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RESUMO 

O processo de urbanização acelerada é algo característico da modernidade e, as 
técnicas implementadas no espaço, agregada a geração exacerbada de novas 
tecnologias provocando modificações no meio natural, além de ocasionar o aumento 
desenfreado da geração de resíduos sólidos. Entretanto, preocupações com o meio 
ambiente não é algo característico apenas da modernidade. A história revela que os 
romanos já tinham meios disciplinares com intuito de diminuir ou abolir os rejeitos 
advindo das casas dos moradores. Balizando a isto, o final do século XX presenciou 
o crescimento da consciência da sociedade em relação à degradação do meio 
ambiente decorrente do processo de desenvolvimento. O aprofundamento da crise 
ambiental, juntamente com a reflexão sistemática sobre a influência da sociedade 
neste processo, conduziu a um novo conceito de desenvolvimento regional 
sustentável. Nesse horizonte, o lócus dessa pesquisa é o distrito de Monte Alverne, 
pertencente ao Município de Crato – CE, região metropolitana do Cariri cearense. 
Dessa forma, a pesquisa busca analisar o manejo e a destinação dos resíduos sólidos 
domésticos gerados no distrito de Monte Alverne – Crato/CE. Metodologicamente, 
esta comunicação é de natureza bibliográfica e de campo, com caráter exploratório-
descritivo e abordagem quantitativa.   

 

Palavras-chave: Zona rural. Meio Ambiente. Política Nacional de Resíduos Sólidos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SOBRAL, Selton David Cavalcante. MANAGEMENT OF DOMICILIARY SOLID 
WASTE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Profile of Rejects Produced from 
the District of Monte Alverne - Crato / CE. 2018. Dissertation (Master in Sustainable 
Regional Development) - Federal University of Cariri, PRODER, Crato, 2019. 
 
Profile of the author: Has a professional technical course in Regional Tourism Guide 
of the state of Ceará and with the ability to hike throughout the South American 
territory, by the National Service of Commercial Learning - SENAC, Crato - CE, Brazil 
(2013) degree in Economic Sciences from the Regional University of Cariri - URCA 
(2016). Currently, he holds a master's degree in Sustainable Regional Development 
(PRODER) from the Federal University of Cariri (UFCA) and a graduate student (latu 
sensu) in Management and Management of Environmental Resources by the Federal 
Institute of Education, Science and Technology of Ceará. 
 

ABSTRACT 

The process of accelerated urbanization is something characteristic of modernity, and 

the techniques implemented in space, added to the exacerbated generation of new 

technologies causing changes in the natural environment, in addition to causing the 

unrestrained increase of solid waste generation. However, concerns about the 

environment is not something characteristic of modernity alone. The story reveals that 

the Romans already had disciplinary means to diminish or abolish the tailings coming 

from the homes of the residents. To this end, the end of the twentieth century witnessed 

the growth of society's awareness of the degradation of the environment resulting from 

the development process. The deepening of the environmental crisis, together with the 

systematic reflection on the influence of society in this process, has led to a new 

concept of sustainable regional development. In this horizon, the locus of this research 

is the district of Monte Alverne, belonging to the Municipality of Crato - CE, metropolitan 

region of Cariri Ceará. Thus, the research seeks to analyze the management and 

destination of domestic solid waste generated in the district of Monte Alverne - Crato / 

CE. Methodologically, this communication is of a bibliographic and field nature, with 

exploratory-descriptive character and quantitative approach. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O processo de urbanização acelerada é algo característico da modernidade e, 

as técnicas implementadas no espaço, agregada a geração exacerbada de novas 

tecnologias provocando modificações no meio natural, além de ocasionar o aumento 

desenfreado da geração de resíduos sólidos. (NASCIMENTO, 2012; OLIVEIRA, 2012)   

Entretanto, preocupações com o meio ambiente não é algo característico 

apenas da modernidade, pois segundo Oliveira (2012), a história revela que os 

romanos já tinham meios disciplinares com intuito de diminuir ou abolir os rejeitos 

advindo das casas dos moradores. Pode-se indicar que sempre ouve um conflito entre 

crescimento econômico e as preocupações com o meio ambiente, ainda que essas 

preocupações tenham sido por muito tempo pontuais. (NASCIMENTO, 2012)  

Todavia, é no final dos anos 60 que surgem preocupações com a poluição 

advinda de produtos não renováveis, como por exemplo, o carvão mineral, o petróleo 

e o gás natural. É pensado nisto que um grupo seleto de pesquisadores denominado 

Clube de Roma1, contratou os trabalhos de um grupo de cientistas que se utilizaram 

de modelos matemáticos para alertar quanto aos riscos decorrentes do uso 

exacerbado dos recursos naturais em prol do crescimento da economia, que se tinha 

com base o uso de recursos não naturais. O relatório intitulado Limites ao 

Crescimento, elaborado sob encomenda do clube de Roma, foi publicado em 1972, 

este se constituiu como um sinal de alerta quando ao consumo sem limites, incluía 

projeções, em parte estas não foram cumpridas, porém, este teve papel 

preponderante para conscientizar a sociedade para os limites do planeta quando a 

sua utilização. (NASCIMENTO, 2012; OLIVEIRA, 2012)   

O Relatório Limites para o Crescimento foi importante para despertar o 

sentimento de proteção quanto ao meio ambiente, colaborando para que em julho de 

1972, realizar-se a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia. (NASCIMENTO, 2012)  

Os anos 70 foram marcados como a década da regulamentação e do controle 

ambiental. Depois da Conferência de Estocolmo, os países iniciaram estruturações 

em órgãos ambientais, assim como foi implementada novas legislações, visando o 

controle da poluição ambiental. (NASCIMENTO, 2012)   

                                                           
1 Fundado em 1968, trata-se de um grupo de pessoas ilustres que se reúnem para debater um vasto conjunto de 

assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável. Fonte: Romano (2009).  
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A Conferência de Estocolmo influenciou a sociedade brasileira resultando, em 

1973, na criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, que assumiu a 

função de estabelecer normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente. 

(BELLEN, 2003; NASCIMENTO, 2012)  

Ainda neste período, a crise energética, que teve como causa a grande 

elevação no preço do barril de petróleo, coloca na pauta de discussão duas novas 

temáticas, quais sejam, a diminuição da utilização de energia não renováveis e, a 

busca de novos combustíveis que fossem oriundos de meios menos poluentes, as 

ditas energias “limpas”. (NASCIMENTO, 2012)     

Com tudo isto, de forma lenta o conceito de Desenvolvimento Sustentável – DS 

ganha espaço no painel dos debates e discussões internacionais. E, em 1978, surge 

na Alemanha, o primeiro selo ecológico já datado, o “Anjo Azul”, utilizado para 

identificar produtos que tiveram na sua confecção praticas consideradas 

ambientalmente corretas.   

Já na década de 80, entra em vigor legislações especificas que tratavam de 

questões referentes ao controle de instalação de novas fábricas e indústrias, onde se 

estabelece limites e exigências quanto a emissões das mesmas. Ainda segundo 

Oliveira (2012), em 1981, o congresso Nacional sanciona a Lei número 6.938, 

estabelecendo a Política Nacional do Meio Ambiente, na qual reza a descentralização 

das ações, atribuindo aos Estados e Municípios a função de executores de medidas 

e providências para a proteção ambiental. (NASCIMENTO, 2012; OLIVEIRA, 2012)  

Ainda nesse período, questões referentes ao descarte inadequado dos 

resíduos sólidos nos lixões, acréscimo dos lixões a céu aberto, poluição no meio 

ambiente, saúde pública, são alguns fatores que proporcionaram o cenário para o 

surgimento da política nacional de resíduos sólidos no Brasil. Em 1981 surge as 

primeiras propostas para a instituição de políticas públicas com o intuito de gerenciar 

os resíduos sólidos, inicialmente esta política tinha como objetivo principal tratar os 

resíduos proveniente da saúde. (NASCIMENTO, 2012)     

Balizando a isto, alguns acidentes de grande impacto ocorreram, como o 

ocorrido na Índia em 1984, com uma explosão de uma indústria química, o vazamento 

na usina nuclear na Ucrânia (Chernobyl, em 1986), na então União Soviética, o 

derramamento de petróleo no mar do Alasca (Exxon Valdez, em 1989), e a destruição 

constatada da camada de ozônio que envolve a terra, protegendo a mesma contra 
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algumas faixas de radiações solares, trouxeram finalmente a discussão dos temas 

ambientais para o dia a dia do cidadão comum. (NASCIMENTO, 2012)  

Ainda nos anos 80, entretendo na sua segunda metade, surge preocupações a 

nível global no que refere-se a manutenção do meio ambiente. Dentre alguns 

exemplos, tem-se, o “Protocolo de Montreal”, em 1987, criado com a finalidade de 

extinguir os produtos químicos do grupo dos Clorofluorcabonatos ou CFC’s, além de 

estabelecer um prazo para sua substituição e o “Relatório da Comissão Mundial sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento”, instituída pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, conhecido como Relatório Brundtland, nome este em razão do nome de sua 

coordenadora, publicado com o título de “Nosso Futuro Comum”, este relatório 

permitiu tornar conhecido mundialmente o conceito de DS. (NASCIMENTO, 2012)      

No ano de 1992, ocorreu a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento”, comumente conhecida como Cúpula da Terra ou 

Rio92, sediada na do Rio de Janeiro, obteve-se como produto deste evento dois 

documentos de muita importância, sejam esses, a Carta da Terra (também conhecida 

como Declaração do Rio) e a Agenda 21. (NASCIMENTO, 2012)  

Já no século XXI, ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, a Conferência 

Rio+10, teve como finalidade avaliar os resultados obtidos na Eco-92. Por fim, em 

2012, novamente na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu outra vez a conferencias das 

Nações Unidas para o DS, chamada de Rio+20, assim denominada porque marcou 

os vinte anos da realização da Rio-92, pode-se indicar que este evento teve como 

foco dois pontos principais, primeiro, a economia verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e segundo, a estrutura 

institucional para o desenvolvimento sustentável. (NASCIMENTO, 2012)   

Nesse horizonte, o lócus dessa pesquisa é o distrito de Monte Alverne, 

pertencente ao Município de Crato – CE, região metropolitana do Cariri cearense.  

Dessa forma, a pesquisa busca analisar o manejo e a destinação dos resíduos 

sólidos domésticos gerados no distrito de Monte Alverne – Crato/CE. 

Metodologicamente, esta comunicação é de natureza bibliográfica e de campo, com 

caráter exploratório-descritivo e abordagem quantitativa.   

Além dessa introdução e das considerações finais, esta comunicação encontra-

se dividida em mais cinco capítulos, quais sejam, primeiro, os objetivos, que trazem 

informações referentes a delimitação do estudo, bem como o foco principal abordado 

pela mesma, segundo, o primeiro Capitulo, constitui-se numa seção conceitual, 
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discorrendo sobre os conceitos mais pertinentes para esta investigação, em seguida, 

o segundo capítulo traz uma revisão histórica sobre a formação econômica do cariri 

Cearense, a metodologia, que traça os caminhos metodológicos para obtenção dos 

resultado bem como para o bom encaminhamento da pesquisa e por fim, o terceiro 

capitulo –resultados e discussões-, trazendo de forma tangível os principais resultados 

obtidos nesta investigação.  
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo geral  

 Analisar o manejo de resíduos sólidos domésticos gerados no distrito de Monte 

Alverne – Crato/CE.  

 

2.2. Objetivos Específicos  

a) Compreender a dinâmica do consumo dos moradores do distrito de Monte Alverne;   

 

b) Definir o perfil dos resíduos sólidos gerados no distrito de Monte Alverne;  

 

c) Identificar a forma de destinação dos resíduos sólidos gerados no distrito de Monte 

Alverne; 
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3. REVISÂO DE LITERATURA 

Este capitulo trata-se de uma análise dos principais conceitos pertinentes para 

a realização desta investigação, assim sendo, será tratado os seguintes eixos: 

modernidade e capitalismo; crescimento e desenvolvimento; crescimento econômico 

e desenvolvimento sustentável; urbanização e metropolização. E, por fim, trazer à luz 

regimentar da Constituição Federal de 1988, a Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 

que rege sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a porta de saída para a 

prevenção dos danos já causados sobre o meio ambiente ou precaução sobre aqueles 

que ainda podem ser evitados.  

 

3.1 Modernidade e Capitalismo 

A primeira impressão transmitida da ideia de moderno é que há melhoria no 

processo de mudança embutido no mesmo. Bauman (1999) fala que a modernidade 

pode significar muitas coisas. E Cruz (2001) concorda com aquele autor, ao corroborar 

que, justificar sua definição, pode ser considerado tarefa difícil. Por outro lado, 

podemos considerar que a modernidade funciona como uma espécie de avanço 

temporal produzido pelo homem e para o homem, em que este, ao se colocar no 

centro como ser pensante e, portanto, dotado da razão, se torna capaz de modificar a 

realidade ao seu redor por meio do uso do conhecimento, superando por sinal, os 

signos que antes compunham o período do renascimento; o indivíduo que antes era 

considerado figura passiva, passa agora a ser. Ele mesmo, à luz da razão, elabora o 

scriptim social com base na sua verdade. Doravante, temos a passagem do antigo 

para o novo, do atrasado para o avançado, do homem velho para o homem moderno. 

Aliás, foi na modernidade o grito que proclamou o início de muitas mazelas as quais 

podemos constatar hoje.  

“Os filósofos clássicos (século XVII) julgavam-se modernos por terem rompido 

com a tradição do pensamento platônico, aristotélico e neoplatônico e, por 

conseguinte, por não mais aceitarem a tradição que havia sido elaborada pelos 

medievais” (CHAUÍ, 2000. p.290). Hoje, os homens se consideram modernos por não 

mais terem que assistir TV em aparelhos com imagem preto e branco; por terem 

rompido os grilhões sociais que os prendiam; por ter conseguido superar os limites do 

tempo e do espaço e, principalmente, por se sentirem os “dominadores” da natureza. 

Dessa maneira, está intrínseca na concepção de modernidade, a razão como 
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modeladora de todas as novidades que, consoante às mudanças e ao descobrimento 

do homem enquanto sujeito, e como tal egocêntrico, “orienta” o mundo como uma 

espécie de bússola para a qual diz para onde vai, como se deve ir e porquê ir. 

Portanto, a razão surge quando os gregos “admirados e espantados com a realidade, 

insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer 

perguntas e a buscar respostas para elas”, implicando na descoberta de que: “o 

mundo e os seres humanos, os acontecimentos e as coisas da Natureza, os 

acontecimentos e as ações humanas podem ser conhecidos pela razão humana, e 

que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesma” (CHAUÍ, p. 24, 2000). 

Assim, compreender a modernidade faz-se útil, porque para adentrar no campo 

do capitalismo é necessário, não obstante, ter lucidez do alicerce que o sustenta e, 

lúcidos, ter a chave de acesso à base desse sistema econômico universal capitalista. 

René Descartes é considerado o pai do modernismo. Segundo ele, a partir das 

próprias avaliações, reflexões e julgamentos do ser acerca de si, poder-se-ia descobrir 

a verdade. Posto isto, no campo da filosofia, modernidade caracteriza-se como uma 

nova forma de pensamento e visão de mundo, que logra a partir de conceitos chaves, 

como razão técnica, progresso, emancipação e sujeito, promover uma reflexão sobre 

o homem e sobre o mundo, de modo a superar o modelo teleológico e organicista da 

escolástica, proposto, especialmente, durante a idade média (TEIXEIRA, 2013). 

Momentos históricos como As Grandes Navegações, o Renascimento e A 

Reforma Protestante marcam os exatos momentos em que o indivíduo, seja no âmbito 

político como no religioso, se reconhece como agente que transforma e é 

transformado, evocando o redescobrimento de novas possibilidades e formas de se 

fazer conhecimento, distante é claro, do que propunha o forjo da Idade Média. Logo, 

emerge dessa compreensão, a importância de se assimilar a modernidade como o 

momento crucial em que foi descoberta a concepção de sujeito como agente 

dominador, aquele que veio para conquistar a natureza à todo custo o seu quinhão, 

torná-la seu espaço e chamar de seu (CRUZ, 2011). 

“A modernidade começa quando o espaço e o tempo são separados da prática 

da vida e, entre si, podem ser teorizados como categorias distintas e mutuamente 

independentes da estratégia e da ação”, o que leva a crer que a modernidade estar 

relacionada com a superação dessas duas variáveis (espaço e tempo). Por exemplo, 

foi dessa maneira, que “a distância percorrida numa unidade de tempo passou a 

depender da tecnologia, de meios artificiais de transporte, [onde] todos os limites à 
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velocidade do movimento, existentes ou herdados, poderiam, em princípio, ser 

transgredidos”. (BAUMAN, 2001. p.9,) 

 Logo sendo, para compreender a infusão da modernização à sociedade, faz-se 

necessário desenvolver uma percepção atenciosa capaz de observar e identificar que: 

 

O movimento de modernização começa a acontecer quando uma parcela 
significativa de um grupo põe em prática uma atitude crítica, que questiona o 
que está posto até então. Ou seja, a modernidade se instaura quando os 
valores e a organização cultural e social são questionados e se gestam novos 
valores, que se contrapõem aos antigos. Assim, é preciso identificar o que 
caracteriza o tradicional, para que se perceba o que significa a modernidade 
em um dado momento (CHACON, 2007, p. 72). 

 

Esses valores dos quais fala Chacon (2007), podem ser notados a partir da 

nossa concepção de homem como ser histórico, onde ele mesmo, sujeito da ação, 

constrói, derruba, concerta, danifica, instala, desinstala, conserva e degrada. O 

homem de outrora, aquele que atravessou o rio, do qual fala Heráclito, não é mais o 

mesmo de hoje (se quiser atravessar o mesmo rio novamente, ele como ser histórico 

que é já se modificou involuntariamente). Um exemplo disso é se compararmos o 

homem do sistema feudal com o homem do sistema capitalista, a diferença entre eles 

é assombrosa, muito embora, estejamos falando do mesmo sujeito, não estamos lhe 

dando com a mesma pessoa. Uma vez que na sociedade feudal não havia a 

mercadoria, o homem não se via preocupado em produzir demasiadamente para 

adquirir demasiadamente. O motivo é simples: eles produziam para viver, o contrário 

de hoje onde os homens vivem para produzir; não somente produzir, mas também, 

consumir, degradar e extirpar tudo aquilo que estiver ao seu alcance ou, que por 

ventura, se mostre contrário à força universal que domina, conhecida por sinal de força 

capitalista de produção. 

 

Desse modo, ao interferir na natureza, o processo civilizatório transforma-
a. Ao mesmo tempo transforma o próprio homem. Eis que este, 
originalmente também um ser natural, pela vida das suas relações com o 
meio ambiente e com o outro, o seu semelhante, transmuda-se num ser 
cultural. As suas necessidades também se modificam. E a pauta das 
requisições daquilo que a ecologia e a economia podem lhe proporcionar 
já não reflete apenas os cuidados com a preservação de sua vida animal, 
puramente biológica. Têm a ver, crescentemente, com a satisfação de 
aspirações e desejos criados, "necessidades" cultivadas- culturais e 
cultuais. Mais e mais, são elas a expressão da ânsia de respostas a 
inquietações de distintas índoles, nos planos mental, intelectual, moral, 
espiritual. Uma procura para além do ter, a dor ser- a do ver. É ainda a 
busca do mais, mas é ao mesmo tempo a busca da verdade, do belo, do 
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bom e do justo. A emergência do eidético, do estético, do ético 
(BURSZTYN, p. 16, 1993). 

 

Bursztyn é feliz ao retratar as consequências humanas sobre o espaço 

ecumênio2 do qual retrata na obra por ele organizada e intitulada Para Pensar o 

Desenvolvimento Sustentável, de 1993. Justaposto, vê-se que o homem criou suas 

necessidades e seus desejos, ao passo que, a modernidade, ampliando o campo da 

economia, permitiu ao homem explorar suas potencialidades dentro do restrito plano 

limitado e denominado de natureza. É fato, que o homem não está apenas na busca 

por sobrevivência sobrepuja um modelo cultural, político, econômico, social e 

ambiental jamais visto, em conformidade com a realidade factual (se é que fora 

alcançada) ou com alguma que possa ser inventada, que segue, à propósito, um 

comportamento inacabado e ininterrupto, dado que o fim último desse atual modelo 

se ainda não foi alcançado, se é que se será. Bursztyn (1996, p. 15) completa: “na 

verdade, o ecumêno é sempre um produto inacabado in fieri. É um construto processo 

civilizatório”. 

Isso elimina qualquer possibilidade que alie ao capitalismo aquela imagem 

dotada de uma devoção virginal, daquele que trouxe ao mundo sórdido, na forma de 

uma oferenda perfeita, a mundialização (ou globalização, como queira chamar) como 

prova de todo o seu amor por tudo e todos. É fato, que o capitalismo trouxe muitos 

benefícios ao conjunto da humanidade, por outro lado, é certo também que a sua 

atuação é pertinente quanto ao contexto que retrata o massacre pelo qual tem sofrido 

a natureza. E dessa forma, contribuído para a eliminação de várias espécies animais, 

contaminação do solo, das águas e poluição do ar. Esta é, por excelência, o ponto 

excelso que a função da divindade do capital assumiu. Dizer que chegou ao fim (este 

massacre) é um erro porque ainda não conhecemos sua forma acabada e, muito 

menos, sua cartada final. 

Partindo das instituições sistemáticas que dominam os sujeitos dentro desse 

complexo emaranhado do capital, vê-se um ávido desejo pelo consumo, um 

engajamento demasiado em tribos e/ou grupos como forma de aceitação, uma 

idolatria desconcertante em torno dos ditames da moda etc. Esses são uns dos vários 

escalpelos que contribuíram e, ainda contribuem para que úlcera bem do lado mais 

                                                           
2 Neologismo oriundo da junção dos substantivos “ecólogo” e “ecônomo”. O vocábulo ecúmeno é 
utilizado para expressar "a área habitável” ou “habitada da Terra”, ou ainda, "o geral", "o universal", 
isso pode ser constatado nos dicionários. Ver Burzstyn, 1993. 
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sensível do ego humano, a identidade, seja cada vez mais dilatada e inflamante. 

Conseguir fazer com que as forças do homo sapiens sapiens vençam as do homo 

demens vai ser o grande desafio da época3. 

Não menos incisivo, a modernidade tem criado 

 

 [...] uma redistribuição e realocação dos "poderes de derretimento" da 
modernidade. Primeiro, eles afetaram as instituições existentes, as 
molduras que circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis, 
como os estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem 
chance de apelação. Configurações, constelações, padrões de 
dependência e interação, tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser 
depois novamente moldado e refeito; essa foi a fase de "quebrar a forma" 
na história da modernidade inerentemente transgressiva, rompedora de 
fronteiras e capaz de tudo desmoronar (BAUMAN, 2001, p. 7). 

 

A citação mencionada anteriormente (BAUMAN, 2001) apresenta e denúncia o 

papel assumido pelas instituições, ao passo que, destacadamente, se colocaram 

como coadjuvantes no papel que tem o capitalismo como protagonista e as 

instituições como subordinadas. Ele é, por sinal, a figura cardinal dessa presunçosa 

cena, aliás, é diretor e ator, pois não só escreve e dirige a próxima cena, como dita 

quem com ele vai contracenar a ação e/ ou assumir o papel de figurante, e como se 

não bastasse, admite pragmaticamente, os “contemplados” a comporem a plateia, 

supervisionada. O Estado. É ele o principal coadjuvante daquele outro, alimentando a 

fogueira que tem mantido acesa a chama que une modernidade ao capitalismo nesse 

enlace quase “romântico”, se não fosse os desastres aparentemente escondidos por 

entre o tapete da morada que os une e, comporta o pó escondido do niilismo da 

globalização. Como diria Bauman em sua obra Globalização as Consequências 

Humanas, publicada em 1999, o panóptico assumido pela figura do Estado tem 

colocado os indivíduos na fúnebre marcha rumo ao capitalismo.  

É a partir daí, que a modernidade toma a forma de uma “desordem”: 

 

A tarefa de construir uma ordem nova e melhor para substituir a velha ordem 
defeituosa não está hoje na agenda - pelo menos não na agenda daquele 
domínio em que se supõe que a ação política resida. O "derretimento dos 
sólidos” traço permanente da modernidade, adquiriu, portanto, um novo 
sentido, e, mais que tudo, foi redirecionado a um novo alvo, e um dos 
principais efeitos desse redirecionamento foi a dissolução das forças que 
poderiam ter mantido a questão da ordem e do sistema na agenda política. 
(BAUMAN, 2001, p. 7). 

                                                           
3 Ver Leonardo Boff em sua obra intitulada de Nova Era: a civilização planetária; desafios à sociedade 
e ao capitalismo, p. 87, ano de 1994. 
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Porto-Gonçalves (2012) comunga da mesma concepção de Bauman, quando 

em sua obra A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, enfatiza que 

essa “nova” ordem gerou uma desordem da qual deixou “um séquito de devastação e 

desordem ecológica e social”, essa espécie de “ordem-desordem mundial” desaguou 

na dominação da natureza, que, por sua vez, implode como sendo consequência 

cronológica da impregnação capitalista, que para tanto, precisou se firmar na 

modernidade para encontrar sustentação.  

 A propósito, sobre o capitalismo o que se pode afirmar é que teve o “prelúdio 

do seu revolucionamento”, lá no último terço do século XV e nas primeiras décadas 

do século XVI na Inglaterra (MARX, p. 264, 1984). De lá para cá muita coisa mudou, 

inclusive se aprofundaram as relações dos mais ricos sobre os mais pobres, mas o 

corolário desse lúgubre conto sobre exploração estar por vir, aliás, emerge quando o 

homem toma sua presa e se torna tal como um animal predador, que para civilizar o 

termo aqui adotado, passou-se a se utilizar o termo “dominador da natureza”.  

 As imbricações e reflexos dessa rede de conexão que vem dominando a 

natureza podem passar por despercebidas se não for assumido o fato de que, o 

homem não só está retirando da natureza o que precisa, como também o que não 

precisa, levando à exaustão essa relação biunívoca entre homens e a natureza. A 

questão é que o mesmo capitalismo que produz e satisfaz as necessidades humanas 

é também o que destrói e extingue a fauna e a flora, em todas as suas potências e 

possibilidades; que não se intimida com restrições porque se julga ser capaz de 

superá-las (NAGALLI, 2014). 

Portanto, modernidade e capitalismo comungam entre si a partir do momento 

em que o sujeito, devorando o planeta, superou o limite físico natural e intelectual à 

ponto de conseguir extrapolar as barreiras entre tempo e espaço, segregando os 

povos a viver no enredo o qual deram o nome de globalização. Essa “globalização 

tanto divide como une; divide enquanto une” (BAUMAN, 1999), no mesmo tempo em 

que dita a velocidade com que a humanidade deve ou não evoluir, de acordo, é claro, 

com a sagacidade do capital. 

 

3.2 Desenvolvimento e Crescimento 

É sabido que até o início dos anos de 1960, não se sentiu a necessidade de 

distinguir desenvolvimento de crescimento econômico, pelo simples fato de que ainda 
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eram poucas as nações desenvolvidas que havia se tornado ricas com a 

industrialização (VEIGA, 2010). 

O lançamento pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH possibilitou evitar a opulência 

econômica como critério exclusivo de aferição em torno das nações. Doravante, 

continuar na insistência de que desenvolvimento era o mesmo que crescimento se 

tornou algo esquisito de se pensar. Ademais, a publicação do primeiro “Relatório do 

Desenvolvimento Humano”, em 1990, objetivou encerrar a ambiguidade que vinha se 

arrastando desde o final da 2ª Guerra Mundial, quando da promoção do 

desenvolvimento e pela busca da paz, como razão de ser da Organização das Nações 

Unidas (VEIGA, 2010). 

 Superado o período em que se achava que desenvolvimento era equivalente 

ao crescimento econômico, o desafio agora seria conceituá-los à luz de suas devidas 

e complexas particularidades, e foi isso que vários autores fizeram. Nali de Jesus de 

Souza (1999) afirma que crescimento não é sinônimo de desenvolvimento, muito 

embora aquele seja condição indispensável para este último, não é condição 

suficiente, logo, nem tudo que cresce é desenvolvido.  

O autor assegura ainda que a preocupação com o crescimento econômico é 

muito mais antiga do que aquela voltada para o desenvolvimento propriamente dito. 

A Europa é uma das percussoras no que se refere à preocupação quanto ao 

crescimento econômico. Naquela época, o objetivo primordial dos que se ocupavam 

com as finanças públicas era aumentar o poder econômico e militar soberano, 

raramente havia preocupação com a melhoria das condições de vida do conjunto da 

população. Não obstante, havia outros interesses que apesar de não vislumbrar o 

econômico em si, iam de encontro à necessidade de segurança contra ataques 

internos e externos, a produção de alimentação para a subsistência da família e do 

Senhor, cuidados na terra do dono etc.  

Convidado para tratar do desenvolvimento, Chenery (1981) afirma que: 

 

Pode-se considerar que o desenvolvimento econômico é um conjunto de 
transformações intimamente associadas, que se produzem na estrutura de 
uma economia, e que necessárias à continuidade de seu crescimento. Essas 
mudanças concernem a composição da demanda, da produção e dos 
empregos, assim como da estrutura do comércio exterior e dos movimentos 
de capitais com o estrangeiro. Consideradas em conjunto, essas mudanças 
estruturais definem a passagem de um sistema econômico tradicional a um 
sistema econômico moderno (1981, p. IX,). 
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Portanto, podemos identificar o desenvolvimento na visão de Chenery (1981) 

como marcas de um signo meramente econômico que é regido por mudanças nas 

estruturas internas e externas de um país. Conforme mostra o autor acima, para que 

haja desenvolvimento, se faz necessário abrir passagem para uma série de mudanças 

estruturais, desde aquelas internas (composição da demanda, produção e empregos) 

até as externas (representadas na figura do comércio exterior e nos movimentos de 

capitais). 

Sachs (2008) comunga com Jesus a percepção acerca do desenvolvimento e 
crescimento, quando afirma que 

 
O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre seu 
requisito, na medida em que os objetivos do desenvolvimento vão bem além 
da mera multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição 
necessária, mas de forma alguma suficiente (muito menos é um objetivo em 
si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais 
completa para todos (p. 13). 

 

Assim, entende-se que o desenvolvimento apenas pode ser considerado como 

tal, quando envolve mudanças nas estruturas e melhorias do nível de vida do conjunto 

da população, compactuando com a definição de Chenery e de autores, como Prebich 

(1949), Furtado (1961), Singer (1977) e entre outros, que associaram a ideia de 

desenvolvimento econômico às implicações de melhorias no contexto das estruturas 

econômicas, políticas, sociais e institucionais, ainda por cima, melhorias da 

produtividade e da renda média dos agentes envolvidos no processo produtivo 

(SOUZA, 1991). Portanto, para se alcançar o desenvolvimento faz-se necessário 

pensar além da multiplicação da riqueza, há que se levar em conta fatores imateriais 

que comportem crescimento econômico com melhorias no padrão de vida do conjunto 

da população. 

Tomando cabo do debate, como já fora dito, Celso Furtado comporta segundo 

Veiga (2010), a melhor fórmula sintética do que é desenvolvimento e crescimento. 

Segundo ele, o crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se 

estabelecendo na preservação dos privilégios daquelas elites que satisfazem seu afã 

de modernização; quanto ao desenvolvimento pode ser caracterizado pelo seu projeto 

subjacente. Propor um futuro melhor para a população não depende somente da 

disposição de recursos para investir. Para tanto o projeto social precisa priorizar a 
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efetiva melhoria das condições de vida dessa população, só assim o crescimento se 

metamorfoseia em desenvolvimento (FURTADO, 1984).  

Tecnicamente, crescimento está associado à capacidade de o investimento 

intervir na renda nacional, de modo a elevar a capacidade produtiva em potencial de 

um determinado país. Dessa maneira, Lipsey (1986) ao enfatizar a base sustentatória 

do crescimento, abre espaço para um debate acirrado, aliás, de suma importância 

para que alcancemos, além de uma definição que satisfaça a elucidação, caracteres 

capazes de distinguir um termo do outro. Assim, ao concordamos com a acepção de 

Lipsey (1986), estamos indubitavelmente, afirmando que o crescimento está 

relacionado, puro e meramente ