à freqüência da cole

entrevistados o lixo é coletado de fo

semana em que o serviço é prestado

em suas residências os resíduos são

resíduos domésticos são coletados d
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os sólidos, é comum encontrar: lançamento indevido de 

a, que representam riscos à saúde coletiva, de poluição 

de águas superficiais e subterrâneas; a ausência de aterros 

de lixões e aterros não controlados; a disposição final 

ustriais, hospitalares e de construção civil (entulhos); a 

ciclável trabalhando em condições insalubres; e os baixos 

 

 Brasil, a prática do desperdício, associada à cultura e ao 

um aumento excessivo da geração de resíduos e da forma 

etados e destinados, com a inexistência de programas de 

eitamento. 

resíduos nas diversas modalidades de cidades-pequenas, 

niais, entre outras – deve-se levar em conta os diversos 

 formação dos resíduos sólidos entre eles: os hábitos e os 

rau de educação do homem; o poder aquisitivo; a faixa 

volvimento local da área relativa à produção; as  estações 

 as leis e regulamentos existentes; entre outros fatores de 

ciar na produção de resíduos.  

ni (1999), dentre as variáveis acima citadas, a do poder 

mais importantes, pois quando ocorrem variações na 

os na origem e formação dos resíduos são imediatamente 

e lixo regular, assim como de um tratamento e destinos 

mbientes insalubres, a proliferação de roedores e insetos, 

lém de contribuir positivamente para a qualidade do meio 

o da saúde humana. 

a de campo a população fora questionada a respeito das 

qüência da coleta dos resíduos sólidos, das formas de 

e da área de deposição do lixo urbano e rural. 

ta de lixo verificou-se que em 100% das residências dos 

rma regular, variando-se apenas a quantidade de dias da 

 pela prefeitura municipal. Assim, 24% responderam que 

 coletados uma vez na semana, 65% afirmaram que os 

uas vezes por semana e 11% afirmaram que o serviço de 
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coleta dos resíduos se dá em mais

centro comercial da cidade.  

Conforme a pesquisa de ca

realizada apenas duas vezes na sem

região tropical, já que a coleta real

ponto de vista sanitário. 

De acordo com informações

obras, apesar da coleta ser realiza

observam-se sacolas de lixo deposit

localidade. Fato que aponta para in

população no que diz respeito ao seg

Em seguida foi solicitado qu

ótimo, bom, regular, ruim e péssim

satisfeitos como o serviço, uma vez 

e conforme já foi citado, somente 

cidade.  
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Figura 16 - Classificação do serviço de 
Organização: Clêane Oliveira dos Santo
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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 de três dias na semana, são residências localizadas no 

mpo 89% dos entrevistados alegaram que a coleta é 

ana, rotina inadequada para uma cidade localizada na 

izada três dias na semana é o mínimo admissível sob o 

 prestadas pela Secretaria Municipal de Infra-estrutura e 

da no espaço urbano e rural duas vezes por semana, 

adas nas ruas em dias em que a coleta não é realizada na 

suficiência dos dias de coleta e falta de consciência da 

uimento de regras. 

e o cidadão classificasse o referido serviço de coleta em 

o. A figura 16 demonstra que os itabaianenses estão 

que segundo os mesmos a freqüência de coleta é semanal, 

são modificados os dias de coleta das diversas ruas da 

Regular Ruim Péssimo

erviço de coleta dos resíduos sólidos

 
coleta dos resíduos sólidos. 
s, 2009.  
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De acordo com o Art. 30 d

legislar sobre assunto de interesse l

urbana é de responsabilidade da adm

público. Segundo Monteiro et al (20

município (geralmente em cidades c

terceirizadas (criadas pela municipal

por concessões a empresas privada

próximas uma das outras). 

É interessante destacar q

responsabilidade pelo manuseio e 

próprio gerador, no entanto esta resp

pública municipal, que recebe da 

Municipal a retirada dos resíduos (c

final. Com relação ao acondicionam

população, devendo ser sempre ob

administração pública, através de 

2005). 

 O problema que se verifica

toda responsabilidade da limpeza da

cidadã para as autoridades, consti

cidadania. Segundo Jacobi (2003), 

população decorre, especialmente, d

um déficit de práticas comunitárias b

que proponham uma nova cultura d

gestão ambiental.  

Seguindo tal lógica, o indiv

fazer algo em prol do ambiente, em

dessas intervenções. Por outro lado, 

que não auxilia o exercício de cida

idéia de cumprimento com todos os

falsa sensação de participação.  
                                                           
5 A limpeza urbana envolve, além do gere
limpeza de bocas-de-lobos, galerias e córreg
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a Constituição Federal de 1988 compete ao município 

ocal. Dessa forma, entende-se que o sistema de limpeza 

inistração pública local, tendo em vista que é um serviço 

01) esse serviço pode ser administrado diretamente pelo 

om menos de 100 mil habitantes), por empresas públicas 

idade para realizar o serviço com seus próprios recursos), 

s, ou por consórcios municipais (aplicado para cidades 

ue no caso dos resíduos sólidos domiciliares a 

destinação de certos tipos de resíduos sólidos cabe ao 

onsabilidade é parcialmente assumida pela administração 

sociedade esta incumbência. Assim, cabe à Prefeitura 

oleta e transporte) bem como seu tratamento e disposição 

ento e ao armazenamento permanecem a cargo da própria 

jeto de regras e orientações emitidas com clareza pela 

uma discussão prévia com a população local (SILVA, 

 em Itabaiana envolve o fato de que a população atribui 

 cidade5 a gestão municipal, impelindo a responsabilidade 

tuindo até uma forma de se esquivar do exercício da 

a postura de dependência e de desresponsabilização da 

a desinformação, da falta de consciência ambiental e de 

aseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos, 

e direitos baseada na motivação e na co-participação da 

íduo atribui ao poder público toda responsabilidade de 

bora se exima do dever e questione acerca da eficiência 

se observa um estranho padrão de ação do poder publico 

dania, pois confunde o morador ao transmitir uma falsa 

 deveres cabíveis a gestão municipal e, sobretudo, uma 

nciamento dos resíduos, diz respeito à varrição, capina e roçagem, 
os, remoção de animais mortos, pintura de guias, entre outros. 
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Nesse contexto, destaca-se a

entrevistados jogarem ou não algu

afirmaram que não jogam lixo na ru

justificativas se sustentaram na f

reconheceram que jogam lixo na rua

A questão acima citada é d

deposita lixo na rua está afirmando q

o posicionamento sobre o assunto e

mas que de uma forma geral e não m

a necessidade de um maior acesso 

formação na educação básica. 

Esse fato torna-se contraditó

cidade permaneça sempre limpa, no 

carência de conhecimentos e regras 

mesmo de uma significativa parcela 

De acordo com a pesquisa de

escala de 1 a 5 em nível crescente, p
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Figura 17 – Nível de limpeza da cidade.
Organização: Clêane Oliveira dos Santo
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
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 questão do reconhecimento por parte do universo dos 

m tipo de lixo na rua. Como era de se esperar 64% 

a, 29% responderam que às vezes sim joga lixo, onde as 

alta de lixeiras distribuídas nas ruas, e apenas 7% 

.  

ifícil de mensurar, pois se um indivíduo reconhece que 

ue não se preocupa com a limpeza da cidade. Por sua vez 

stá vinculado ao nível social e cultural dos entrevistados, 

uito diferente do contexto do território brasileiro, reflete 

à educação ambiental que deve ser adquirida durante a 

rio, já que a população cobra da entidade municipal que a 

entanto contribui para o contrário. Refletindo, portanto, a 

de educação ambiental que é típica do itabaianense e até 

de brasileiros. 

 campo, o nível de limpeza da cidade, considerando uma 

ode ser verificado na figura 17.  

3 4 5

Nível de limpeza crescente

 de limpeza da cidade

 
 
s, 2009.  
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Segundo dados da Secretaria

da cidade é realizada de forma contí

se efetiva o trabalho dos varredore

serviço é organizada por bairros da 

que no centro comercial realizam-se

serviço se dá uma vez por semana o

do bairro em relação ao centro da cid

Diante dos dados adquirido

programa formal de coleta seletiva,

como vidros, plásticos, papelão, ferr

de coleta da prefeitura passe nas ru

alguns materiais são, também, coleta

nos caminhões de coleta, como um m

Em relação ao resíduo depo

sentir incomodo, já que se alega q

principalmente, em terrenos baldios

demonstra dois bairros distintos da

mas que refletem o mesmo vício da 

Figura 18 - Lixo doméstico depositad
esquerdo) e no bairro São Cristóvão (la
 

 

De acordo com informaçõe

Itabaiana nos terrenos baldios a lim

disponibilidade de efetivo da pre
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 Municipal de Infra-estrutura e Obras a limpeza das ruas 

nua e regular, obedecendo a um esquema específico onde 

s, coletores de lixo e capinadores. A distribuição deste 

cidade, e no bairro Centro, efetiva-se diariamente, sendo 

 três limpezas diárias. Nos demais bairros a prestação de 

u até mesmo a cada 15 dias, fato vinculado a localização 

ade.   

s na pesquisa de campo não existe a realização de um 

 há pessoas autônomas que coletam alguns materiais tais 

o e alumínio nas residências e comércio antes que o carro 

as para recolher o lixo semanalmente. Vale salientar que 

dos pelos próprios servidores da prefeitura que trabalham 

odo de complementar a renda familiar. 

sitado em terrenos baldios 44% da amostra afirmaram 

ue na cidade existe muito lixo depositado nas ruas e, 

 como pode ser verificado no exemplo da figura 18, que 

 cidade, um central e outro periférico, respectivamente, 

população em pôr resíduos domésticos nas ruas. 

o pela população em terreno baldio no bairro Centro (lado 
do direito). Foto: Clêane Oliveira dos Santos, 2009. 

s da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Obras de 

peza é realizada de forma aleatória ou quando há uma 

feitura para a realização de tal limpeza, já que a 
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responsabilidade pelo gerenciament

imóvel. 

Então, a questão dos resíd

entrevistados “acomodados” em po

interesse secundário a tal questão, c

educar para evitar degradação ou pre

sociedade extremante consumista e d

Neste ponto, o desenvolvim

problema limitado de adequações eco

a sociedade, que deve levar em conta

o avanço para uma sociedade susten

uma limitada consciência na soc

desenvolvimento em curso. 

Por isso, o sentido de edu

população para o problema, visto qu

em relação ao meio ambiente. “É pr

um processo de conscientização (con

 

3.1.4 Área de deposição do re

 
No ensejo da gestão e gere

ambiental nos espaços urbano e rur

viver onde o problema do lixo é 

processos industriais, isto é, os resíd

são despejados em lixões a céu abert

como Oiteiro do Capim, onde se situ

Aspectos que prejudicam tanto a 

vizinhos a exemplo de Ribeirópolis. 

É importante destacar que em

providenciando um aterro sanitário. 

aproximadamente 2,8 milhões de to

resíduos sólidos de forma consorc

impactos ambientais e com isso melh
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o da ordem e limpeza do terreno é do proprietário do 

uos sólidos retrata o olhar ambiental percebido pelos 

sição paralela ao poder público, também demonstrando 

umprindo cronogramas oficiais de limpeza, todavia sem 

juízos ambientais, seguindo os preceitos ditados por uma 

escompromissada com questões ambientais. 

ento sustentável não se refere especificamente a um 

lógicas de um processo social, mas a uma estratégia para 

 tanto a viabilidade econômica como a ecológica. Assim, 

tável é permeado de obstáculos, na medida em que existe 

iedade a respeito das conseqüências do modelo de 

car ambientalmente precisa ir além de sensibilizar a 

e não basta mais apenas conhecer o que é certo ou errado 

eciso, portanto, o exercício pleno de nossa cidadania em 

sciência + ação)” (GUIMARÃES, 2003, p. 102). 

síduo urbano e rural de Itabaiana 

nciamento dos resíduos sólidos a questão da educação 

al de Itabaiana é decisiva, demonstra outros modos de 

significativo, pois o lixo doméstico, os resultados dos 

uos desperdiçados ou ignorados pela vida urbana e rural 

o localizados em terrenos baldios ou em povoados pobres 

a o lixão que recebe os resíduos do município (figura 19). 

população rural quanto a urbana, além de municípios 

 Sergipe somente a região metropolitana de Aracaju está 

Terá vida útil de dez anos com capacidade para receber 

neladas de resíduos sólidos. O objetivo é gerenciar os 

iada entre os três municípios, de modo a reduzir os 

orar a qualidade de vida da população. 
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Figura 19 - Localização da área
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CORPOS D'ÁGUA
 de deposição dos resíduos sólidos no município de Itabaiana. 

 encontra o lixão é uma região ocupada do povoado Oiteiro do 

 divisa com o município de Ribeirópolis. É interessante salientar 

argem de uma movimentada rodovia Estadual SE- 116 que faz 

Itaporanga D´Ájuda
Fonte: Atlas Digital - SRH, 2004.
Org.: Marcelo Alves dos Santos, 2010.
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interseção com a rodovia Federal B

grande fluxo de catadores que trabal

A área de depósito dos resídu

de parte de lixo reciclável para gar

representa para essas pessoas uma m

atravessadores que revendem esse 

fortalecendo a submissão da populaç

A deposição intensa de resí

população dos arredores em função 

A área é cercada por pequenas p

prejudicada pela contaminação do so

produção agrícola, já que se trata de

e, além disso, está situado nas proxi

água para a barragem que abastece o

A implicação da gestão inad

solo, na poluição das águas e do ar e

Nações Unidas para a Infância), no

catação de resíduos em lixões e mai

única forma de rendimento dessas p

de crianças e de adolescentes represe

De acordo com a PNSA (Pes

IBGE no ano de 2000, do total de 2

tinham como destino vazadouros a 

dos resíduos recolhidos não recebiam

Segundo Duarte e Sallum (20

indicador de desenvolvimento de um

economia, maior é a quantidade de r

produzido é reflexo de várias mu

antigamente as pessoas compravam

de plásticos predominam no mercado

De acordo com D’Almeida e

sólidos urbanos nas cidades brasileir

São Paulo, a média era de 1,0 kg/hab
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R-106, causando risco eminente de acidentes devido ao 

ham na área.  

os apresenta aglomerações humanas em busca da retirada 

antir uma fonte de renda para a família. Assim o lixão 

aneira de sobreviver a partir da venda dos resíduos para 

material para indústrias especializadas em reciclagem, 

ão carente.  

duos nessa localidade causa problemas de saúde para a 

do mau cheiro produzido pelo acúmulo e queima do lixo. 

ropriedades onde se pratica a agropecuária, a qual é 

lo e do lençol freático e, conseqüentemente, poluição da 

 uma área onde existem pequenas propriedades agrícolas 

midades do Rio Jacarecica o qual é usado como fonte de 

 perímetro irrigado do Jacarecica.  

equada dos resíduos sólidos é refletida na degradação do 

 na saúde pública. De acordo com o UNICEF (Fundo das 

 Brasil, mais de 40 mil pessoas viviam diretamente da 

s de 30 mil vivem da catação nas ruas da cidade, sendo a 

essoas. Calculava-se que em alguns casos a participação 

ntasse 50% dos catadores (BRASIL, 2002). 

quisa Nacional de Saneamento Ambiental) realizada pelo 

30 mil toneladas diárias de lixo coletado no Brasil, 58% 

céu aberto e aterros controlados, isto é, mais da metade 

 destinação adequada.  

03), a produção de resíduos é um termômetro curioso do 

a cidade ou de uma nação, quanto mais aquecida for à 

esíduos produzidos pela população. O volume de resíduo 

danças ocorridas nos hábitos de consumo. Enquanto 

 bebidas em garrafas de vidro, atualmente os vasilhames 

.  

 Vilhena (2000), a média da produção diária de resíduos 

as encontrava-se entre 0,5 e 0,8 kg/hab/dia. Na cidade de 

/dia. Já nas cidades localizadas nos países desenvolvidos 
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essas médias atingiam em torno de 

dessas regiões. 

A Pesquisa Nacional de S

Itabaiana 103 toneladas diárias de li

informações da prefeitura municip

caminhões da prefeitura municipal d

70 toneladas são de origem orgânica

capina.  

De acordo com o IBGE (20

habitantes, varia de 0,450 a 0,700 kg

de 2009 e produção diária de resíduo

de resíduos, número elevado consid

mil pessoas.  

É importante frisar que nos 

composição física dos resíduos sólid

tiveram mudanças, devido a vários f

consumo, o surgimento de produtos

por exemplo, refrigerantes e outro

embalagens dos produtos.  

Ainda segundo a Pesquisa N

catadores de lixo em Sergipe, onde 1

20). Para amenizar esta situação de d

no lixão poderiam ser desenvolv

reciclagem, transformação e manuf

geral, uma vez que a única forma de

separação de vidros, plásticos e pap

sustentam com a renda proveniente d

municipal.  

Para o IBGE (2004), somen

seletivamente e que existiam apenas 

coleta seletiva. 
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2,0 kg/hab/dia, dados que refletem o nível de consumo 

aneamento Ambiental (IBGE, 2000), indica que em 

xo são depositadas no vazadouro a céu aberto. Segundo 

al, no vigente ano, são depositados diariamente pelos 

e Itabaiana cerca de 120 toneladas de resíduos, sendo que 

 e 50 toneladas são provenientes da construção civil e da 

00), a média considerada para cidades de até 200 mil 

/hab/dia. Considerando a relação estimativa da população 

s, a produção per capita de Itabaiana é de 1,3 kg/hab/dia 

erando que o contingente populacional não chaga a 100 

dados nacionais no intervalo de tempo, de dez anos, a 

os domiciliares produzidos nas diversas cidades do país 

atores tais como: o aumento da população, o aumento do 

 com novas marcas e com preços mais acessíveis, como 

s gêneros alimentícios, e a mudança no padrão das 

acional de Saneamento Básico, em 2000, existiam 227 

8% deles dedicavam-se a atividade em Itabaiana (Figura 

ependência da seleção e coleta dos resíduos (Figura 21), 

idos programas que viabilizassem a coleta, seleção, 

atura  de todo o material residual dos consumidores em 

 coleta seletiva é realizada por meio informal através da 

elão para venda avulsa, por cerca de 60 famílias que se 

essa atividade, de acordo com informações da prefeitura 

te 2% dos resíduos produzidos no país eram coletados 

8,2% dos municípios brasileiros atendidos por serviço de 
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Figura 20 - Número de catadore
Fonte: Pesquisa de Saneamento
Organização: Clêane Oliveira d
              

 Figura 21. Catadores retirand
residuos coletados seletivament
 Foto: Clêane Oliveira dos Sant

 
 

Nos demais municíp

catadores de materiais recic

recicláveis produzidos, realiz

Não existe nenhum ti

qualquer tipo de resíduo 

deteriorável a curto e a longo
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Até 14 anos Mais de 14 anos

e catadores em Sergipe e Itabaiana

Sergipe

Itabaiana 

  
s em Sergipe e Itabaiana. 
 Básico, IBGE, 2000. 
os Santos, 2010. 

o partes recicláveis do lixo (lado esquerdo) e armazenamento dos       
e de maneira informal ( lado direito). 
os, 2009.              

ios brasileiros, que não possuem a coleta seletiva regular, os 

láveis são os responsáveis pela separação da maior parte dos 

ando a coleta seletiva informalmente nesses municípios. 

po de material que possa estar isento da coleta, reciclável ou não, 

ou detrito, seco, úmido, orgânico, inorgânico, perecível ou 

 prazo.  
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De acordo com o Instituto 

urbano é constituído por resíduos 

resíduos são derivados de lâmpadas

baterias, latas de tinta, entre outros p

se trata de resíduos perigosos cont

alternativas para descartar esses resíd

Conforme determinação da R

1999 as pilhas comuns, alcalinas e

gravadores, walkman, brinquedos, la

calculadoras, filmadoras, relógios e 

lixo doméstico, sem qualquer risco a

Portanto, só devem ser enca

julho de 2000, as pilhas/baterias co

mercúrio de acordo com a Resolução

   
Art. 1º - As pi
cádmio, merc
aparelhos, veí
seu pleno fun
contenham int
após o seu 
estabelecimen
autorizada pe
importadores, 
procedimentos
ambientalmen
 

Quando encaminhadas aos 

reciclagem ou a aterros industriai

material. Desse modo, todo tipo de

destinação correta, adequada e bené

esgotos poderão ser escoados para d

gás natural, ao contrário de serem d

das águas.  

Coleta e aproveitamento 

aparentemente, os resíduos continua

não há qualquer tipo de acondicionam

decorrente da decomposição de mat

22). 
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de Pesquisas Tecnológicas (IPT) cerca de 1% do lixo 

sólidos urbanos que contém elementos tóxicos. Esses 

 fluorescentes, termômetros, latas de inseticidas, pilhas, 

rodutos que a população joga no lixo, pois não sabe que 

endo metais pesados ou elementos tóxicos ou não tem 

uos.  

esolução CONAMA 257, publicada em 22 de julho de 

 especiais tipo botão e miniatura, utilizadas em rádios, 

nternas, equipamentos fotográficos, agendas eletrônicas, 

sistemas de segurança e alarmes podem ser jogadas no 

o meio ambiente. 

minhadas aos fabricantes e importadores, desde 22 de 

nstituídas por: níquel-cádmio, chumbo-ácido, óxido de 

 CONAMA 257:   

lhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 
úrio e seus compostos, destinadas a quaisquer tipos de 
culos ou sistemas, móveis ou fixos, que as requeiram para o 
cionamento, bem como os produtos eletroeletrônicos que as 
egradas em sua estrutura de forma não substituível deverão, 
esgotamento energético, ser entregues pelos usuários aos 
tos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
las respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
para que estes adotem, diretamente ou através de terceiros, os 
 de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 
te adequada (CONAMA 257, 1999). 

fabricantes, essas pilhas e baterias são destinadas à 

s especialmente preparados para receber esse tipo de 

 material descartado pode ser coletado para receber a 

fica ao meio ambiente, até mesmo os resíduos fecais dos 

epósitos próprios e serem transformados em adubos ou 

espejados nos rios, sendo esta a maior causa da poluição 

não parecem ocorrer na lixeira em questão, pois, 

m a contaminar o solo e o lençol freático, uma vez que 

ento no local, a exemplo do chorume, substância líquida 

erial orgânico, que escorre a céu aberto no lixão (Figura 
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Figura 22 – Presença de chorum
Foto: Clêane Oliveira dos Santo
 

  
Quando ocorre o gere

associação ou cooperativa 

consumidores, em seus do

associação dos catadores,  

armazenar o material para en

Nesta separação e arm

se da diferenciação entre o li

o material úmido, que é todo

outros semelhantes). Trabalh

preocupação com a separação

em função da mistura e inte

rural de Itabaiana. 

Capítulo 3: Dimensão Ambiental nos Espaços Urbanos e Rurais 
e na área de deposição dos resíduos. 
s, 2009. 

nciamento eficiente dos resíduos em localidades onde existe uma 

que tratem dos resíduos, a fase da coleta começa junto aos 

micílios, os quais têm o acompanhamento de elementos da 

preparados para instruir a população sobre como separar e 

tregar aos coletadores.  

azenagem existe um detalhe importante a ser especificado: trata-

xo seco (todo o material reciclável, sólido chamado inorgânico) e 

 o lixo orgânico (restos de alimentos, cascas de frutas, legumes e 

o difícil de ser efetivado na cidade de Itabaiana, pois não há uma 

 dos tipos de resíduos, e o fato ainda se torna agravante no lixão 

nsidade de resíduos (Figura 23) provenientes da zona urbana e 
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Figura 23 - Intensidade de resíd
Foto: Clêane Oliveira dos Santo

  

A Secretaria Munici

resíduos do Hospital Garcia

lixão, já o lixo proveniente 

localizado na capital sergip

amenizam o grau das degrada

O biogás pode ser ob

de excrementos de animais e

composto por uma malha de 

conexão com uma rede de 

condensadores, sopradores, 

Depois de coletado, este pas

encaminhado à central term

energia elétrica.  

É uma opção para red

lançadas à atmosfera, diariam

falar da situação irregular d

adequada para o armazenam

Capítulo 3: Dimensão Ambiental nos Espaços Urbanos e Rurais 
uos que chegam ao Lixão do Oiteiro do Capim. 
s, 2009. 

pal de Infra-estrutura e Obras informou que, atualmente, os 

 Moreno situado na cidade é recolhido e incinerado no próprio 

de amputações é encaminhado para o hospital João Alves Filho 

ana. Ações que continuam inadequadas ambientalmente, mas 

ções.  

tido através do resíduo orgânico presente nos lixões, ou mesmo 

 dos homens. Seu sistema de captação em um aterro sanitário é 

drenos verticais e horizontais, cuja superfície é formada por uma 

captação e uma estação de biogás, onde estão instalados os 

queimadores, sistema de controle e medição do referido gás. 

sa pelos processos de limpeza e secagem, sendo posteriormente 

oelétrica, onde é utilizado como combustível na produção de 

uzir e aproveitar as toneladas de GEE's (Gases de Efeito Estufa) 

ente, em centenas de aterros comuns espalhados no país, sem 

e inúmeros lixões, incapazes sequer de oferecer uma estrutura 

ento do lixo. Além disso, gás metano é considerado até 21 vezes 
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mais poluente que o gás carbônico,

do metano gera créditos de carbono

por meio da secretaria do meio amb

empreendimento, e trazer um maior

não será mais foco de proliferação d

Desse modo, a utilização d

insumo para produção de energia re

nos centros urbanos, devido à reduç

Esta modalidade é uma das 

que se acumulam em toneladas no

estudo. A obra tem baixo custo, dia

em conjunto com a usina termoelét

gerar energia mais barata que a 

geração de empregos e sustentabilid

do subdesenvolvimento.  

 Cabe ressaltar que, durante 

correta, parte do biogás pode ser u

pelo transporte do lixo. Os mater

aproveitados. Os resíduos produzid

ladrilhos.  

De acordo com a dimens

provenientes de sua localização, o n

ambiental da população municipal n

criação de um aterro sanitário em as

município, considerando-se que num

reciclagem. 

As diretrizes para um ge

programas que visem à implemen

reciclar) por meio de programas d

Ambiental, a qual deve promover a

sociedade na solução dos problemas

D’Almeida e Vilhena (2000)

porte é encontrar soluções para os r
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 conforme resolução do Protocolo de Quioto. A captação 

, na qual a destinação financeira é repassada ao município 

iente, benefício que poderá servir para a manutenção do 

 conforto para a população local, já que elimina o odor e 

e moscas e doenças.  

o biogás proveniente de lixo e dejetos sanitários como 

presenta grande benefício socioambiental, principalmente 

ão de emissões de poluentes. 

melhores alternativas para gás produzido pelos resíduos 

s aterros e lixões a céu aberto, a exemplo do objeto de 

nte dos valores investidos em aterros sanitários, pois este 

rica aproveita os gases eminentes do aterro sanitário para 

hidrelétrica. Significa, portanto, lucro no investimento, 

ade socioambiental, em vista da necessidade de superação 

a geração de energia elétrica renovável e ambientalmente 

tilizada como combustível para caminhões responsáveis 

iais recicláveis e os não-combustíveis são retirados e 

os pela combustão destinam-se à produção de pisos e 

ão territorial no lixão e dos agravantes ambientais 

ão gerenciamento dos resíduos e a carência de educação 

o que se refere à separação e coleta do lixo, seria viável a 

sociação com a construção de uma usina termoelétrica no 

a fase anterior haveria a separação correta do lixo para 

renciamento integrado de resíduos, deve contemplar 

tação dos 5 R’s (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e 

e coleta seletiva respaldados no princípio da Educação 

 efetiva sensibilização, conscientização e participação da 

 locais.  

, frisam que um dos desafios para as cidades de pequeno 

esíduos gerados com poucos recursos, pois geralmente as 
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prefeituras não dispõem de recursos

de parcerias com a comunidade e co

Então, a partir da gestão inte

que depositam os dejetos no lixão, o

de uma indústria de reciclagem, usa

lixão a céu aberto, gerando emprego

produção de uma energia limpa cham

industriais para a região gerando ai

local e vizinha. 

Além disso, vale salientar qu

viável para um problema que ainda

em especial o urbano, que vem aum

do consumismo. 

Um aterro controlado apen

contaminando o solo, e os gases p

normalmente na atmosfera, já que o 

Portanto, uma usina termoelé

tanto os resíduos orgânicos e ino

orgânicos, gerando, como dito an

combustão gerar energia elétrica p

disso, serviria de atrativo para 

desenvolvimento ambiental e ec

circunvizinhas, uma vez que foment

a mão-de-obra local, especializada, a

Segundo dados fornecidos p

associação com uma empresa pr

implantação, já que requer custo fin

financeiras e faz opções por solu

população municipal continuará e

atrofiado sistema de gerenciamento 
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 financeiros. Neste caso, o sucesso pode ser obtido através 

m outras instituições locais. 

grada dos resíduos realizada pelo conjunto de municípios 

 resíduo inorgânico poderá ser aproveitado para a criação 

ndo-se mão de obra local e retirando estes indivíduos do 

s diretos. E o lixo orgânico poderá ser aproveitado para a 

ada de biogás, onde essa produção atrairia investimentos 

nda mais oportunidade de emprego e renda para a região 

e a possibilidade de produção de biogás é uma alternativa 

 não possui uma solução: a questão dos resíduos sólidos, 

entando de volume a cada dia em vista da intensificação 

as esconderia o problema, pois o resíduo continuaria 

rovenientes da decomposição estariam sendo dissipados 

resíduo apenas seria enterrado, sem o correto tratamento. 

trica acoplada ao aterro sanitário trataria de forma correta 

rgânicos. A usina aproveitaria os gases dos resíduos 

teriormente, a produção de biogás, e através de sua 

ropícia ao fornecimento residencial e comercial. Além 

indústrias se instalarem próximo a região, trazendo 

onômico para o município em questão e cidades 

ará a criação de empregos diretos e indiretos aproveitando 

dvinda das instituições de ensino da região.  

ela prefeitura há um projeto de tal porte elaborado em 

ivada italiana, no entanto não há data definida para 

anceiro. Logo, enquanto o poder público decide questões 

cionar os problemas que Itabaiana tem enfrentado, a 

xposta a vulnerabilidades socioambientais reflexo do 

dos resíduos sólidos.  
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4.1 - AGRICULTURA E M
 

4.1.1 Agricultura mod
 
A agricultura surgiu

condições historicamente su

aumento da demanda por 

cientifico e tecnológico que, 

acelerar a degradação ambie

naturais. 

É indiscutível que o 

capital se estabilize de modo

porém é dominante em todo

tipos de capital: um capital 

com ajuda do Estado; e outro

lucrativas, prejudicadas pela 

 Por isso, Santos afirm

 
o esp
extrem
merca
intern
base 
freqüe
 

A análise da agricultu

desenvolvimento do modo 

concomitantemente reproduz

também, transações não-capi

de produção. Assim, a pre

capitalistas está vinculada a

próprio desenvolvimento con

É por isso que, nas

expansão das culturas de pr

laranja) em função daquele

mandioca, feijão), os quais 

processo tem aberto, para e
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EIO AMBIENTE: 

erna: o uso indiscriminado de agrotóxicos 

 quando uma determinada sociedade reuniu uma série de 

ficientes para retirar proveitos de um meio natural. O rápido 

alimentos e matérias-primas, e o acelerado desenvolvimento 

com suas respostas, contribuíram, e contribuem diretamente para 

ntal, na medida em que aumenta a pressão sobre os recursos 

modelo atual de tecnologia, de organização e de utilização do 

 diferente, segundo o nível das forças produtivas de cada país, 

 lugar. Assim, o espaço agrícola recebe de modo seletivo, dois 

novo, valorizado e que se reproduz mais rapidamente contando 

 capital desvalorizado, velho que se refugia nas atividades menos 

falta de infra-estrutura. 

a que, 

aço agrícola está, assim, marcado por desigualdades gritantes: num 
o as explorações agroindustriais, muitas vezes dependentes do 

do mundial e apoiados direta e indiretamente nos capitais 
acionais; noutro extremo, as pequenas explorações que funcionam na 
do trabalho humano e de um capital variável fraco, obtido 
ntemente por empréstimos usuários (SANTOS, 2003, p.143). 

ra brasileira, efetiva-se pela compreensão de que o processo de 

capitalista de produção é contraditório e combinado, isto é, 

 relações especificamente capitalistas mais avançadas, produz 

talistas de produção e de trabalho, como as relações camponesas 

sença significativa de camponeses na agricultura dos países 

 questão de que as relações não-capitalistas são produtos do 

traditório do capital (OLIVEIRA, 1999). 

 últimas décadas, tem acontecido no Brasil uma significativa 

odutos agrícolas para a exportação (café, cana-de-açúcar, soja, 

s produtos alimentícios destinados ao mercado interno (arroz, 

devem servir ao consumo da população brasileira. Pois, “esse 

stas duas formas de produzir no campo, espaços distintos de 
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predomínio familiar, mas pequenas

grandes unidades capitalistas“ (OLIV

Nesse contexto destacam-se 

conseqüentemente, a aplicação de a

problemas ligados à posição geográ

naturais (limitam a expansão de c

tradicional atendimento ao mercado 

A agricultura industrial, rotu

ao meio ambiente, onde se tem d

exigência da elevação da produtivid

desenvolvimento tecnológico predo

aplicação numa sociedade carente 

negativos.  

Além disso, a qualidade d

agrotóxicos, traz conseqüências ao 

alimentos contaminados, os quais sã

podem ser os causadores da morte. A

se ainda os efeitos para o meio natu

no conjunto de vida, comprometendo

A utilização de agrotóxicos

somente depois da segunda guerra

importante na agricultura, com o 

expansão da quimificação do campo

campanha, propagando a necessid

agrícolas. 

A Revolução Verde serviu d

produção agrícola com a inclusão

maximização da produção e do luc

ecológica dos agroecossistemas. 

O Brasil passou a adotar o c

chegaram as primeiras amostras de

Mas os agrotóxicos eram muito pou

1960 quando houve um estimulo p

partir da criação de leis, decretos, p
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 unidades camponesas, e o assalariado, nas médias e 

EIRA, 1999, p. 93). 

três fatores que condicionaram a ocupação da região e, 

lguma atividade agrícola. Assim, podem-se relacionar os 

fica (influência na distribuição do clima), às condições 

ulturas complexas), e aos condicionantes históricos (o 

de países desenvolvidos). 

lada de moderna e avançada trouxe sérias conseqüências 

estaque o uso indiscriminado de agrotóxicos, fruto da 

ade agrícola. Aqui não se trata de criticar o modelo de 

minante, mas de reconhecer o caráter problemático da 

e de sugerir medidas que possam atenuar os efeitos 

a produção, contaminada pelo uso indiscriminado de 

conjunto da população brasileira que vem consumindo 

o capazes de provocar doenças e, a médio e longo prazo, 

 esses efeitos negativos diretos para a sociedade somam-

ral, como a contaminação do solo, água e ar que refletem 

 a sua continuidade. 

 na agricultura foi iniciada na década de 1920, mas 

 mundial tais produtos passaram a desempenhar papel 

advento da Revolução Verde. Inicia-se o processo de 

, através das multinacionais por todo o mundo, via intensa 

ade do seu uso para garantir lucros e produtividade 

e base para o desenvolvimento dos sistemas modernos de 

 de pacotes tecnológicos que tinham por objetivo a 

ro sem levar em conta as particularidades e a dinâmica 

ontrole químico na agricultura a partir de 1943, quando 

 DDT, recebidas pelo Instituto Biológico de São Paulo. 

co difundidos e seu consumo era pequeno até a década de 

or parte do governo ao consumo e uso de agrotóxicos a 

ortarias, estímulos fiscais, sempre com o discurso oficial 
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de melhorar a qualidade de vida t

função dos incentivos a produção ag

Diante da conjuntura atual 

conjunto de práticas ecológicas, eco

agrícolas capazes de manterem a p

recursos não renováveis que utilizam

Agrotóxicos cada vez mais 

deles matando não apenas as pra

ambiental vem acontecendo num ci

os desequilíbrios provocados no mei

em doses mais intensas e com formu

Por sua vez, usuários pouco 

e necessidade de aplicação como r

produto. 

 
4.1.2 Os territórios irrigados 
 
O território de Itabaiana des

com a SEPLANTEC/SUPES, 1997/

configurando-se numa região de tran

a torna peculiar no contexto de Serg

lado ainda é possível constatar a p

potencialidade ambiental do munic

situado próximo à costa de Sergip

compreendendo três unidades, as ser

Nas palavras de Ab’ Saber,   

 
O conceito de
dos espaços ec
constituem um
zona da mata 
Não é uma fai
ponto de v
compartiment
menos do que
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anto do agricultor quanto de toda nação brasileira, em 

rícola e a política de exportação. 

da agricultura, a sustentabilidade ambiental refere-se ao 

nômicas, sociais e culturais desenvolvidas nas atividades 

ermanência da produtividade sem destruírem a base de 

. 

poderosos foram e estão sendo desenvolvidos, muitos 

gas, mas outros organismos. Assim, o desequilíbrio 

clo vicioso: quanto mais se usa agrotóxicos, maiores são 

o ambiente e maior é a necessidade de uso de recorrentes, 

lações cada vez mais tóxicas. 

conscientes dissimulam seu uso, demonstrando inocência 

emédio eficaz no combate as pragas e na melhora do 

do município de Itabaiana 

taca-se em função da localização geográfica. De acordo 

2000, está parcialmente inserido no polígono das secas, 

sição climática (Figura 24), o agreste sergipano, fato que 

ipe, pois apresenta vulnerabilidades ambientais. Por outro 

resença de ambientes intactos, preservados, indicando a 

ípio, a exemplo do Parque Nacional Serra de Itabaiana, 

e (10°40’S, 37°25’W), abrange uma área de 7966 ha 

ras Cajueiro, Comprida e a de Itabaiana, a maior delas.  

 agrestes é bem mais complexo do que o de brejos na geografia 
ológicos do Nordeste. Em termos muito genéricos, os agrestes 
a faixa de transição climática, sob a forma de tampão, entre a 
oriental do Nordeste e os imensos espaços dos sertões secos. 
xa muito larga, tampouco muito homogênea, comportando, do 
ista topográfico, uma grande variedade de formas e 
os. Nos agrestes chove mais do que nos sertões, porém bem 
 na zona da mata (AB’ SABER, 1999, p. 17). 
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Figura 24 - Delimitação climáti
 
 

O clima de qualque

atmosfera, que por sua vez re

distribuição assimétrica de o

de sua densidade biogeográfi
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AGRESTE
ca da área de estudo.  

r região é determinado, sobretudo pela circulação geral da 

sulta do aquecimento diferencial do globo pela radiação solar, da 

ceanos e continentes, das características edáficas e topográficas, 

ca, além da condição astronômica e latitudinal. 

NÇA; CRUZ (2007), em Sergipe as temperaturas médias são 

a das particularidades do clima, pois obedecem aos controles 

LITORAL ÚMIDO

km
Fonte: Atlas Digital - SRH, 2004.
Org.: Marcelo Alves dos Santos, 2010.0 25 50
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físicos como a baixa latitude, as corr

e a continentalidade, todos relaciona

É importante destacar que

deficiência hídrica quase todo o ano

Itabaiana não acontece diferente, oc

julho, período em que se observa um

mês de agosto. A regularidade das 

pela atuação da Frente Polar Atlânti

Correntes Perturbadoras do Leste. 

Assim Itabaiana apresenta ín

pequena porção do Litoral úmido 

municipal, onde se verifica um decr

suprimento de umidade no oceano (F

Em Itabaiana ocorrem exced

acordo com dados da EMDAGRO

precipitações médias mensais elevad

julho (119,61mm), como pode ser ve

Cabe salientar que as chuvas

evapotranspiração constitui a perda 

torna-se um elemento importante no

hídrico se estabelece através da re

variáveis deficiência, excedente, reti

A interface clima/sociedade 

relação do homem com o clima 

benefícios, a atmosfera também traz

alguns lugares, a convivência bastan

Não obstante, a idéia do cl

próprio comportamento, é elaborada

e costumes, aliada à vivência do d

dependência dos seres vivos em rela

tecnologias para uso mais racional d

ser integrado ao meio (PINTO, 2006
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entes marinhas ao longo do litoral, os efeitos topográficos 

dos aos sistemas de circulação atmosférica.  

 a maior parte dos municípios de Sergipe apresenta 

, principalmente na primavera e verão. No município de 

orrem excedentes de chuvas nos meses de maio, junho e 

 decréscimo de temperatura, prolongando-se até final do 

precipitações concentradas no mês de maio é assegurada 

ca, que é responsável pela intensidade das chuvas, e pelas 

dices de precipitações anuais que vão desde 1300 mm na 

e constantes de 900 a 1200 mm na faixa do agreste 

éscimo das precipitações com o afastamento da fonte de 

igura 25).   

entes de chuvas nos meses de maio, junho e julho. De 

 (2008) no período de 2001 a 2008, alcançaram-se 

as nos meses de maio (128,48mm), junho (107,19mm) e 

rificado na figura 26.  

 representam a entrada e a reposição de água no solo e a 

de umidade do solo para atmosfera. Assim a evaporação 

 comportamento atmosférico, pois à análise do balanço 

lação entre precipitação e temperatura utilizando-se as 

rada e reposição hídrica.  

pode ser entendida em termos de ajustamento, já que “a 

nem sempre ocorre pacificamente, pois, ao lado dos 

 prejuízos significativos, tornando, algumas vezes e em 

te problemática” (PINTO, 1999, p.11). 

ima de um lugar, que dá origem à expectativa de seu 

 pela tradição, representada pela transmissão oral de usos 

ia a dia das pessoas. Logo, a perspectiva de relação e 

ção ao clima, a capacidade de adaptação e o emprego de 

e recursos disponíveis, atesta que o homem é de fato um 

). 
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Figura 25 - Distribuição da prec
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CORPOS D'ÁGUA
ipitação média anual no município de Itabaiana-SE. 

e irrigação é posto como uma técnica que visa solucionar os 

nto rural, especialmente das hortaliças que têm o crescimento 

s de umidade do solo. Assim o sistema não permite que a 

te da ocorrência ou não de um regime de precipitação adequado. 

Itaporanga D´Ájuda
Fonte: Atlas Digital - SRH, 2004.
Org.: Marcelo Alves dos Santos, 2010.

0 2 4
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  Figura 26 – Médias Pluviomét
  Fonte: ENDAGRO - escritório
  Organização: Marcelo Alves d
 

Em Sergipe a técnica

tanto pelo setor privado co

modernização da agricultura.

Pinto (1999), descrev

iniciativa da CODEVASF 

criada em 1974 e que ficou e

bacia do São Francisco, co

concomitantemente ao lado 

Em 1987, outros rios foram i

de irrigação do Califórnia, P

Couro, com recursos do proj

Assim, nos últimos 

políticas territoriais, como a

Poção da Ribeira (Figura 27)
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ricas Mensais – 2001 a 2008. 
 local de Itabaiana, 2008. 
os Santos, 2010. 

 começou a ser empregada nas últimas décadas do século XX, 

mo pelo publico, através do desenvolvimento de projetos de 

  

e que em Sergipe, a implantação de projetos hidroagrícolas foi 

(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco), 

ncarregada de propiciar o desenvolvimento integrado da área da 

m fins agrícolas, agroindustriais e de comercialização, atuando 

do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). 

ncorporados a novos projetos, onde a implantação dos perímetros 

iauí, Jacarecica e Ribeira foi uma exceção do Projeto Chapéu de 

eto Nordeste-SE. 

trinta anos o município foi sede da consolidação de algumas 

 construção de três barragens: Açude da Marcela, Jacarecica I e 

.  
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Figura 27 - Localização dos per
 

As áreas irrigadas es

para formação do lago da ba

São também drenadas pela b

leste e que, em Itabaiana tem
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RIO JACARECICA

Jacarecica 1

Ribeira

Açude da Macela

ímetros irrigados do município de Itabaiana-SE.  

tão localizadas respectivamente no rio Jacarecica que contribui 

rragem que leva seu nome e afluentes da Bacia do Rio Sergipe. 

acia do Vaza-Barris, rio que atravessa Sergipe no sentido oeste-

 como afluentes o rio das pedras, o rio Tabocas e o rio Traíras. 
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Esses rios contribuem para o dinami

a construção das três referidas barrag

Por estes projetos, Itabaiana

sediando espaços de armazenamento

dos produtos olerícolas consumidos,

de sistemas de irrigação, a difusão d

com Silva (2001, p.07), “esses pro

oferta de alimentos, criando assim

melhorando a qualidade de vida do p

A técnica de irrigação utiliza

maior autonomia em relação ao re

entanto, para atender a demanda, a á

rios estão sendo drenados, provocand

 

v Perímetro Jacarecica I: 

 

Localiza-se as margens do R

sede municipal, tendo entrado em 

projeto de irrigação inicia-se na 

gravimétrica e rede de canais de c

sistema de irrigação é por micr

bombeamento. A área de inundação 

4.700.000 metros cúbicos de água. 

O perímetro possui uma áre

hectares cada um, totalizando aproxi

COHIDRO (Companhia de desenvo

número de assentados é de 124 famí

uma área de 248 hectares.  

A economia do território e

fruticultura. As oleráceas produzid

brócolis, cebolinha, coentro, feijão 

doce, pepino, pimentão, pimenta, qui
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smo da atividade agrícola no município, pois propiciaram 

ens objetivando a implantação da agricultura irrigada. 

 tem diversificado sua produção, como também vem 

, e o Estado tem obtido auto-suficiência na maior parte 

 uma vez que, estes deram possibilidades de implantação 

e insumos modernos e pacotes tecnológicos. De acordo 

jetos foram concebidos com o propósito de aumentar a 

, um fortalecimento seletivo de espaço e de culturas, 

equeno produtor olerícola”.  

da na agricultura faz com que o itabaianense tenha uma 

gime pluvial permitindo que a produção se eleve. No 

gua vem sendo bombeada dos aqüíferos subterrâneos e os 

o assim, mudanças na hidrografia e no microclima. 

io Jacarecica, a oeste da serra de Itabaiana e a leste da 

funcionamento em 1987. A construção técnica desse 

barragem de acumulação (Figura 28), uma adutora 

ondução e distribuição da água para os lotes. Onde o 

oaspersão, funcionando através de uma estação de 

atinge 155,4ha, com volume de acumulação em torno de 

a total de 398 ha, é constituído por 130 lotes de 2,0 

madamente 282 ha, correspondente à área adquirida pela 

lvimento de recursos hídricos e irrigação de Sergipe), o 

lias, portanto, 124 unidades produtivas, correspondendo a 

stá baseada na olericultura e de forma secundária na 

as nesse projeto são alface, amendoim, batata doce, 

de corda, feijão-vagem, jiló, maxixe, melancia, milho 

abo, repolho, salsa e tomate.  
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Figura 28 - Barragem do Períme
Foto: Clêane O. dos Santos, 200

 
A tabela 02 apresen

elevados índices de produção

 

Tabela 02. Principai

P

A

B

M
                                 Fonte: CO

                  Organizaçã
 

Os produtos citados 

chega-se à produção em ton

de modo regular e constante,
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tro do Jacarecica. 
9. 

ta os produtos que se destacam no perímetro, em função dos 

.  

s produtos no perímetro irrigado do Jacarecica I. 

rodutos 
Área 

Plantada/ha 

Produção/ 

toneladas 

mendoim 22.8 133.44 

at. Doce 174.96 4.622.27 

Coentro 36.21 195.02 

Quiabo 32.44 220.49 

ilho doce 17.8 262.82 

HIDRO- 2008. 
o: Clêane O. dos Santos, 2010. 

acima formam e representam a alta produtividade da área, pois 

eladas significativas. A produtividade dos demais cultivos se dá 

 porém a demanda é inferior.   



Capítu

v Perímetro da Poção Ribeir
 
 

O perímetro irrigado da Poção

sem intervenção fundiária. Os estudos

foi realizada em 1984. O projeto execu

em seguida a implantação de obra que

O perímetro localiza-se no m

distando 50 km de Aracaju. Apresent

1.100 ha, cerca de 466 lotes irrigad

localizada . 

O projeto de irrigação da Poçã

Lagoa do forno, Mangabeira, Mangue

de terra (Figura 29), no rio Traíras co

crista, formando um reservatório de ac

água e por um sistema de irrigação por

 

Figura 29 - Barragem que abastece o proje
Foto: Clêane O. dos Santos, 2009. 
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a:  

 Ribeira é um projeto do tipo irrigação pública estadual, 

 iniciais e o de viabilidade econômico e social da área 

tivo de irrigação ficou concluído em 1985, iniciando-se 

 foi inaugurada em 1987.  

unicípio de Itabaiana, no Território Agreste Central, 

a uma área total de 1.970 ha, e uma área Irrigável de 

os pelo método de aspersão  convencional/irrigação 

o Ribeira abrange os povoados Cajaíba, Forno, Junco, 

ira, Ribeira e São José e é composto por uma barragem 

m 26 metros de altura, 500 metros de comprimento de 

umulação normal de 16,5 milhões de metros cúbicos de 

 aspersão que atinge 1.100 ha de área irrigável. 

to irrigado da Poção Ribeira.  
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As culturas produzidas no pe

doce, cebolinha, coentro, feijão-vag

quiabo, repolho, salsa, tomate, ho

demonstra as culturas que se destac

produção. 

Tabela 03. Principais produ

Produtos 

Batata doce 

Cebolinha 

Pimentão 

Quiabo 

Tomate 
                 Fonte: COHIDRO
                 Organização: Clêan
 

A produtividade desse perí

irregularidade com que a água che

Cohidro e agricultores, o território 

ocorrendo a necessidade de realizaçã

 

v Perímetro do Açude da M
 
 

Açude é uma denominação

nascida da intercepção de uma corre

seja, o dique de terra ou concreto 

(PINTO, 1999). 

Conforme salienta Pinto (19

usadas para lazer e alimentação de a

No entanto apenas no açude da Ma

incentivo do governo em implantar 

como parte do Projeto Poção da Ribe

O Açude está situado no B

volume de 2.135.200 m³ de água, ab
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rímetro são: Abobrinha, aipim, alface, amendoim, batata 

em, feijão de corda, maxixe, pepino, pimenta, pimentão, 

rtelã, milho-verde, jiló, capim de corte. A tabela 03 

am na região, assim como a respectiva área plantada e 

tos no perímetro irrigado da Poção Ribeira. 

Área 

Plantada/ha 

Produção/ 

toneladas 

331,8 4.456,10 

41,05 297,8 

29,15 310,161 

29,25 279,647 
6,45 132,04 

, 2008. 
e O. dos Santos, 2010. 

metro muitas vezes é prejudicada em decorrência da 

ga aos lotes, pois, segundo informações de técnicos da 

é maior do que a capacidade de água do reservatório, 

o de abastecimento das águas em dias alternados.  

acela: 

 dada regionalmente a qualquer acumulação de água 

nte líquida, compondo ao mesmo tempo a barragem, ou 

que detém o curso d’ água e o lago por ele formado 

99), as águas represadas nos açudes são freqüentemente 

nimais, o uso com fins de irrigação é pouco significativo. 

cela há presença de lotes irrigados provavelmente pelo 

pequenas propriedades familiares junto a água represada 

ira, o Chapéu de Couro.  

airro Macela do município de Itabaiana, apresenta um 

rangendo 24km². Segundo Borges (1995), o açude possui 
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um coroamento de 710 metros e uma

profundidade de 14 metros.  

Nesse perímetro se destaca

(Figura 30), especificamente na peque

é voltada para abastecer quatro supe

Peixoto. 

Figura 30 - Hidroponias do empreendime
Foto: Clêane O. dos Santos, 2008-2009. 

 
 

No açude da Macela tem-se a 

rúcula, entre outros. A alface e o coen

tais hortaliças em todos os estabelec

cerca de 3000 pés de alface e 5000 mo

Vale salientar a impossibilidad

uma vez que não há controle efetiva

significativa parcela dos estabeleci

revenderem os alimentos para a rede 

um controle rigoroso da produção des

A produção dos três território

raízes em municípios sergipanos, 

municipais, CEASA e abastecimento

capital. É relevante salientar que a in

dos produtos, pela atuação de pequen
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 largura de 4 metros, com sangradouro de 16 metros e 

 a produção de hortaliças pelo sistema de hidroponia 

na empresa agrícola Hortaliças Vida Verde. A produção 

rmercados, o G Barbosa e três pertencentes à família 

nto familiar Hortaliças Vida Verde. 

produção de alface, coentro, couve, cebolinha, espinafre, 

tro se sobressaem em vista da intensidade do cultivo de 

imentos da região, algumas unidades chegam a colher 

lhos de coentro por dia.  

e de se estimar a produção que se dá na área do açude, 

do por órgãos estadual ou municipal, e é fato que uma 

mentos destina a produção para empresas agrícolas 

de supermercados, especialmente, Gbarbosa que realiza 

de a fase de semeadura até a colheita.    

s irrigados apresenta demanda semanal de folhagens e 

para fins de comercialização nas feiras, mercados 

 de redes de supermercados tanto em Itabaiana como na 

termediação é uma constante no processo de circulação 

os e médios intermediários e consolidação de pequenas 
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empresas rurais. Fato que distancia o

lucratividade para o agricultor e seus

Carvalho (2009), afirma que

alcance, é comercializada semanalm

distribuída em estados nordestinos, c

da sazonalidade), e para a região 

abastecimento de indústrias doceira

França e Argentina.  

A partir da introdução de tod

mudanças de comportamento e na cu

relações com o mercado passaram a 

também à questão da relação de tra

uma produção por contrato junto ao

assim uma maior participação da mã

diariamente.  

O perímetro do açude da Ma

bairro que leva seu nome. Os dem

apresentam uma organização espacia

O entorno da represa da Mac

que enfrenta o convívio com a águ

doenças, afetando crianças que conv

já que alguns casebres estão local

problema as mesmas habitações são 

As áreas ocupadas pela prátic

em virtude das particularidades iden

espaço, que pode ser considerado um

realidade de cada perímetro do conte

Essa definição dos territórios

se intersectam, onde as ações simból

social que já estava situado no lo

culturais com outros grupos em funç
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 produtor do consumidor final e culmina em uma menor 

 familiares. 

 a produção da batata doce se destaca em virtude do 

ente em municípios sergipanos, baianos e alagoanos.  É 

omo Piauí, Maranhão, Pernambuco e Ceará (dependendo 

Sul, especialmente o Rio Grande do Sul em vista do 

s. E tem alcance internacional, sendo distribuída para 

o aparato modernizador da produção agrícola, ocorreram 

ltura dos produtores do município, tendo em vista que as 

ser mais constantes e participativas. Esse fato está ligado 

balho estabelecida nas áreas em estudo onde se destaca 

s grandes atacadistas de supermercados, verificando-se 

o-de-obra assalariada, uma vez que se fornecem produtos 

cela está localizado no espaço urbano do município, no 

ais estão localizados no espaço rural. Porém os três 

l, social e cultural própria.  

ela é habitado de forma subumana pela população carente 

a contaminada, fato que causa proliferação de insetos e 

ivem diariamente em contato com água e lixo na região, 

izados as margens do açude (Figura 31). Além desse 

vizinhas de uma cerâmica que polui o ar constantemente.  

a da irrigação representam espaços vividos diferenciados 

titárias, forma de vida e representações definidoras de tal 

 território de fronteira, isto é, um território que delimita a 

xto dos demais espaços vividos do município.  

 de fronteira está ligada aos sistemas de significados que 

icas cotidianas são a segurança da continuidade do grupo 

cal e servem para delimitar e reproduzir as fronteiras 

ão do acesso desigual aos símbolos. 
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Nas palavras de Almeida (2

desigual entre os diversos segment

interesse diferente (...) a fronteira

territoriais, pois ou é deste território 

Figura 31 - Casas às margens das águas 
Foto: Clêane O. dos Santos, 2009. 

 
 
Assim, o município destaca-s

de Sergipe, pois como organizaçã

instância, a necessidades econômic

produção está sustentada pelas relaçõ

 
4.1.3 Os territórios irrigados 

 
Para diagnóstico da dimensão

do agricultor e familiares das área

perímetros citados referente a 60 pr

de produção, cujo perfil é apresentad
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005, p. 107), “a forma de representações da fronteira é 

os ali presentes; cada representação corresponde a um 

 tende a provocar a dicotomia entre as identidades 

ou não é”. 

do açude. 

e como um importante recorte territorial dentro do estado 

o do espaço, o território responde, em sua primeira 

as, sociais e políticas da sociedade e, por isso, sua 

es sociais que o atravessam.  

e as questões socioambientais no município de Itabaiana 

 socioambiental e do indicador saúde e instrução técnica 

s irrigadas, procedeu-se um levantamento amostral nos 

odutores, no qual cada um deles representa uma unidade 

o na tabela 04. As informações foram obtidas através de 
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entrevista semi-estruturada em uma 

estabelecer um diálogo informal com

acerca da realidade vivenciada pela

conseqüências sociais e ambientais d

  
Tabela 04 - Perfil dos entrevistados n

PERF

SEXO % IDADE (anos %) 

Masculino 67 20 a 40 60 
Feminino 33 40 a 60 27 

 > 60 13 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
Organização: Clêane O. dos Santos, 201
 

No trabalho de campo obs

trabalho familiar (homens, mulhe

suplementares de mão-de-obra per

maior demanda da força de trabalho 

Figura 32 - Pequeno proprietário do perí
Foto: Clêane O. dos Santos, 2009. 
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relação de questões. Na medida do possível, procurou-se 

 os agricultores e familiares a fim de colher informações 

 experiência de cada entrevistado e por fim analisar as 

ecorrentes da irrigação nos territórios.  

os perímetros agrícolas de Itabaiana. 

IL DO ENTREVISTADO 

ESCOLARIDADE % COND. DO PRODUTOR % 

Fundamental Completo 13 Arrendatário 10 
Fundamental Incompleto 87 Funcionário 27 

 Proprietário 63 

0. 

ervou-se que apesar da presença marcante da força de 

res e crianças), os agricultores recorrem a fontes 

manentes ou temporários, sobretudo em momentos de 

(Figura 32).  

metro da Poção da Ribeira. 
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De acordo com dados do tr

noções de prática agrícola foram 

aprendizado da labuta no campo se d

Na maioria dos perímetros a 

os aspersores que lançam as águas s

mudados de local após processada a

trata de um sistema móvel tem-se a

manutenção equilibrada do processo

com uso de mangueira com micro fu

As transformações do padr

consolidaram uma estrutura bimo

organização da produção que corr

familiares que procuram conviver c

agricultores empresariais que busca

para desempenharem suas atividades

Figura 33 - Unidade de produção que
produção que adota a irrigação com man
Foto: Clêane O. dos Santos, 2009. 

 
 

Os projetos de irrigação im

Ribeira facilitaram o acesso à tecno

para alguns produtores que receb

excluídos do acesso tecnológico.  

Conforme salienta Pinto (199

no Estado, implicando em custos 
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abalho de campo 67% dos produtores afirmam que as 

adquiridas pela tradição familiar e 33% dizem que o 

eu a partir da vivência.  

irrigação é realizada através do método de aspersão onde 

obre a plantação são colocados em ramais que podem ser 

 irrigação em uma dada faixa da lavoura. Assim como se 

 necessidade de trabalhadores para efetivar a operação e 

. Apenas em algumas propriedades se efetiva a irrigação 

ros feito a laser (Figura 33). 

ão tecnológico e das relações sociais na agricultura 

dal, marcada pela convivência de duas lógicas de 

espondem a dois modelos produtivos: os agricultores 

om as limitações ambientais no processo produtivo e os 

m, na simplificação do meio natural, condições ótimas 

 produtivas.  

 adota o sistema de aspersão (lado esquerdo) e unidade de 
gueira perfurada a laser (lado direito). 

plementados no açude da Macela, no Jacarecica e na 

logia de irrigação de forma desigual trazendo benefícios 

eram lotes equipados e outros produtores que foram 

9), apesar do número razoável de projetos desenvolvidos 

elevados e de alguns efeitos locais drásticos as ações 



Capí

governamentais apresentaram-se ce

coexistência da velha realidade d

decorrência da alta alocação de tec

baixos índices de produtividade e de 

De acordo com a pesquisa de

técnicos agrícolas os entrevistado

necessitam diariamente por meio do 

e da estação do ano”, “liga-se as man

durante toda manhã”, “um dia sim o

água muitos produtores irrigam em

desperdício de água e energia, usado

Nos perímetros irrigados o c

agricultores que procuram aprovei

dispõem. A rotação de culturas é 

diferentes são cultivadas em sucessõ

As seqüências que mais se 

alface/couve/cebolinha; coentro/alfac

assim os produtores diversificam o 

pragas e evitam o quadro de desgaste

Os olerícolas empregam tipo

resíduos de cultivos acumulados, com

a umidade superficial no período d

erosão, e conservar a bioestrutura e c

elevada e de boa qualidade. Desse m

e ajudam na formação da matéria org

De acordo com o Atlas di

município são planossolos, luvisso

Sergipe (2007) o Planossolo, em f

condições de excesso de água no pe

perímetro do Jacarecica e no açude d

A unidade Neossolo é cla

corresponde à área de serras residua

suscetível á erosão, em função da pe

materiais arenosos e está relacion
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ntralizadas, autoritárias e deficitárias, evidenciando a 

esestruturada e do novo inacabado. Além disso, em 

nologia e recursos financeiros, os espaços mantiveram 

padrão da qualidade de vida. 

 campo nos estabelecimentos que não recebem auxílio de 

s determinam a quantidade de água que as plantas 

uso de senso comum, e afirmam que: “depende da cultura 

gueiras cinco minutos em cinco vezes ao dia”, “irriga-se 

utro não”. Por não adotarem um método de controle da 

 excesso comprometendo a produção e ocasionando 

s em um bombeamento desnecessário. 

onsorciamento de cultivos é empregado pelos pequenos 

tar ao máximo os limitados recursos ambientais que 

um sistema alternativo de produção no qual espécies 

es recorrentes numa seqüencia definida na mesma área. 

destacaram nas propriedades visitadas foram: 

e/pimentão; feijão/batata-doce/milho; batata-doce/aipim, 

sistema de plantio, controlam a ocorrência de doenças e 

 de nutrientes do solo.  

s de cobertura morta ou verde, sobretudo, o esterco e os 

 a finalidade de acrescentar nutrientes ao solo, conservar 

e estiagem, facilitar a infiltração da água, evitando a 

om isso gerar condições para o alcance de uma produção 

odo, o esterco animal disponibiliza nutrientes as culturas 

ânica do solo. 

gital da SRH (2004), os tipos de solos presentes no 

los e neossolos (Figura 34). Segundo o Atlas Escolar 

unção da sua posição na paisagem, esta submetido a 

ríodo chuvoso, sendo usado no cultivo de hortaliças no 

a Macela.  

ssificada em alguns tipos, o Neossolo Litólico que 

is, com solo raso e pedregosidade e rochosidade bastante 

quena espessura, o Neossolo Quartzarênico que abrange 

ado com os depósitos arenosos da cobertura tércio-
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quartenária que margeiam as serras r

do Domo de Itabaiana, e o Neossolo

agricultura.  

 

São Domingos

Campo do Brito

Frei Paulo

Macambira

8824439

8816917

8809395

66
82

11N

S
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Figura 34 - Tipos de solos em Itabaiana
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esiduais, este tipo de solo está presente nas proximidades 

 Fluvico de elevado potencial para o desenvolvimento da 

Itaporanga D´Ájuda

Areia Branca

Malhador

Moita Bonita

Ribeirópolis

67
60
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Fonte: Atlas Digital - SRH, 2004.
Org.: Marcelo Alves dos Santos, 2010.
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O Neossolo Fluvico está pre

presença de luviossolo, tipo consti

agrícola. 

A adoção de adubo orgânico

em função do uso intenso do solo

referência dados obtidos no campo é

de frango.  

Dentre os fertilizantes quími

produzida através da combinação de

torta de mamona é constituída por n

figura 35 demonstra a intensidade d

em questão.  

 

0%

10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%

80%
90%

100%

Açude da Macela Jac

Uso d

 Figura 35 - Uso de fertilizantes. 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
 Organização: Clêane O. dos Santos, 201

 

Segundo entrevistados as prin

a mosca branca (Bemisia tabaci), 

speciosa), estas se alimentam, esp

bactérias patogênicas.  
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sente no perímetro da Ribeira onde ocorre, também, a 

tuído por depósitos de aluviões, com razoável aptidão 

 e fertilizante químico é difundida entre os entrevistados 

 e seu conseqüente empobrecimento. Tomando como 

 constante a utilização de estrume bovino, de criação ou 

cos destacam-se a uréia e a torta de mamona. A uréia é 

 dióxido de carbono, amônia e adubação nitrogenada. A 

itrogênio, acido fosfórico, potássio e matéria orgânica. A 

e uso de esterco e fertilizantes químicos nos perímetros 

arecica Ribeira

Somente esterco

Esterco e produto 
químico

e Fertilizantes

 

0. 

cipais pragas que atacam os cultivos nos perímetros são 

a cigarrinha (Empoasca SP) e a vaquinha (Diabrotica 

ecialmente, das folhas, facilitando a entrada para as 



Capí

As doenças bacterianas estão

pelos agricultores, fato que provoca 

parcial da cultura afetada. É importa

hortaliças torna as plantas sensíveis 

efetivar infecção, colonização e disse

Em face da falta de instrução

ocorre o uso indiscriminado de ag

POLYTIM. Além do problema do 

preventivas à contaminação durante 

de proteção individual, tais como lu

usam botas e cobrem o rosto com um

constante ocorrência de casos de 

atendidos no hospital regional de Itab

 

Figura 36 - Falta de equipamentos de p
Foto: Clêane O. dos Santos, 2009. 

 
 
Os resíduos de agroquímico

forma incorreta e expostos a céu 
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 entre os principais problemas fitossanitários enfrentados 

perdas significativas da produção pela destruição total ou 

nte destacar que o alto teor de água na constituição das 

ao ataque das bactérias, as quais dependem de água para 

minação nas plantas. 

 e do tipo de estrutura produtiva adotada nos perímetros, 

rotóxicos como o DITHANE, DECIS, TAMAROL E 

uso de agrotóxicos, os produtores não tomam medidas 

a aplicação do veneno e não fazem uso de equipamento 

vas, botas, máscaras, capacete, etc. Quando se protegem 

 pedaço de tecido (Figura 36). Esse processo resulta na 

intoxicação de grande parte dos agricultores que são 

aiana, de acordo com relatos de populares.  

roteção ao aplicar produtos químicos na plantação de alface. 

s aplicados nas hortaliças por serem armazenados de 

aberto a exemplo da imagem da figura 37 podem ser 
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transportados para outros locais po

alimentares, levando-se em consid

superficial, além de contaminar a atm

 

 

 

 

 

 

Error! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Exposição de agroquímicos 
Foto: Clêane O. dos Santos, 2009. 
 

 

Os produtores mais velhos q

proteção não acreditam muito que o

mais jovens tem consciência dos da

não dão muito crédito ao uso de pro

ao meio ambiente.  No entanto, algu

ser causados pela aplicação, mas n

representa a renda necessária à sobre

Dessa forma ao serem questi

pratica agrícola 85% afirmaram que

dores de cabeça e enjôos constantes

instituição buscada pela maioria 

freqüência remota de médicos, agent
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r água e vento, e também acumularem-se em cadeias 

eração os processos de lixiviação e o escoamento 

osfera. 

que são usados na cultura de hortaliças no açude da Macela. 

ue vêm trabalhando com agrotóxicos sem fazer uso de 

s produtos sejam tóxicos e perigosos para o homem. Os 

nos, porém seguem a tradição familiar e, assim também 

teção, aceitando inconscientemente as ameaças à saúde e 

ns agricultores têm conhecimento dos danos que podem 

ão têm como fugir da contaminação, pois a atividade 

vivência. 

onados sobre a presença de doenças vinculadas ou não a 

 não tem doença alguma, apesar de 15 % terem citado 

. O posto de saúde mais próximo das áreas irrigadas é a 

da população entrevistada, apesar da precariedade e 

es especializados e medicamentos nessas localidades. 
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Quando não alcançado o ob

recursos se destinam ao hospital l

diretamente atendimento em clinic

atendimento melhor e mais rápido. 

quando há uma maior gravidade da d

 

52%

3%

Busca

 Figura 38. Busca por serviço de saúde. 
 Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 Organização: Clêane O. dos Santos, 201

 
 

Em vista da busca pela suste

os caminhos determinados pela mod

meio da extensão rural envolve o pr

e habilidades sobre técnicas agropec

e necessárias à melhoria de sua quali

ambiental.  

A justificativa para a exist

população rural para que se proc

administrar o negócio, de dirigir o l

No entanto na maioria dos estabelec

de técnicos agrícolas se dá de forma

instrução técnica do trabalhador que 
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jetivo no posto médico os agricultores que têm poucos 

ocal. Aqueles que possuem uma renda maior buscam 

as privadas da cidade, em função do alcance de um 

A ida aos hospitais na capital se dá de maneira remota, 

oença (figura 38). 

23%

22%

 por serviço de saúde

Posto de saúde

Hospital local

Clínicas privadas

Hospital na capital

 

0. 

ntabilidade na agricultura, se acentuam os debates sobre 

ernização agrícola, onde a instrução técnica adquirida por 

ocesso de transmitir ao homem do campo conhecimentos 

uárias, florestais e domésticas, práticas estas importantes 

dade de vida e, conseqüentemente, melhoria da qualidade 

ência de um serviço de extensão é o de estimular a 

essem mudanças na maneira de cultivar a terra, de 

ar, de defender a saúde da família e de educar os filhos. 

imentos visitados nos territórios da irrigação a assistência 

 irregular ou nem existe, culminando em descaso com a 

de certa forma movimenta a economia do município.    
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De acordo com dados da pe

visitadas recebem assistência de téc

15 dias e quase 50% não são assistid

Poção da Ribeira e no açude da Mac

difundida que no Jacarecica, fato q

técnicos agrícolas da Cohidro na área

 

47%

6%

Visita de técnic

 Figura 39 - Visita de técnicos agrícolas
 Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
 Organização: Clêane O. dos Santos, 201

 

 

A ocorrência da visita de té

Macela está vinculada à relação est

Gbarbosa, que disponibiliza toda i

qualidade da produção e assim uma m

Nas demais áreas a organiza

vivência e tradição familiar dos ag

melhor produzir, não tendo consciên

virtude da falta de informação científ

A destinação final das em

complexo que requer a participa
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squisa de campo apenas 7% das unidades de produção 

nicos agrícolas semanalmente, 25% são visitadas a cada 

os (Figura 39). É importante destacar que no perímetro da 

ela o uso de fertilizantes e inseticidas se dá de forma mais 

ue pode estar vinculado à presença mais constante de 

 deste último.  

25%

22%

os agrícolas nos perímetros

Não recebe

A cada 15 dias

Não tem data exata

1 vez/semana

 
 nos perímetros. 

0. 

cnicos agrícolas nas unidades de produção do açude da 

abelecida entre os produtores e a rede de supermercado 

nfraestrutura necessária para o alcance de uma maior 

aior lucratividade. 

ção de todo o processo de cultivo é realizada a partir da 

ricultores, usa-se conhecimentos do senso comum para 

cia dos danos causados a saúde e ao meio ambiente em 

ica. 

balagens vazias de agrotóxicos é um procedimento 

ção de todos os agentes envolvidos na fabricação, 
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comercialização, utilização, licenci

relacionadas com o manuseio, tra

embalagens. 

A pesquisa de campo diagnos

embalagens de produtos químicos 

afirmaram que os resíduos são desti

40). Entretanto, no Açude da Mac

predominância da destinação das em

associação aos resíduos domésticos.

vez que apenas metade dos entre

produtos. Porém no perímetro do J

atividade de recolher as embalagens 

 

62%

Destino das emb

Figura 40 - Destino das embalagens de p
Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
Organização: Clêane O. dos Santos, 201
 

O fim que é atribuído as em

mínimo de sustentabilidade da pro

Além disso, reflete o baixo nível de 

ação de queimar ou depositar as em

Capítul
tulo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   145 o 4: Dimensão Agroambiental nos Territórios Irrigados 

 

amento, fiscalização e monitoramento das atividades 

nsporte, armazenamento e processamento final dessas 

ticou que em 61% das unidades de produção visitadas, as 

são devolvidas aos vendedores, 20% dos agricultores 

nados a coleta em associação com os domésticos (Figura 

ela a falta de instrução é marcante, pois ainda há a 

balagens dos produtos para armazenagem e coleta em 

 No perímetro da Poção da Ribeira não é diferente, uma 

vistados devolve as embalagens para o vendedor dos 

acarecica a realidade é diferente, pois a Cohidro realiza 

nas unidades de produção e devolvê-las ao vendedor. 

20%

12%
6%

alagens de produtos químicos 
nos perímetros

Devolve ao vendedor

Coleta

Queima

Armazena

 
rodutos químicos nos perímetros. 

0. 

balagens é um fator importante para a manutenção do 

dução agrícola praticada nos três territórios analisados. 

instrução do agricultor acerca dos prejuízos que a simples 

balagens em associação com lixo doméstico causam ao 



Capí

solo, as águas, a qualidade do produ

consumidores e dos próprios agricult

A legislação federal disciplin

e determina as responsabilidades pa

cumprimento destas responsabilidad

específica e na lei de crimes ambien

penais e administrativas procedentes

Segundo a Associação Na

revendedores e os fabricantes de agr

por lei.   

a) Responsabilidades dos u

 
• Preparar as embalagens vazia

• Efetuar a lavagem das embala

sem vazamento as embalagens não r

as flexíveis contaminadas. 

• Armazenar, temporariamente

• Transportar e devolver as e

unidade de recebimento mais próxim

locais para devolução das embalag

compra; 

• Manter em seu poder os com

compra do produto. 

 

b) Responsabilidades dos re

 
• Disponibilizar e gerenciar un

vazias pelos agricultores; 

• No ato da venda do pr

procedimentos de lavagem, acondic

embalagens vazias; 

• Informar o endereço da unid

para o usuário, fazendo constar esta i
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to a ser cultivado e, até mesmo, a qualidade de vida dos 

ores e familiares.  

a a destinação final de embalagens vazias de agrotóxicos 

ra o agricultor, o revendedor e para o fabricante. O não 

es poderá resultar em penalidades previstas na legislação 

tais (Lei 9.605 de 13/02/98), que dispõe sobre as sanções 

 de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

cional de Defesa Vegetal (ANDEF) os usuários, os 

otóxicos têm responsabilidades diferenciadas e definidas 

suários: 

s para devolvê-las nas unidades de recebimento; 

gens rígidas, manter intactas, adequadamente tampadas e 

ígidas e acondicioná-las em sacos plásticos padronizados 

, as embalagens vazias na propriedade; 

mbalagens vazias, com suas respectivas tampas, para a 

a (procurar orientação junto aos revendedores sobre os 

ens), no prazo de até um ano, contado da data de sua 

provantes de entrega das embalagens e a nota fiscal de 

vendedores: 

idades de recebimento para a devolução de embalagens 

oduto, informar aos usuários/agricultores sobre os 

ionamento, armazenamento, transporte e devolução das 

ade de recebimento de embalagens vazias mais próximo 

nformação na Nota Fiscal de venda do produto; 
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• Fazer constar nos receituári

embalagens; 

• Implementar, em colabora

mecanismos de controle e estímulo

usuários. 

  

c) Responsabilidades dos fa

 

• Providenciar o recolhimento

devolvidas às unidades de recebim

devolução pelos usuários/agricultore

• Informar os Canais de Distr

Centrais de Recebimento de emba

volume; 

• Implementar, em colabora

mecanismos de controle e estímulo 

dos usuários; 

• Programar, em colaboração c

dos usuários quanto ao atendimento 

realizam as adequações dos estabele

• Alterar os modelos de 

sobre os procedimentos 

devolução e destinação final das em

 

O principal motivo para dar

agrotóxicos é abrandar o risco para a

Porém, a conscientização das respo

programas e ações que transmita

itabaianenses em uma questão voltad

da qualidade socioambiental. 

A figura 41 demonstra a de

irrigados. Em campo verificou-se a

carros da prefeitura, onde 68% d
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os que emitirem, as informações sobre destino final das 

ção com o Poder Público, programas educativos e 

 à lavagem e à devolução das embalagens por parte dos 

bricantes: 

, a reciclagem ou a destruição das embalagens vazias 

ento em, no máximo, um ano, a contar da data de 

s; 

ibuição sobre os locais onde se encontram instaladas as 

lagens para as operações de prensagem e redução de 

ção com o Poder Público, programas educativos e 

à lavagem e à devolução das embalagens vazias por parte 

om o Poder Público, medidas transitórias para orientação 

das exigências previstas no Decreto n.º 3550, enquanto se 

cimentos comerciais e dos rótulos e bulas; 

rótulos e bulas para que constem informações  

de lavagem, armazenamento, transporte,  

balagens vazias. 

 destinação final correta para as embalagens vazias dos 

 saúde das pessoas e de contaminação do meio ambiente. 

nsabilidades por conta das partes é efêmera, necessita de 

m conhecimento e transforme a cultura dos cidadãos 

a para a conservação do meio ambiente e beneficiamento 

stinação do lixo doméstico no território dos perímetros 

 existência e freqüência regular da coleta realizada pelos 

os entrevistados fazem uso do serviço prestado pela 
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prefeitura. Entretanto, em 32

deposição dos resíduos. É int

mais freqüente no território d

urbana. 

68%

Destino dos

Figura 40 - Destino dos resíduo
Fonte: Pesquisa de campo, 2009
Organização: Clêane O. dos San

 
 

O aspecto da qualida

mais da metade dos agricul

indicaram que é regular, 6,7%

ruim. Esta classificação é rel

acesso a educação, saúde, po

Logo, a técnica de ir

Açude da Macela possibili

autonomia em relação ao reg

ambiente, na medida em q

qualidade de vida do produto
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% das unidades visitadas predominam-se práticas incorretas de 

eressante destacar que o vício de deposição em terrenos baldios é 

o Açude da Macela, pois se trata de uma prática corrente na zona 

13%

12%
7%

 resíduos domésticos nos perímetros

Coleta

Queima

Joga em terreno 

Enterra

 
s domésticos nos perímetros. 
. 
tos, 2010. 

de de vida também foi questionado em campo, onde um pouco 

tores classificou a condição de vida da família em boa, 33% 

 associaram a categoria ótima e 3,3 % apontaram para a classe 

ativa e depende de uma série de fatores que estão vinculadas ao 

líticas públicas que abrangem as famílias de forma diferenciada.   

rigação utilizada nos perímetros Jacarecica, Poção da Ribeira e 

ta a diversificação da produção agrícola em vista da maior 

ime pluvial. Porém, ao mesmo tempo causa malefícios ao meio 

ue há uso indiscriminado de agrotóxicos, comprometendo a 

r e do consumidor. 
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5.1 - EDUCA

 
5.1.1

 
O ac

vigor das soc

na sociedad

convivência 

Conf

complexo, en

o termo com

personalidad

atividade hu

sociais. Além

humana nece

Dessa

necessidade 

inter-relação

transmitir a e

Assim

finalidades d

formação do

(LIBÂNEO, 

A ped

do professor

políticas e id

condições, m

melhorament

informações 

Todo

além disso, 

participar da

da escola e d

vida e de soc

A rel
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ÇÃO E CIDADANIA 

- Disponibilidade e acesso 

esso a educação é uma necessidade humana indispensável para a existência e 

iedades. Envolve processos e práticas educativas que existem em instituições e 

e passando por organizações econômicas, políticas, religiosas, costumes e 

humana.  

orme traz Castanho (2004, p.69), “(...) a educação é um processo dinâmico e 

volvendo muitas variáveis não controláveis”. Enquanto que Libâneo (2005), trás 

o um conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento unilateral da 

e, envolvendo a formação de qualidades humanas, em função da orientação da 

mana na sua relação com o meio social, num determinado contexto de relações 

 disso, a educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade 

ssária à existência e funcionamento de todas as sociedades. 

 forma, a educação considerada como objeto de estudo da pedagogia reflete a 

de se criar dinâmicas para ensinar. De acordo com essa necessidade observa-se a 

 entre a pedagogia, estudo teórico e prático de processos e técnicas para 

ducação.  

, a pedagogia é um campo de conhecimento que investiga a natureza das 

a educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a 

s indivíduos, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social 

2005). 

agogia é a ciência que instituí o ensino. Esse é um conjunto que dirige o trabalho 

, cujo objetivo é a aprendizagem, a qual é definida por exigências sociais, 

eológicas, ou seja, o ensino é determinado socialmente. O mesmo desenvolve 

étodos e organizações para a transmissão e assimilação de conhecimentos e 

o do intelecto e processos mentais dos alunos, afim de que eles tenham 

críticas dos problemas sociais.  

 o crescimento inteligível é proporcionado pela ação educativa do professor que, 

deverá contribuir para a formação dos cidadãos, como indivíduos capazes de 

s lutas por transformações sociais. Por isso, “vê-se que a responsabilidade social 

os professores é muito grande, pois cabe aos mesmos escolher qual concepção de 

iedade deve ser trazida a consideração dos alunos (...)” (LIBÂNEO, 2005, p. 22). 

ação educação e cidadania configura-se como elemento determinante para a 
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itos cidadãos. Assim, essa relação concretiza-se pela possibilidade de 

tadora de direitos e deveres, e de se converter, portanto, em ator co-

a da qualidade de vida. 

m Oliveira e Rio (1996, p. 76), a cidadania “realiza-se em múltiplos 

 se assinala pela dinâmica de uma prática que se volta para a precisão 

r entre alternativas a eleger a melhor saída para situações conflitantes ou 

gativas”. 

acobi (2003, p. 198), enfatiza que a cidadania tem a ver com a identidade 

a uma coletividade. A definição do termo cidadania se baseia na 

 comunidade unida em função de interesses coletivos, no entanto olhar 

, para o coletivo, supõe apreender causas e conseqüências que formam ou 

 socioambientais.  

adania aqui se caracteriza pelo aprendizado perceptivo da realidade da 

 da leitura que o ser desenvolve no seu cotidiano. Logo, “na realidade, os 

 e sua respostas são os vetores da cidadania, enquanto aprendizagem e 

 cidadania na medida em que se aprende a ler a cidade, as suas respostas 

RA; RIO, 1996, p. 77). 

para a cidadania representa a probabilidade de motivar as pessoas a 

ersas formas de participação em possíveis caminhos de dinamização da 

etização de uma proposta de sociabilidade, baseada na educação para a 

sentido, é importante destacar que a educação ambiental deve ser vista 

e constante aprendizagem que valoriza os vários modos de conhecimento 

 consciência local e planetária.  

to, Oliveira (2002, p. 48), considera a tomada de consciência não como 

ção transmitida pela percepção, mas essencialmente uma conceituação, 

 indivíduo procura decompor a situação ou o acontecimento em níveis 

e simplesmente registrar as modificações. 

ação ambiental como formação e exercício de cidadania refere-se a uma 

ar a relação do homem com a natureza, baseada numa nova ética, que 

res morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens. 

m o censo demográfico de 2000 (IBGE), no município existiam 60.074 

s com 10 anos ou mais de idade, ou seja, 78,2 % da população é 

-se em consideração o número populacional de 76.813 do mesmo ano. A 



tabela 05 demonstra

Sergipe. 
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 a realidade populacional e número de alfabetizados do Brasil, Nordeste e 

úmero populacional e taxa de alfabetização. 
EL BRASIL NORDESTE SERGIPE 

ção 169.872.856 47.782.487 1.784.829 
ados 136.910.358 37.565.737 1.393.236 

de 
ação 80,59% 78,61% 78,05% 

 2000. 
Clêane Oliveira dos Santos, 2010. 

análise dos dados, verifica-se que há um equilíbrio entre as taxas de 

sil, Nordeste, Sergipe e em Itabaiana que apresentou, também, em 2000 

r a 78% do contingente total da população. Vale salientar que atualmente 

 diferente em vista do crescimento da população e do investimento em 

ivo a alfabetização em todo território nacional. 

sede da Diretoria Regional de Educação 3 (DRE3) que agrupa 14 

ranca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Malhador, Moita 

, Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Pedra Mole, Ribeirópolis, São 

guel do Aleixo (Figura 42).  

mpõe o universo de 52 escolas estaduais, onde Itabaiana é a cidade que 

mero de escolas desse total, 18 instituições estaduais, subdivididas em 13 

essa cidade localiza-se a sede da diretoria regional, onde são resolvidas 

s das escolas constituintes de tal diretoria. 

rede estadual de ensino de Itabaiana recebeu 10.126 alunos lotados no 

til, fundamental e médio), no ensino especial, no sistema de educação de 

ndamental e médio) e em programas de ensino (acelera e si liga). O 

res nesse mesmo ano era de 387 profissionais dentre os efetivos e 

riamente. 

esenta também 51 escolas municipais, sendo 11 urbanas e 40 rurais que 

atrículas em 2009 distribuídos dentre o ensino fundamental, médio e no 

ens e adultos, onde o numero de professores é de 501. A prefeitura 

eches, 04 na zona urbana e uma na zona rural que recebem crianças cujos 

 inteiro. 
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MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A DER
retoria Regional de Educação 03. 

ade ainda dispõe de 21 escolas particulares que oferecem níveis de ensino desde 

médio, cujo destaque é maior em vista do programa voltado basicamente para 

stibulares de universidades, fato que atrai estudantes de outros municípios do 

unicípios do Estado da Bahia. No ano de 2009 a rede de ensino recebeu 6.303 

professores. 

Fonte: Atlas Digital - SRH, 2004.
Organização: Marcelo Alves dos Santos, 2010.
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m a Diretoria regional de educação 03 em 2009 existiam no município 90 

os matriculados e 1.225 professores, dentre as redes de ensino estadual, 

ar (Figura 43). 

olas Alunos Professores

ntual de escolas, alunos e professores nas 
redes de ensino de Itabaiana

Rede Municipal

Rede Estadual

Rede Particular

 
l de escolas, alunos e professores nas redes de ensino de Itabaiana. 
onal de Educação 03, 2009. 
Oliveira dos Santos, 2010. 

elos dados que na rede municipal de ensino concentra-se o maior número 

a particular e estadual, no entanto o número de alunos está distribuído de 

a rede pública (municipal e estadual), apesar da significativa parcela de 

 nas escolas particulares. Observa-se uma média de 22 alunos para cada 

des de ensino.   

escimento inteligível alcançado pelos alunos nas escolas municipais, 

res é proporcionado pela ação educativa do professor que, além disso, 

mação dos cidadãos, como indivíduos capazes de participarem das lutas 

sociais. Por isso, “vê-se que a responsabilidade social da escola e dos 

grande, pois cabem-lhes escolher qual concepção de vida e de sociedade 

nsideração dos alunos (...)”(LIBÂNEO, 2005, p. 22). 

o, um programa de formação de professores deve, pois, favorecer-lhes o 

ão e reconstrução de saberes e práticas em busca de seu desenvolvimento 

rdo com Castro et al (2006), a Universidade, instituição social e de cultura 

dução de conhecimento e capacitação de pessoal, deve estar na vanguarda 
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construção do saber e das práticas educativas, e congregar em suas 

 soluções para problemas socioambientais.  

põe de cinco instituições de ensino superior que oferecem cursos de 

ersidade Paulista à distância (UNIP); Faculdade de Tecnologia e Ciência 

cia (FTC/EAD); Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); a 

l de Sergipe (UFS) (figura 44); e a Universidade Tiradentes (UNIT).  

erecidos pelas universidades em sua maioria são de licenciatura em áreas 

 e exatas nas modalidades à distância (UNIP, FTC/EAD, UNIT) e 

A E UNIT), Ciências contábeis, Administração, Sistemas de informação 

ncial (UFS). 

niversitário Professor Alberto Carvalho- UFS. 
antos, 2010. 

sos de graduação há algumas universidades oferecendo cursos de pós-

Universidade Federal de Sergipe e Faculdade Educacional de Auracária 

IDIA), situadas respectivamente nos bairros Sítio Porto e Centro. 

espeito ao ensino superior observa-se na tabela 06 o número de pessoas 

concluído em 2000, de acordo com o censo demográfico realizado pelo 
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úmero de pessoas que possuem nível superior concluído. 

fica, Unidade da Federação e 
Município Nível concluído Nº de 

pessoas 

Nordeste 

Total 829.691 
Graduação 789.425 
Mestrado ou 
doutorado 40.266 

Sergipe 

Total 31.015 
Graduação 29.424 
Mestrado ou 
doutorado 

1.591 

Itabaiana - SE 

Total 466 
Graduação 446 
Mestrado ou 
doutorado 20 

liveira dos Santos, 2010. 

contidas no Plano de expansão da UFS (2004) indicam que 313 

 de ensino de Itabaiana alcançaram nível superior no Programa de 

e (PQD) no ano de 2003. O programa é resultado de convênios firmados 

 Federal de Sergipe e a Secretaria Estadual de Educação, tendo como 

o em nível de licenciatura, de professores da rede estadual e das redes 

 de Sergipe que exerciam o magistério no ensino fundamental e médio 

mação, tornada obrigatória pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

é significativo ressaltar que a partir da criação do Campus Universitário 

deral de Sergipe em Itabaiana e ampliação dos cursos a distância a 

ipo de ensino e pela pós-graduação, o número de pessoas com nível 

ossivelmente cresceu nos últimos anos, no entanto o acesso a tais dados 

to que a diretoria regional de educação não tem atualizado o número de 

os ou pós-graduados presentes nas instituições de ensino. 

cia com a formação do professor, seu papel em sala de aula, a utilização 

ateriais didáticos, sua participação na escola, são fatores que estimulam 

 interessada e integrada desse profissional na vivência social do aluno e 
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o acesso a educação ambiental, acredita-se que, em Itabaiana assim como 

asileiro, as mudanças necessárias ao processo de formação, no sentido da 

titudes e valores, e, conseqüentemente, na prática pedagógica dos 

 ocorrer por meio de um trabalho a médio e longo prazo. 

esses procedimentos de mudança poderiam ser estimulados, por exemplo, 

rojetos e programas de educação ambiental do governo federal (Formação 

Ambientais, Coletivos Educadores, Salas Verdes, entre outros). Isso, em 

iversidade Federal de Sergipe e a Universidade Tiradentes, secretarias de 

l e estadual e demais agências formadoras, na implementação de 

ção continuada de professores e gestores públicos.  

tiva válida diz respeito à realização de um acompanhamento sistemático 

s pesquisadores das universidades e gestores educacionais na organização 

ção de pequenos grupos nas escolas (professores, alunos e pessoas da 

participação dos professores e gestores nos grupos de pesquisa das 

 que estimularia discussões sobre a problemática socioambiental e a 

ores e gestores nos projetos político-pedagógicos, bem como a reflexão 

 nas escolas e ações coletivas nas comunidades, potencializando os 

ça requeridos pela educação ambiental. 

 destacar que existem na cidade unidades de ensinos especializados, 

lês, exemplificado por: Today Langue Instituto; do Update, curso de 

nglês com liderança; e cursos de informática, oferecidos pelas empresas, 

a, Microlins Formação Profissional, Genius Informática e etc. A procura 

ula-se a busca de uma maior qualificação em virtude da concorrência no 

. 

ta também com auto-escolas, que atendem as necessidades da população 

 população de municípios circunvizinhos, devido à existência da unidade 

Departamento de Trânsito (DETRAN) e da presença de clínicas 

stes para a obtenção da carteira de habilitação.  

tência sociocultural nos territórios urbanos e rurais. 

ocial 

a social deve ser entendida e respeitada como política voltada para a 

 maternidade, infância, adolescência e velhice, assim deve visar a 
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do de trabalho e a reabilitação e integração de pessoas portadoras de 

mo uma política não contributiva, que se realiza através de um conjunto 

de iniciativa pública e da sociedade, deve-se pautar pelos princípios da 

bertura, do atendimento e da distributividade na prestação dos benefícios 

o.  

ssessoria da secretaria municipal de inclusão e assistência social de 

 promover a cidadania à população a partir da assistência integral às 

a segurança alimentar e nutricional. Atualmente a secretaria tem em seu 

rca de vinte assistentes sociais dos quais quatorze são responsáveis pelo 

projetos e ações sociais em todo território municipal e seis atuam na sede 

endimento direto a população e concessão de benefícios eventuais e 

ílias carentes.  

7 apresentam-se os projetos e programas que atualmente estão sendo 

overno municipal em associação com os governos federal e estadual. 

e programas de assistência social em 2010. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

de 

alho 

Desenvolve um conjunto de ações visando retirar crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho 

precoce, possibilitando o acesso a escola, saúde, alimentação, 

esporte, lazer, cultura, profissionalização, bem como a 

convivência familiar. 

de 

ral a 

Desenvolve um trabalho social com as famílias, com a finalidade 

de fortalecer e prevenir a ruptura dos seus vínculos, contribuindo 

assim para a melhoria da qualidade de vida. Fundamenta-se no 

fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as 

formas de violência, de preconceito, de discriminação nas 

relações familiares. 

mília 

Concede benefícios as famílias que estão em situação de pobreza 

e extrema pobreza, respectivamente aquelas que possuem renda 

per capta de ate R$ 140,00 ou R$ 70,00. 

onal Trabalha com projetos de erradicação de casas de taipa e é 



159 

Programa de

aos i

Programa d

defic

CREAS-

referência e

da assistê

Coordenado

de políticas

benefício

Coordenado

de defe

Projovem

Nacional de

Jov

Fonte: Secreta
Organização: 

 

Exist

vinculados a

quadro 08 es

 

Capítulo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   Capítulo 5: Dimensão Político-cultural e Econômica dos Espaços Urbano e Rural  

 

responsável pela assistência a habitação em associação com a 

Caixa econômica Federal. 

 atendimento 

dosos 

Presta-se assistência a população idosa através da implementação 

de atividades esportivas e culturais com a finalidade de promover 

a socialização e auxiliar na recuperação de idosos que 

apresentam problemas de saúde, principalmente, problemas 

psicológicos. Atualmente 230 idosos se reúnem na Associação 

Atlética de Itabaiana quatro vezes semanais para realização das 

atividades. 

e apoio aos 

ientes 

Realiza-se assistência social aos deficientes físicos e desenvolve 

atividades de inclusão social dos mesmos em vista do combate 

ao preconceito e discriminação social. 

 Centro de 

specializado 

ncia social. 

Centro responsável pela verificação da violação dos direitos das 

crianças, adolescentes, mulheres e famílias de um modo geral. 

ria municipal 

 públicas em 

 da mulher 

Responsável pela verificação dos direitos da mulher. Presta 

assistência social e psicológica as mulheres que sofrem maus 

tratos ou aquelas que necessitam de estímulo familiar. 

ria municipal 

sa civil 

Presta-se assistência as famílias que vivem em risco ambiental 

ou social. Decretando-se quando necessário o estado de 

calamidade pública de dada área. 

- Programa 

 Inclusão de 

ens 

Atende exclusivamente a faixa etária de 15 a 17 anos. Esse 

projeto complementa a proteção social básica à família, criando 

mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária, 

dando condições para a inserção, reinserção e permanência do 

jovem no sistema educacional. 

ria Municipal de Inclusão e Assistência Social. 
Clêane Oliveira dos Santos, 2010. 

em seis conselhos que prestam assistência social a população, onde cinco estão 

 secretaria municipal de inclusão e assistência social e um é autônomo. No 

tão descritas as atividades realizadas em cada conselho. 



160 

Quadro 08 - 

Conselho m

Con

Conselho 

Cons

Consel

Conselho tut

Fonte: Secreta
Organização: 

 

Em I

de porta-voz

omissão da s
Capítulo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   Capítulo 5: Dimensão Político-cultural e Econômica dos Espaços Urbano e Rural  

 

Atividades dos conselhos sociais. 

CONSELHOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

unicipal dos direitos da criança e 

do adolescente 

Cria as políticas de atendimento às crianças e 

adolescentes de acordo com o Estatuto da 

criança e do adolescente (ECA). E gerencia 

as ações do Conselho Tutelar e do Centro de 

Referência Especializada de assistência 

social. 

selho municipal do idoso 
Presta assistência aos idosos e gerencia os 

projetos que envolvem os mesmos. 

municipal da assistência social 

Gerencia os recursos financeiros solicitados 

por todos os setores da Secretaria de 

Desenvolvimento Social. 

elho municipal da mulher 
Presta assistência as mulheres e gerencia os 

projetos que envolvem as mesmas. 

ho de segurança municipal 

Conselho de natureza consultiva, de 

articulação, informação e cooperação em 

vista da segurança municipal; Formula 

propostas de solução e prevenção para os 

problemas de marginalidade e segurança dos 

cidadãos, além de discutir as medidas de 

combate à criminalidade e à exclusão social. 

elar da criança e do adolescente 

Entidade autônoma que tem a função de zelar 

pelos direitos da infância e juventude, 

conforme os princípios estabelecidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Atua recebendo denuncias, encaminhando-as 

ao ministério Público ou conselho municipal. 

ria Municipal de desenvolvimento social. 
Clêane Oliveira dos Santos, 2010. 

tabaiana é marcante a atuação do conselho tutelar que tem desempenhado papel 

 de crianças e adolescentes que tiverem seus direitos ameaçados por ação ou 

ociedade, por abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão de sua conduta.  
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Porém, a po
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circunvizinhas. 

 A assistênci
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iros assessoram a prefeitura na elaboração de propostas orçamentárias, 

garantir planos e programas de atendimento integrado nas áreas de saúde, 

, geração de trabalho e renda a favor da infância e juventude. Atualmente 

e dez conselheiros, onde cinco atuam no distrito do bairro Centro e o 

distrito do bairro São Cristóvão que se encontra em processo de 

residente do conselho são atendidas cerca de 1000 denúncias por ano. As 

tes das denuncias recebidas são: maus tratos, abuso sexual, agressão, 

ta de pagamentos de pensão alimentícia e envolvimento com drogas. Os 

s de forma anônima por telefone ou carta, por relato de familiares das 

s e até mesmo pelo disk 100 de Brasília.  

rem casos de maus tratos e recusa de pagamento de pensão alimentícia o 

tas vezes aconselha os pais e responsáveis e aplica algumas medidas, tais 

nto a cursos ou programas de orientação e promoção a família e indica o 

zado. 

pulação, especialmente, as famílias mais carentes ainda necessitam de 

cial em vista do crescente e intenso tráfico de drogas e marginalidade que 

 mesmo crianças. Por sua vez, a criação de um novo distrito do conselho 

rico e violento representa uma forma de melhor solucionar os problemas 

ça e atuação dos cinco conselheiros exclusivamente no bairro e áreas 

a social no município é realizada a partir da implementação de ações 

 projetos e programas tais como: assistência jurídica que é oferecida a 

sistência as associações de comunidades, onde é prestado apoio a 72 

adores em todo território municipal; e apoio ao trabalho por meio do 

 Trabalho (NAT) que efetiva cadastramento de pessoas desempregadas 

o em instituições públicas, privadas e comércio, onde os empregos mais 

lconistas, recepcionistas, motoristas e auxiliares de escritório. 

 destacar que a assistência administrativa e judiciária é efetivada por 

estaduais e federais. Segundo Carvalho (2009), as atividades prestadas 

 órgãos apresentam um alcance mínimo, já que o serviço é procurado pela 

 entanto, a assistência oferecida pelas entidades federais apresenta um 

is o serviço é buscado pela população de Itabaiana e de municípios do 

ipano. 
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formação em Itabaiana se dá por meios de comunicação do tipo jornais e 

própria cidade, emissoras de radio, lan houses, bancas de revistas, além 

s. 

ncontra-se uma sede do Jornal Cinform que além dos classificados 

ações atuais sobre política, educação, saúde, entre outras questões de 

A Revista Perfil é um meio de comunicação onde anunciantes, 

omércio de Itabaiana noticiam seus produtos, a revista ainda funciona 

 cobertura de eventos sociais públicos e privados. 

ro emissoras de rádio na cidade, são duas emissoras FM’s (FM Itabaiana 

as AM’s (Princesa da Serra e Capital do Agreste), com alcance em nível 

também, em ondas sonoras alguns municípios baianos. As emissoras 

te de informação para a grande maioria da população de Itabaiana, uma 

 escutar rádios é uma característica marcante dos itabaianenses, e é por 

de das emissoras é de representantes políticos da região que usam o meio 

vo em questões políticas. 

e comunicação que tem crescido de forma significativa é o de lan houses. 

ses estão distribuídas por todos os bairros da cidade desde o centro até a 

ndo o acesso ao entretenimento e informação oferecidos pela internet a 

 idades. A maior parte dos estabelecimentos está instalada em espaços 

ecem o serviço às vezes acompanhado por lanchonetes. 

gmento de comunicação destaca-se no território urbano a presença de 

vistas que atendem a procura local, sete livrarias e papelarias que 

 e material escolar, suprindo basicamente a demanda municipal, além da 

 que atendem a procura municipal e inter-municipal. 

ue apesar da oferta de serviços de comunicação em Itabaiana existe a 

mentar os meios de informação e o acesso a eles, a partir da elaboração 

missores dos princípios de informação e educação ambiental como 

ara alterar o quadro atual de descaso com as questões socioambientais no 

nte ao passo em que a informação assume um papel cada vez mais 

 ciberespaço, a multimídia, a internet e a educação para a cidadania 

ilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas 

ão na defesa da qualidade de vida.  

e, portanto, a necessidade de incrementar os meios de informação e o 



acesso a eles, bem co

caminhos possíveis 

2003, p. 192). 

 

b) Assistência c
 

O município

Nacional da Serra d

próprio Estado, não 

lendas (Figura 45).  

  Figura 45. Placa da e
  Foto: http://www.clic
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mo o papel indutivo do poder público nos conteúdos educacionais, como 

para alterar o quadro atual de degradação socioambiental” (JACOBI, 

ultural nos territórios urbanos e rurais 

 apresenta como principal potencial ecológico e turístico o Parque 

e Itabaiana, considerado um dos pontos mais atrativos da cidade e do 

só por suas belezas naturais, mas também por ser local de concepção de 

ntrada do parque nacional da serra de Itabaiana-SE. 
sergipe.com.br/ 

2005 a Serra fora elevada à condição de Parque Nacional, fato que 

nservação do pouco restante de suas belezas naturais. Localiza-se às 

5 e abrange os municípios de Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, 

 Campo do Brito. 

e aproximadamente 659 metros de altura e 10 km de comprimento e 

ssistemas florísticos, que são: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e a 

mpos Rupestres. Faz parte de uma estrutura maior denominada de Domo 

http://www.clicsergipe.com.br/
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relevo testemunho d
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  Figura 46 - Vista do
  Foto: http://www.cli
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mo possuí forma hemisférica e ligeiramente achatada representando um 

o antigo Domo estrutural. Faz parte da área conhecida como Pediplano 

reas aplainadas e dissecadas, que se elevam, gradativamente, de leste para 

sob domínio de climas semi-árido e subúmido-seco, que interferem nos 

ão das rochas, na esculturação do relevo, na vegetação e na forma do solo.  

Itabaiana, assim como, as Serras Comprida, Miaba, Capunga e Ribeira 

esiduais, restos de antigas estruturas do domo de topo aplainado ou 

superfície de erosão, elaborada por processos de pediplanação, em clima 

o estruturas pré-cambrianas, localmente intra-montanhas e dissecadas em 

colinas. Os atrativos turísticos são: Poço das Moças (Figura 46), Gruta, 

gros, Capela (no topo da Serra), onde se realiza a viasacra (ato cultural), 

oiva, Trilha do Caldeirão, Penhasco, entre outros.  

 Poço das moças. 
csergipe.com.br/ 

isitas turísticas, a Serra de Itabaiana é bem procurada por estudantes e 

ncontram no local um extenso parque ecológico ideal para desenvolver os 

http://www.clicsergipe.com.br/
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turístico e opção de laser é o Parque dos Falcões, situado em um sítio na 

 único local do País com autorização do Ibama para a criação de aves de 

o turismo de observação. Mantido pelos donos com ajuda da família, o 

 Costa cuida de 300 aves, como corujas, gaviões e falcões, onde cada uma 

foram treinadas para defesa pessoal, exibição e caça. 

s aves recebem cuidados de um veterinário e de um biólogo, seguindo as 

, e de um grupo de voluntários locais, que aprendem a manejar as aves 

ador. O local recebe colaboração de alguns poucos empresários, os quais 

o parque não tem características para atrair turismo de massa, procuram 

deologia original.  

 citado no capitulo anterior a cidade têm 12 praças que são as seguintes: 

so, João pessoa, General João Perreira, São Luiz, João Marcelo, Lafaete 

ercindo, Oliveira, Vesta Maria de Góis, Frei Fidelis, Jubal de Carvalho, 

Teles de Mendonça.  

s, as praças Fausto Cardoso, João pessoa, General João Perreira são as 

aior número de população que as freqüentam como espaço de laser, as 

 situadas no centro comercial da cidade.  

João Pereira diariamente recebe a população, em especial estudantes das 

is localizadas na mesma quadra e nos últimos anos vem atraindo os 

corrência da nova estrutura implantada pela prefeitura municipal após 

ndo a área que servia de local de tráfico de drogas e ação de vândalos em 

do ao bem estar da população que não reside no centro da cidade (figura 

 eventos é voltada para realização de festas em datas especiais como o 

Santo Antônio (padroeiro municipal) e comemoração dos Caminhoneiros 

iversário da cidade (28 de agosto) data em que a praça torna-se palco de 

de agropecuária. É também um espaço onde se realiza shows musicais 

a nível nacional.  

o existem clubes particulares tais como: Associação Atlética de Itabaiana 

tlética do Banco do Brasil (AABB), BNB Clube. 

s particulares de Itabaiana atraem, especialmente em finais de semana e 

tabaianenses e pessoas de municípios próximos. O Balneário Águas da 

o no povoado Rio das Pedras, o balneário Cajueiro situa-se no povoado 

 Jardins está no Bairro Bananeira. 
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Foto: Clêane
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spaço voltado para o laser, Praça General João Pereira. 

 O. dos Santos, 2010. 

um espaço que oferece laser é o Estádio de futebol Presidente Emílio Garrastazu 

 conhecido como Presidente Médici, localizado no bairro Centro, foi inaugurado 

rço de 1971. Atualmente o estádio passa por uma reforma. A obra prevê 

como recuperação estrutural, ampliação da arquibancada com o fechamento do 

ando em cerca de 30% a capacidade do estádio, acréscimo na altura do 

construção de mais sanitários, construção de plataformas na arquibancada, 

 novo placar eletrônico, revisão de cobertura em telha de fibrocimento e 

zação, dentre outros serviços para recompor toda a estrutura. 

LHO E RENDA: 

Atividades econômicas no território municipal 

cesso de globalização imposto pelos países desenvolvidos e o surgimento de 

ogias estimularam uma reestruturação na economia mundial, a partir do avanço 

s privadas (multinacionais e transnacionais), onde a implantação de novas 

os modos de produção proporciona, assim, uma exclusão da grande parcela de 

 no mercado formal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici
http://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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mo país em processo de desenvolvimento sofre e vem sofrendo as 

undialização do capital. Estas são refletidas diretamente nos índices de 

prego do país. Esse quadro proporciona um crescimento econômico de 

om alta elevação do setor informal da sociedade que visam à melhoria da 

No entanto, uma pequena parcela da sociedade detém uma grande 

eza. Por outro lado, uma grande parcela desta convive com uma situação 

 chegando a patamares de miséria absoluta.  

 como trabalho em atividade econômica o exercício de uma ocupação 

nheiro, produtos, mercadorias ou somente em benefícios (moradia, 

, etc.) na produção de bens ou serviços, desenvolvida durante pelo menos 

na, na produção de bens do ramo que compreende as atividades de 

tura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, destinados à 

BGE (1971), na década de 1970 o município fundamentava-se no setor 

destaque para a agricultura. O setor industrial se mostrava fraco, 

penas cinco por cento do produto interno do município. E o setor de 

 atendia, dentro de suas limitações, ao mercado interno municipal e áreas 

a distância a ser percorrida até a capital Aracaju, que até então era feita a 

om o IBGE (2006), a distribuição do Produto Interno Bruto (PIB) de 

te forma: setor agropecuário que foi responsável por R$ 532.943, setor 

3.993.425 e o setor de serviços por R$ 7.463.286. Em Itabaiana a 

 segue o mesmo padrão destacando-se o setor agropecuário que foi 

 22.458, setor industrial por R$ 57.076 e o setor de serviços por R$ 

 que os serviços geram os maiores percentuais do PIB no Estado (figura 

figura 49) seguidos pela atividade industrial e agropecuária. 

e verificar que apesar da intensa produção agropecuária do Estado e de 

e se destaca como o principal centro produtor e distribuidor de 

de Sergipe, a representatividade desse setor na composição do Produto 

ima, visto que no processo de produção, comercialização e distribuição o 

rrecada um pequeno percentual da lucratividade total. E esse fato não está 

u a Sergipe, mas a todo Brasil, em vista da atuação dos intermediários e 

las que atuam em pequena, média e grande escala no território nacional. 
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Figura 48 - Pr
Fonte: IBGE, 
Organização: 
 

Figura 49 - Pr
Fonte: IBGE, 
Organização: 
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oduto Interno Bruto de Sergipe. 
2006. 
Cleane O. dos Santos, 2010. 

oduto Interno Bruto de Itabaiana. 
2006. 
Cleane O. dos Santos, 2010. 

tabaiana a renda municipal é constituída por serviços, atividades industriais e de 

, além da renda proveniente dos benefícios da previdência social, do 
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co e dos programas sociais como bolsa família. O quadro 09 apresenta os 

conômicas que geram trabalho e renda para os itabaianenses. 

rização das atividades econômicas presentes em Itabaiana. 

 ECONÔMICAS CARACTERIZAÇÃO 

ecuária 

Pequenas e médias propriedades e empresas 

especializadas na produção e comercialização de 

produtos agrícolas de gêneros variados. 

s alimentícios 

Estabelecimentos do tipo supermercados, 

mercearias, panificadoras, lanchonetes e 

restaurantes. 

 agrícolas 
Comercialização de fertilizantes, rações, 

produtos veterinários, sementes e hortaliças 

strial 

Fabricação de carrocerias, de artefatos, de 

alimentos, de móveis e de beneficiamento de 

algodão. 

tuário 
Empresas que atuam na comercialização de 

calçados, roupas e perfumaria 

is e eletrodomésticos 
Venda de móveis e eletrodomésticos de alcances 

mínimos e máximos. 

 de veículos 
Revenda de caminhões, motocicletas e de 

veículos semi-novos. 

s e Acessórios 

Venda de produtos automotivos; Equipamentos 

áudios-visuais; itens eletrônicos; de refrigeração, 

decoração, ótica e instrumentos de irrigação 

e construção 

Comercialização de cimento e de artefatos como: 

cerâmica, gesso, mármore, granito e vidro, além 

de madeira proveniente do norte do Brasil. 

elaria 

Oferecem alojamento para pessoas vindas a 

trabalho, como os representantes farmacêuticos, 

de peças e acessórios, professores universitários; 

e pessoas que são atraídas pelos festejos 

promovidos na cidade. 



Serviços educ

Serviços de

Serviços b

Serviços inf

Outros serviços

Fonte: Pesquisa de campo
Organização: Clêane O. d
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acionais Escolas particulares que oferecem ensino 

fundamental e médio. Universidades particulares 

e cursos de línguas. 

 saúde 

Serviços prestados por clínicas que oferecem 

especialidades como: clínicos gerais, 

ginecologia, pediatria, fisioterapia, odontologia, 

oftalmologia, nefrologia, urologia, cardiologia, 

entre outros. Além da ampla estrutura de 

realização de exames laboratoriais e específicos. 

ásicos 

De pintura, oficinas, borracharias, barbearias, 

reformadoras, retíficas, assistências técnicas e 

lava jatos. 

ormais 

São prestados pelo moto-taxistas, vendedores 

ambulantes, profissionais irregulares, servidores 

domésticos, contraventores, oficinas não 

regulamentadas, fábricas caseiras de produtos 

artesanais e de sabão. 

 comerciais 

Oferecidos pelos escritórios de contabilidade, de 

advocacia, de engenharia, de administração e 

também por corretoras funerárias, armarinhos, 

centros de beleza, empresas de informática e 

empresas de vídeo-foto, farmácias, drogarias e 

postos de gasolina. 

, 2009. 
os Santos, 2010. 

 grande parte da renda é gerada por serviços primários, secundários e 

 último é bastante dinâmico e representa o maior percentual de 

 municipal. Segundo a Câmara de dirigentes lojistas, Itabaiana se 

 principais cidades do estado com maior concentração de atividades 

nça de estabelecimentos atacadistas, além de varejistas.  

ue a feira de Itabaiana é o maior aglomerado comercial e cultural do 

alizada no Bairro Centro, com capacidade para 25 mil pessoas, é um 

venda e distribuição de produtos alimentícios, artesanais e 
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undo Diniz (1987), na década de 1980 o alcance da feira já era elevado, 

 chegava a Geremoabo, Nossa Senhora da Glória (embora em processo 

), Simão Dias, Boquim e, em menor escala, Maruim (com influência 

s situados no Contiguiba). Assim, os feirantes de Itabaiana chegam a 

tos semanalmente em três feiras, associando os dois dias (quarta-feira e 

tabaiana com a de algum município circunvizinho.  

são armadas em frente aos estabelecimentos comerciais e se distribuem 

rea ocupada pela feira livre (figura 50). Há um mercado em que se vende 

rne bovina e outro em que se vendem, além da carne bovina, a suína e a 

os. Há ainda barracas de calçados e confecções e de venda de produtos 

frutigranjeiros, artesanato popular e bens industriais simples. Existem 

de comidas preparadas na hora, principalmente, o sarapatel, que alimenta 

 muitos usuários da feira. 

nicípio de Itabaiana, 2007. 
antos e Diana M. de Carvalho. 

arvalho (2009), a feira dispõe de cerca de 950 bancas, distribuídas da 

 no Largo José do Prado Franco, ligadas a comercialização de verduras, 

de cozinha; 160 no Largo Santo Antônio que vende roupas, calçados, 

rio, entre outros utensílios. A cidade também apresenta três mercados, 

ezé de Benevuto, que reúne 172 bancas e Mercado João da Volta, com 



132 bancas, ambos re

67 bancas que comerc

Os produtos 

municípios circunviz

Campo do Brito. Atra

capital, Aracaju, assim

Senhora da Glória, en

Dantas, Paulo Afonso

Segundo dad

de Informações Socia

empresas que empreg

de 42.84% no núme

funcionários em relaç

 

Tabela 07 - Número

município. 

 

Atividad

Industri

Construção

Comérc

Serviço

Agropecuária, Ex

caça e pe

Extração M

Total 

 Fonte: M.T.E.: RAIS, 2
 Organização: Clêane O
  
 

O crescimento

caça e pesca foi signi

construção civil, fato

conseqüentemente da 
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vendem carnes e derivados; e o Mercadão de Hortifrutigranjeiros, com 

ializam cereais, frutas e hortifrutigranjeiros.  

para comercialização na feira atraem clientes do próprio município e de 

inhos, principalmente de Moita Bonita, Ribeirópolis, Macambira e 

i, também, pessoas da porção do Contiguiba, Laranjeiras e Maruim, da 

 como, da porção centro-ocidental do estado tais como Carira, Nossa 

tre outros, chegando a atingir os municípios de Coronel João Sá, Cícero 

 e Geremoabo do Estado da Bahia. 

os do Ministério do Trabalho e do Emprego através da Relação Anual 

is (RAIS), no ano 2000, o município de Itabaiana contava com 1.391 

avam 3.815 funcionários. Entretanto, no ano de 2007 houve um aumento 

ro de estabelecimentos e um crescimento de 64,87% no número de 

ão aos ano 2000. O aumento por atividades é verificável no tabela 07. 

 de empresas e empregados presentes nas atividades econômicas do 

ANO 2000 ANO 2007 

es 
Nº de 

Empresas 

Nº de 

Empregados 

Nº de 

Empresas 

Nº de 

Empregados 

al 166 1.028 199 1.612 

 Civil 27 39 40 207 

io 800 1.356 975 2.711 

s 342 1.280 621 1.431 

tr. Vegetal, 

sca 
56 112 145 284 

ineral - - 3 6 

1.391 3.815 1.987 6.290 

000-2007. 
. dos Santos. 

 no número de empresas no setor de agropecuários, extração vegetal, 

ficativo.  Também fora expressivo o aumento de empregos no setor de 

 que indica um crescimento acelerado na construção de imóveis e 

expansão urbana do território municipal.  



Além desses

mineral, com três em

de estabelecimentos

Contudo, a q

ainda é presente n

antagônicos de rend

classe social alta (co

(famílias pobres ou q

Não obstante

tem apresentado me

públicas que se terri

 

5.2.2 Fontes 

 

A fonte de r

primário, secundário

rendimento dos apo

programa sociais do

O termo apo

continuar no mercad

os indivíduos nesta 

Ou seja, são aposen

Isto decorre, em g

insuficientes para a s

Segundo a P

parte dos benefícios

mais da metade dos

igual ao salário míni

No período 

políticas públicas. A

resgatasse o valor re

Conforme a 

IBGE em 2008, n

aposentados, onde 3

Capítu
 Capítulo 1: Considerações Teórico-metodológicas da Pesquisa   173 lo 5: Dimensão Político-cultural e Econômica dos Espaços Urbano e Rural  

 

 crescimentos verifica-se o surgimento de um novo setor, o de extração 

presas e seis funcionários. Segundo o Rais em janeiro de 2010 o número 

 é de 2.028 e o número de empregos formais em Itabaiana é de 8.343. 

uestão do crescimento econômico em detrimento da distribuição de renda 

o município, verificando-se a existência marcante de dois extremos 

imento familiar da população de Itabaiana representado pelas famílias de 

merciantes, políticos e empresários agrícolas) e pela classe muito baixa 

ue não possuem nenhum tipo de rendimento mensal).  

, essa é uma tendência nacional, mas que já passou por estágios piores e 

lhorias, ainda que a passos lentos, em vista da elaboração de políticas 

torializam no espaço geográfico Brasileiro nos anos recentes. 

alternativas de renda  

enda dos itabaianenses é formada pelas atividades econômicas do setor 

 e terciário da economia, citadas no item anterior, mas também pelo 

sentados, do funcionalismo público e dos benefícios provenientes de 

 governo. 

sentaria ou aposentado remete a condição de que o individuo não precise 

o de trabalho para conseguir seu sustento. Entretanto, quando se analisa 

condição, no Brasil, percebe-se que cerca de 1/3 encontram-se ocupados. 

tados, mas continuam de algum modo, inseridos no mercado de trabalho. 

rande medida, do fato de os rendimentos de aposentadorias serem 

obrevivência do beneficiário e das pessoas que dele dependem. 

esquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) no Brasil, grande 

 de aposentadoria está atrelada ao valor do salário mínimo. Isto porque 

 aposentados recebe o valor mínimo de aposentadoria, o qual, por lei, é 

mo.  

mais recente, a política de salário mínimo ganhou um papel central nas 

 partir de 2004, sua valorização foi ainda mais intensa, permitindo que ele 

al que possuía no momento de sua instituição. 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) realizadas pelo 

o Brasil existem 16.195.000 aposentados e em Sergipe são 129.000 

1,6% e 24% respectivamente estão em situação economicamente ativa. 



A importânci

residentes puderam

(PRORURAL/FUNR

trabalhavam em ativ

para a Previdência S

deve-se a estrutura a

De acordo co

Itabaiana existem 13

na zona rural (Figura

Logo, 15% d

município. Um núm

constituição da renda
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Figura 51 - Aposentad
Fonte: INSS, 2009. 
Organização: Clêane O
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a das aposentadorias é maior na área rural em virtude de que os idosos ali 

 se beneficiar do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 

URAL), que foi uma extensão dos benefícios às pessoas que 

idades agrícolas, de extração, mineração e que nunca haviam contribuído 

ocial. Além disso, a supremacia do número de aposentados no campo 

grária do município onde se predomina pequenas propriedades rurais. 

m informações do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS, 2009) em 

029 aposentados, sendo que 5523 residem na zona urbana e 7506 residem 

 51).  

a população total de Itabaiana recebem o benefício da aposentadoria no 

ero significativo considerando a importância do benefício para a 

 do itabaianense. 

42%

58%

ntados na zona urbana e rural de Itabaiana

Zona Urbana

Zona Rural

 
os na zona urbana e rural de Itabaiana. 

. dos Santos. 

itabaianense também é formada pelo funcionalismo público que presta 

ões federais, estaduais e municipais de forma contínua ou temporária no 

s contratadas temporariamente em alguma instituição (quadro 10). 
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Quadro 10 - 

INSTITUIÇ

Federa

Estadua

Municip

Organização: 

 

O Pr

municípios b

8922 família

No m

inclusão e as

governo fede

ressaltando q

atualizados. 

Os v

Brasil, variam

com o núme

variabilidade

Básico, Variá
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Órgãos Públicos federais, estaduais e municipais presentes em Itabaiana. 

ÃO ÓRGÃOS PÚBLICOS PRESENTES EM ITABAIANA 

l 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE); Caixa Econômica Federal; Banco do 

Brasil; Fórum Federal Vladimir de Souza Carvalho; Ministério do 

Trabalho; Universidade Federal de Sergipe (Campos Prof. Alberto 

Carvalho). 

l 

Escolas Estaduais; Diretoria Regional de Educação 03 (DRE03); Banco 

do Estado (Banese); Fórum Eleitoral José Arthemio Barreto; Fórum 

Maurício Graccho Cardoso Procuradoria da Justiça; Delegacia Regional 

do trabalho; Delegacia Regional de Itabaiana; Departamento Estadual de 

infra-estrutura Rodoviário de Sergipe (DER-SE); Departamento de 

Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (DEAGRO); Departamento 

Estadual de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (DEHIDRO); 

Departamento de Trânsito (DETRAN). 

al 

Secretarias Municipais; Escolas Municipais; Câmara de Vereadores; 

Centro de Saúde Pública (CESP); Delegacia Especial da Mulher de 

Itabaiana. 

Clêane O. dos Santos, 2010. 

ograma Bolsa Família atende mais de 11 milhões de famílias em todos os 

rasileiros. Em Itabaiana há 11564 famílias cadastradas no programa, no entanto 

s são beneficiadas de acordo com o limite municipal (dez/2009). 

unicípio existem 9.147 famílias pobres (PNAD, 2008) e segundo a secretaria de 

sistência social 2.642 famílias encontram-se na fila de espera, aguardando que o 

ral amplie o limite municipal para que as mesmas possam ser contempladas, 

ue, mesmo sem receber o beneficio estas famílias devem manter seus cadastros 

alores pagos pelo Programa Bolsa Família, em Itabaiana assim como em todo 

 de R$22,00 a R$200,00, de acordo com a renda mensal por pessoa da família e 

ro de crianças e adolescentes de até 15 anos e de jovens de 16 e 17 anos. A 

 dos valores concedidos pelo programa está vinculada aos tipos de benefícios: 

vel e o Variável vinculado ao adolescente. 



O Benefício 

é, só recebe famílias

tal valor é pago às f

beneficio conhecido

O Benefício 

com renda mensal d

até 15 anos. Ressalt

até R$ 66,00 e as cr

governo de 75%. 

E o Benefíci

famílias do Program

freqüência escolar d
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A coordenaç

concessão de benefí

essas famílias cadas

prejuízo das 2.642 fa

do programa em ent

Ainda não se

com falsas declaraç

desses casos com o

realizado visitas dom

na secretaria de dese

importante, visto qu

da renda mensal o

itabaianenses pobres

É importante

Vargas a renda da p

anos impulsionada 

transferência de recu

qualidade de vida e 

Nesse estud

somente a partir do

enfoquem a realid
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Básico (R$ 68) é o que o governo oferece a mãe extremamente pobre, isto 

 extremamente vulneráveis, cuja renda mensal é de até R$ 70 por pessoa, 

amílias mesmo que elas não tenham crianças, adolescentes ou jovens. É o 

 popularmente por renda Fome Zero. 

Variável (R$ 22,00) é o que o governo oferece às famílias pobres, aquelas 

e até R$ 140,00 por pessoa, desde que tenham crianças e adolescentes de 

ando que cada família pode receber até três benefícios variáveis, ou seja, 

ianças devem estar estudando e obtendo freqüência escolar exigida pelo 

o Variável Jovem (BVJ) (R$ 33,00) que é aquele concedido a todas as 

a que tenham adolescentes com faixa etária entre 16 e 17 anos com 

e 85%. Cada família pode receber até dois benefícios variáveis vinculados 

ja, até R$ 66,00. 

ão do Programa no município tem enfrentado problemas ligados à 

cios a famílias cuja renda é maior do que o estabelecido. O fato é que 

traram-se alegando falsos rendimentos mensais o que colabora para o 

mílias que estão na fila de espera, conforme depoimentos da coordenação 

revista livre. 

 tem conhecimento do numero de famílias que estão lesando o programa 

ões de renda. Porém, a assistência social tem trabalhado na investigação 

 intuito de solucionar o problema, para tanto os assistentes sociais tem 

iciliares a fim de constatar as possíveis denúncias das fraudes recebidas 

nvolvimento e inclusão social. O bloqueio dos benefícios é uma medida 

e o valor concedido pelo programa representa um auxílio na composição 

u até mesmo a única fonte de renda de 97,5% das 9.147 famílias 

 ou extremamente pobres. 

 destacar que segundo estudo realizado, em 2009, pela Fundação Getúlio 

opulação do Nordeste, região mais carente do Brasil, cresceu nos últimos 

pelo fortalecimento da economia nacional e pelos programas de 

rsos como o Bolsa-Família, porém o crescimento da renda não elevou a 

o acesso a serviços essenciais ao bem estar da população. 

o ressalva-se a necessidade de mensuração da qualidade de vida não 

 diagnóstico isolado do PIB, mas também através de indicadores que 

ade do bem-estar socioambiental, e até mesmo a sustentabilidade, 
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ívoco de se diagnosticar sociedades desenvolvidas, ou seja, aquelas que 

o nível de renda individual, ignorando-se a existência de indivíduos, 

, iletrados e doentes. 

cepção dos entrevistados acerca da relação existente entre a qualidade de 

ambientais, onde o questionamento teve a finalidade de observar se é 

ma associação entre as condições de vida e as condições ambientais. 

% associaram positivamente a qualidade de vida às questões ambientais, 

s questões e 5% optaram por não responder tal questionamento. 

om a figura 52 observa-se que 50% da amostra classificaram a qualidade 

a como boa, 39% classificaram como regular, 6% apontaram como ruim e 

m que a qualidade de vida em Itabaiana é ótima.  

tima Boa Regular Ruim

Classificação da Qualidade de Vida

 
ção da qualidade de vida. 
mpo, 2009. 

. dos Santos, 2009. 

dos permitem inferir que há uma satisfação com o padrão de vida 

dade, pois como em qualquer outra cidade de médio porte no Brasil as 

s condições de vida da população não são tão visíveis como em cidades de 

 tem-se conhecimento da existência de indivíduos que sobrevivem em 

de vida, as quais são determinadas por um conjunto de indicadores como 
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e e educação de qualidade, infra-estrutura básica, entre outros. 

to econômico e acesso a bens e serviços começam a se esboçar na área 

devido à predominância de população urbana e conseqüentemente de 

s a essa condição. O crescimento urbano resulta ainda de outros fatores, 

ignificativo o desenvolvimento de funções urbanas como, comércio e 

 referendados dentro do quadro histórico do crescimento econômico do 

 todo, mas em especial da cidade. 

onclusão tem-se que Itabaiana é um destaque no estado de Sergipe em 

de instituições de ensino de alcances diversos e crescimento econômico 

cado pela atividade comercial (varejo e atacado) e pelo caráter 

baianense. 
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Avaliar a qualidade de vida 

qualidade de vida por se só envolv

potencialidades socioambientais, eco

indicadores.  

Assim neste estudo a avaliaçã

de indicadores tais como: Infra-est

Instrução técnica do agricultor e seus

indicadores foram elaborados por me

Itabaiana e estudo de parâmetros já u

aspectos ambientais, sociais, econôm

vida perpassa por cada uma dessas 

isolado de um único dado, parâmetro

A fim de alcançar o propósito

percepção tanto do pesquisador qu

importante frisar que as diferenças

bairro como elemento de observação

ficou restrita aos problemas e qual

irrigado). 

A partir do estudo da infra-es

em ritmo acelerado, tanto em termos

disponibilidade e acesso aos serviço

água, energia, telefonia, e assistên

existência de uma significativa rede

energia oferecidos à população ainda

Nos últimos anos a assistê

entretanto o acesso a consultas mé

implementação a fim de reduzir 

especialmente, nas primeiras horas 

hospitalar.    

Neste estudo foi possível o

espacial da cidade têm contribuído

pavimentação e do elevado fluxo d

ocupado por áreas verdes na cidade

paisagem, mas, também, a qualidad
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de uma cidade não é tarefa fácil, já que a condição de 

em variáveis amplas e integradas de vulnerabilidades e 

nômicas, culturais e políticas as quais são definidas por 

o da qualidade de vida esteve permeada pelo diagnóstico 

rutura e bem-estar coletivo, Resíduos sólidos, Saúde e 

 familiares, Educação e cidadania, Trabalho e renda. Tais 

io da verificação prévia de possibilidades de pesquisa em 

tilizados em pesquisas diversas com o intuito de mesclar 

icos e culturais, pois o dimensionamento da qualidade de 

esferas, não devendo ser avaliada a partir do julgamento 

 ou indicador. 

 foram realizadas pesquisas de campo onde o aspecto da 

anto da população do município foi fundamental. É 

 perceptivas foram marcantes quando consideramos o 

. Pode-se observar também que a percepção da população 

idades do seu território (bairro, povoado ou perímetro 

trutura do município verificou-se que a sede tem crescido 

 populacionais, quanto em extensão urbana. No tocante a 

s essenciais à coletividade, tais como fornecimento de 

cia bancária, postal e médico-hospitalar observou-se a 

, porém, é voz corrente que o fornecimento de água e 

 é carente de desenvolvimento.  

ncia à saúde tem apresentado uma maior eficiência, 

dicas, exames e medicamentos necessita de uma maior 

a superlotação de postos de saúde do bairro centro, 

do dia, em busca do acesso a uma assistência médico-

bservar que o crescimento e expansão populacional e 

 para desconforto térmico, intensificado em vista da 

e pessoas e tráfego de automóveis na cidade. O espaço 

 não recebe a devida atenção, afetando não somente sua 

e ambiental. Contudo essa é uma tendência mundial que 
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Em Itabaiana, assim como no
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reconhecido por todos que a cidade 

de lixo, iniciando com o reparo de li

implantando a estrutura necessária

também nas principais ruas da cida

Além disso, não existe um local d

pilhas e baterias de telefone celular 

oficinas de automóveis. Carências qu

O aumento do volume dos r

cultural que se traduza em nova

minimização dos problemas gerado

compartilhada de toda a cadeia produ

Não obstante, a rotina inade

na região tropical associada à falt

seguimento de regras, tende a piorar

responsabilidade cidadã e persiste no

Nessa pesquisa o debate dos

população acomodada em posição p

interesse secundário a tal questão.

municipal desenvolva programas de

R’s (redução, reutilização e recic

sensibilização da comunidade, resp
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reocupadas com o bem-estar da população. 

onsciência ambiental, deve-se incentivar o plantio e 

aças como nas calçadas e canteiros das ruas da cidade, e 

, pois as áreas verdes funcionam como um amenizador do 

e de vida.  

 maior parte das cidades brasileiras não dispõe de um 

 dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, o que gera 

uas, do ar, e prejuízos a saúde pública. Outro agravante 

quado dos resíduos sólidos urbanos nas questões sociais 

catação de lixo em condições insalubres nos lixões e nos 

 Brasil, o exercício do desperdício, associado à cultura e 

u ao aumento excessivo da geração de resíduos. É 

precisa desenvolver um sistema formal de coleta seletiva 

xeiras comuns que existem nas praças públicas da cidade, 

 de coletores seletivos não somente nas praças, mas 

de, onde se verifica uma maior circulação de pessoas. 

e depósito de óleo doméstico, dos resíduos radioativos, 

e dos resíduos com poder contaminante provenientes das 

e contribuem para a poluição do meio ambiente. 

esíduos sólidos implica na necessidade de uma mudança 

s estratégias e incorporação de diferentes atores na 

s, principalmente no que se refere à responsabilidade 

tiva com os resíduos pós-consumo. 

quada de coleta dos resíduos para uma cidade localizada 

a de consciência da população no que diz respeito ao 

 a degradação, e a população reiteradamente se exime da 

 vício de depositar resíduos nas ruas. 

 resíduos sólidos retrata o olhar ambiental percebido pela 

aralela ao poder público que também tem demonstrado 

 O fato retoma a necessidade de que a administração 

 coleta seletiva, considerando-se à implementação dos 3 

lagem), através de campanhas de conscientização e 

aldados no princípio da Educação Ambiental. Logo, tal 
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de emprego e renda para os catadore

A técnica de irrigação utiliz

Ribeira e Açude da Macela faz co

relação ao regime pluvial, permitin

elevado a auto-suficiência na maior

difusão de insumos modernos e paco

A produção desenvolvida no

municípios sergipanos, para fins de c

e abastecimento de redes de super

observa-se uma alta produtividade d

pela alta lucratividade, e tem cau

compromete a qualidade de vida do 

Tal situação é resultado da f

nos perímetros onde ocorre o uso in

na pesquisa de campo que os produ

não fazem uso de equipamento de pr

dos danos que podem ser causados p

pois a atividade representa a renda n

No tocante a disponibilidade

Itabaiana, verificou-se a existência

níveis de formação do cidadão.  

Existe disponibilidade de pr

públicas com a finalidade de melho

local e assim oferecer maiores condi

implantação de ações específicas. S

índice ideal. Observa-se que a oferta

e a socialização é carente de investim

Itabaiana é destaque no i

econômicas, representadas pelos s

primárias são bastante significativ

distribuição e comercialização de p

rendimento se dá no setor terciário, 

superior na formação do produto inte
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edade itabaianense uma cidade mais limpa, maior oferta 

s. 

ada na agricultura dos perímetros Jacarecica, Poção da 

m que o itabaianense tenha uma maior autonomia em 

do a diversificação de sua produção, como também tem 

 parte dos produtos olerícolas consumidos, em função da 

tes tecnológicos. 

s três territórios irrigados apresenta demanda semanal em 

omercialização nas feiras, mercados municipais, CEASA 

mercados tanto em Itabaiana quanto na capital. Assim, 

o ramo de olerícolas que nem sempre vem acompanhado 

sado malefícios ao meio ambiente, à proporção que 

produtor e do consumidor. 

alta de instrução e do tipo de estrutura produtiva adotada 

discriminado de agrotóxicos. E, além disso, constatou-se 

tores não tomam medidas preventivas à contaminação e 

oteção individual. Alguns agricultores têm conhecimento 

or essas ações, mas não têm como fugir da contaminação, 

ecessária ou complementar à sobrevivência. 

 e acesso a educação nos territórios urbanos e rurais de 

 de instituições de ensino que perpassam por todos os 

ogramas sociais sendo desenvolvidos pelas instituições 

rar a qualidade de vida, sobretudo, da população carente 

ções de cidadania as crianças, jovens e idosos, através da 

abe-se que a localidade ainda está longe de alcançar o 

 de espaços públicos de laser indispensável ao bem estar 

entos por parte da administração pública. 

nterior sergipano em virtude da rede de atividades 

etores primário, secundário e terciário. As atividades 

as para a dinâmica municipal que envolve produção, 

rodutos agropecuários. O destaque maior em termos de 

constata-se que o mesmo apresenta índice e contribuição 

rno bruto.  
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É fundamental destacar que

significativa dependência do eleva

concedidos pelo governo federal com

oriundos de aposentadoria. Assim 

poder de acesso a determinados ser

entendida aqui como a realização de

engloba, também, condições ambien

De acordo com o levantame

significativa a análise da perc

socioambientais levantados nessa 

questionamentos, direcionando pa

entrevistados.  

Acredita-se que a população 

as atitudes cotidianas que de alguma

a qualidade da vida do itabaianens

considerável porção dos entrevistad

ao meio em que vivem e dos benefíc

proporcionar para a sociedade itabai

Vale ressaltar que nessa a

processo de reconhecimento que o s

algo próprio, os valores característic

os sujeitos sociais incorporam e exp

grupo do qual faz parte. Diante des

não apresentam uma identidade cul

representado pela dinâmica econômi

Logo, constatou-se a partir d

e potencialidades socioambientais (

população. Desse modo, program

desenvolvimento em longo prazo, já

passam pela redefinição dos valores 

Nesse sentido, as instituiçõ

programas de educação e assistência

a população dos problemas que o de

para o bem estar dos itabaianenses. 
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 apesar de toda dinâmica do setor de serviços há uma 

do percentual da população em relação aos benefícios 

o, por exemplo, o Bolsa Família e até mesmo proventos 

a relação renda-trabalho está vinculada diretamente ao 

viços e conseqüentemente a busca da qualidade de vida, 

 aspirações que vão além das condições econômicas, pois 

tais, sociais, culturais e estilos de vida. 

nto e análise das entrevistas e questionários considera-se 

epção dos itabaianenses em relação aos aspectos 

pesquisa, em virtude do nível de respostas dadas aos 

ra o fato relevante do nível de consciência dos 

se coloca a margem do problema e que necessite repensar 

 forma prejudicam o meio ambiente e, conseqüentemente, 

e. Nesta ocasião se fala em repensar as atitudes porque 

os demonstrou ter consciência dos prejuízos que causam 

ios que o respeito ao meio ambiente em que se vive pode 

anense. 

nálise compreende-se a identidade cultural como um 

ujeito social realiza ao viver numa cultura e assume como 

os de uma determinada cultura, ou seja, é a forma como 

ressam – através da vivência - os elementos da cultura do 

sa perspectiva, considera-se que os cidadãos de Itabaiana 

tural vinculada aos assuntos ambientais, mas ao conjunto 

ca e comercial dos espaços urbano e rural. 

a análise dos indicadores a existência de vulnerabilidades 

quadro 11), as quais influenciam a qualidade de vida da 

as de respeito e acesso a cidadania necessitam de 

 que as transformações indispensáveis a qualidade de vida 

culturais. 

es e autoridades competentes necessitam investir em 

 socioambiental como uma forma de melhor conscientizar 

scaso com o meio ambiente em que se vive pode acarretar 
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Quadro 11. Potencialidade

município. 

POTENCIALIDADES 

Existência de programas que bene

assistência social e a saúde; 

Significativa atuação do conselho t

Presença de instituições que pe

por todos os níveis de forma

cidadão; 

Autonomia do agricultor em rel

regime pluvial; 

Dinâmica do setor de serviços; 

Poder de atração da po

circunvizinha e caráter empreend

Itabaianense. 

Organização: Clêane O. dos Santos, 201

 

Dessa maneira, o alcance de 

passa pelo questionamento dos valo

implicando mudança na forma de 

educativas. Isso indica a necessid

fortalecimento do direito ao acesso

vista integrador.  

Para a implantação de prog

interesse e a participação da ad

empresários e a colaboração maciç

posteriormente é levado aos domicíl

Trata-se de gerar o crescimento da

população participar de forma ma

fortalecer sua co-responsabilidade n

socioambiental.  
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s e vulnerabilidades socioambientais presentes no 

VULNERABILIDADES 

ficiam a Crescimento urbano em ritmo acelerado e 

desorganizado; 

utelar; Necessidade de uma maior disponibilidade de 

acesso a consultas médicas, exames e 

medicamentos. 

rpassam 

ção do 

Significativa dependência dos benefícios 

concedidos pelo governo federal. 

ação ao Falta de instrução dos agricultores; 

 

Carências de espaços públicos de lazer; 

pulação 

edor do 

Insuficientes responsabilidade socioambiental 

e campanhas de conscientização ambiental. 

0. 

uma qualidade ambiental e melhoria da qualidade de vida 

res e premissas que norteiam as práticas sociais vigentes, 

pensar e transformação no conhecimento e nas práticas 

ade de se multiplicarem práticas sociais baseadas no 

 à informação e à educação ambiental em um ponto de 

ramas de conscientização ambiental são necessários o 

ministração pública municipal, da comunidade, dos 

a de professores e alunos, pois o trabalho nas escolas 

ios e então os objetivos são mais rapidamente alcançados. 

 consciência ambiental, expandindo a possibilidade da 

is efetiva no processo decisório, como um modo de 

a fiscalização e no controle dos agentes de degradação 
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Para tanto é preciso em uma p

população e a administração municip

população e a dos planejadores do m

fins desejados. O morador avalia 

deficiências de infra-estrutura e ser

planejadores, por estarem envolvido

determinado grupo social, veiculam

imediatos, pois a cada mudança n

planejamento vinculadas a essa ad

prejudica a população. 

 Portanto, de forma geral, a p

indivíduos envolvidos na pesquisa p

identidade cultural marcante da p

desenvolvimento econômico/comerci
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rimeira instância romper com a barreira existente entre a 

al e suas estratégias políticas, visto que a percepção da 

unicípio difere nos critérios de análise, especificidades e 

seu meio por aspectos qualitativos e em termos de 

viços locais, ou seja, avalia seu bairro. Entretanto os 

s em outra realidade perceptiva e pertencerem a um 

 informações de forma a atingirem seus objetivos 

a administração pública municipal, as propostas de 

ministração são alteradas ou engavetadas, fato que 

esquisa apontou para a não preocupação da maioria dos 

ara com as questões socioambientais, uma vez que a 

opulação está ligada, especificamente, a questão do 

al de Itabaiana. 
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APÊNDICE A 

Universidade Federal de Sergipe 
Núcleo de Pós-Graduação em Geografia 
Mestrado em Geografia  
Qualidade Ambiental: Vulnerabilidades e Potencialid
Itabaiana/Se. 
 
 

Data de aplicação: ____/____/_______   
             

Ø Perfil do entrevistado: 
 

Sexo: (  ) masculino (  ) feminino  
Idade: (  ) < 20 anos (   ) 20 a 40 anos (   ) 40 a 60 anos (   ) > 60 anos 
Escolaridade: ( ) Ensino fundamental ( ) Ensino médio ( ) Ensino super
Meio de locomoção: (  ) a pé (  ) ônibus (  ) automóvel (  ) motocicleta (
 

Ø Percepção do entrevistado acerca do meio ambiente: 
1.Qual seu grau de conhecimento sobre meio ambiente 

Muito baixo 1 2 3 4 5 Muito alto 
 
2. Você tem interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente? 
(   ) sim   (   ) não   (  ) às vezes 
 
3. Você considera que as atividades do seu dia-a-dia causam alg
ambiente? 
(  ) sim  (  ) não    No caso de sim informar qual o prejuízo: ...................
 
4. Em sua casa os temas ligados à Educação Ambiental são discutidos c
(   )  Sempre                (   )  Não lembro-me da última vez que conversam
(   )  Quase sempre.      (   )  Nunca. 
(   )  Poucas vezes. 
 
5. Você sabe o que é agenda 21? 
(   )  Já ouvi falar, mas não sei o que é 
(   )  Sei o que é (instrumento de planejamento) 
(   )  Sei o que é (outra explicação) 
 
6. Na cidade de Itabaiana, qual seu grau de incômodo em relação ao
ambientais: 

Poluição da Água Muito baixo Mui
Poluição do Ar Muito baixo Mui
Poluição Sonora Muito baixo Mui
Poluição Visual Muito baixo Mui
Lixo não acondicionado Muito baixo Mui
Esgotos não tratados Muito baixo Mui
Outro:______________________ Muito baixo Mui

 
7. Você faz algo para mudar tal situação de incômodo? 
lógicas da Pesquisa   195 Apêndice 

 

ades no município de 

ior  (  ) Pós-graduação? 
  )  outro  

um prejuízo ao meio 

....................... 

om que freqüência? 
os sobre este assunto. 

s seguintes problemas 

to alto 
to alto 
to alto 
to alto 
to alto 
to alto 
to alto 
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(    ) Sim     Qual? ................
(    ) Não 
(    ) Não tomaria nenhuma a
 
8. Você aceitaria um pouco d
de emprego? (   ) sim   (   ) n
 
Ø Percepção do entrev
 
9. Qual a freqüência da colet
(   ) a cada 2 dias       (   ) a c
(   ) não sei informar 
 
10. Você classificaria o servi
(   ) Ótimo (   ) Bom  (   )
 
11. Qual o destino de seu lix
(  ) coleta  (  ) deposição em 
 
12. Costuma jogar lixo na ru
(   ) sim        (   ) não       (   )
 
13. Como você avalia o grau
 
Ø Percepção do entrev
 
14. Para você qual o grau de

Mu
 
15. Você considera Itabaiana
(   ) Sim      (    ) Não  (  )  Nã
 
16. Em sua opinião qual a in
 

P
R

Ca
Outro:_______

 
17. Qual o grau de interferên

 M
 
Ø Percepção do entrev
 
18. Você acha que a questã
processos ambientais? 
(   ) sim   (   ) não    (   )  Não
 
19. De acordo com as pergu
como: (   ) Ótima   (   ) Boa  
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.................................................................. 

titude, pois isso não levaria a nada. 

e poluição na sua cidade se isso redundasse em uma maior oferta 
ão 

istado acerca dos resíduos sólidos urbanos: 

a do lixo na rua de sua residência? 
ada 3 dias      (   ) 1 vez na semana     (   ) raramente    (   ) nunca 

ço de coleta de lixo da cidade como: 
 Regular   (   ) Ruim (   ) Péssimo    (   )  Não sei informar            

o doméstico? 
terrenos baldios  (  ) queima   (   ) outro: ........................................ 

a? 
 as vezes    

 de limpeza da cidade? 

istado acerca das áreas verdes:  

 importância da arborização em uma cidade? 
ito baixo 1 2 3 4 5 Muito alto 

 arborizada? 
o sei informar 

tensidade de áreas verdes nas: 

raças Muito baixa Média Muito alta 
uas Muito baixa Média Muito alta 

nteiros Muito baixa Média Muito alta 
_______________ Muito baixa Média Muito alta 

cia da arborização no conforto térmico da cidade? 
uito baixo 1 2 3 4 5 Muito alto 

istado acerca dos indicadores de qualidade de vida: 

o da qualidade de vida nas cidades está diretamente ligada aos 

 sei 

ntas anteriores, você classifica a qualidade de vida em Itabaiana 
 (   ) Regular (   ) Ruim  (   ) Péssima      (   )  Não sei classificar 
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APÊNDICE B 

 
Universidade Federal de Sergipe 
Núcleo de Pós-Graduação em Geografia 
Mestrado em Geografia  
Qualidade Ambiental: Vulnerabilidades e Potencialidades no m

Data de aplicação: ____/____/_______ 

1) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO 

1- Qual a freqüência de coleta de lixo: 

a- Na área urbana: 

b- Na área rural: 

2- Existe na secretaria algum projeto de implantação de lixei

pelo menos no centro comercial da cidade? 

3- A varredura da cidade é efetivada com que freqüência? Q

varredores realizam esta atividade em cada rua? 

4- Qual é o numero de varredores de rua funcionários da prefeit

5- Existe algum esquema de limpeza dos terrenos baldios? 

6- Quantas toneladas de lixo são recolhidas pelos c

semanalmente? 

7- Todo o lixo recolhido é depositado no lixão da Terra Dura? 

8- Vocês sabem da existência de alguma cooperativa que 

reciclagem de lixo aqui no município? 

 
2) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1- Número e localização dos postos de saúde? 

2- Número de médicos, odontólogos, enfermeiros, auxiliares d

saúde e agentes de endemias? 

3- Quais os programas desenvolvidos pela secretaria no municí

4- Quais as doenças mais comuns apresentadas pela população?

5- Quais as causas mais freqüentes de óbitos no município?  

6- Como se dá a cobertura vacinal? 
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unicípio de Itabaiana/Se. 

DE ITABAIANA 

ras nas ruas da cidade ou 

uantas vezes por mês os 

ura? 

aminhões da prefeitura 

trabalhem com coleta e 

e enfermagem, agentes de 

pio? 

 



Cap

 

3) SECRETARIA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO 03 

1- Número de escolas na rede e

2- Número de alunos e professo

3- Quais programas de ensino e

de ensino? 

 

4) SECRETARIA MUNICIPAL
CONSELHO TUTELAR 
 

1- Quais os projetos e program

2- Como são desenvolvidas as 

3- Número de conselheiros exis

4- Como se dá a atuação dos co

5- Quantas denúncias são receb

6- De que forma são recebidas 
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 DE EDUCAÇÃO E DIRETORIA REGIONAL DE 

 

stadual, municipal e privada: 

res na rede estadual, municipal e privada: 

stão sendo desenvolvidos pela rede estadual e municipal 

 DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E 

as de assistência social desenvolvidos pela secretaria? 

atividades dos conselhos sociais? 

tentes o município? 

nselheiros no município?  

idas por ano e quais as causas mais freqüentes? 

as denúncias? 
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Universidade Federal de Sergipe 
Núcleo de Pós-Graduação em Geografia 
Mestrado em Geografia  
Qualidade Ambiental: Vulnerabilidades e Potencialidades no m

 

Data de aplicação: ____/____/_______ 

Local de aplicação: _______________________           

Ø Perfil do entrevistado: 
 
1- Sexo: (  ) masculino (  ) feminino 
 
2- Escolaridade: (  ) Ensino fundamental completo (  ) Ensino funda
(  ) Ensino médio           (  ) Ensino superior            (  ) Pós-graduaçã
 
3- Idade: (  ) < 20 anos (   ) 20 a 40 anos (   ) 40 a 60 anos (   ) > 60 
 
4- A partir de qual idade começou a trabalhar no campo?_________
 
5- Quantas pessoas da família trabalham: 
(    ) no campo     (   ) na cidade 
 
6- Quantas pessoas da família freqüentam a escola? 
_________, idade? _______________________________________
 
7- Condição do produtor:(   ) Proprietário    (  ) Arrendatário    (  ) O
  
 
Ø Questões gerais: 
 
8- Quais produtos são cultivados no estabelecimento? 
______________________________________________________
______________________________________________________
 
9- Que tipo de fertilizante é usado? 
(   ) esterco   (   ) produto químico   (   ) outro 
 
10- Recebe ou já recebeu visita de técnico agrícola em sua propried
(  ) 1 vez/semana    (  ) a cada 15 dias   (  ) 1 vez ao mês 

11- Você adquire ou adquiriu noções de prática agrícola ao: 
(   ) Estudar     (   ) Recebe orientação técnica    (   ) Vivência       (   
 
12- Qual o critério utilizado para medir a quantidade de água coloca
odológicas da Pesquisa   199 Apêndice 

 

unicípio de Itabaiana/Se. 

mental incompleto  
o 

anos 

_____________ 

___________________ 

cupante    (  ) Funcionário 

_____________________
_____________________ 

ade? 

) Tradição familiar 

da nas plantas? 
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_______________________
 
13- Qual o destino final do l
(   ) Enterra    (   ) Queima   
 
14- Saúde e qualidade de vid
 
A- Apresenta ou já apresent
(   ) Sim   (   ) Não    Qual? _
 
B- Quando fica doente procu
(   ) Posto de saúde     (   ) H
 
C- O serviço de saúde busca
(   ) Ótimo   (   ) Bom  (   ) R
 
15- Você classifica sua qual
(   ) Ótima   (   ) Boa    (   ) R
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___________________________________________________ 

ixo doméstico? 
(   ) Armazena    (   ) Reutiliza 

a: 

ou alguma doença desde que começou a trabalhar no campo? 
____________________________________________________ 

ra: 
ospital local     (   ) Hospital na capital 

do é:  
uim   (   ) Regular   (   ) Péssimo 

idade de vida como:  
uim   (   ) Regular   (   ) Péssima 


	Pela composição química os resíduos são classificados em:
	Já pela origem, uma das classificações mais utilizadas, são:

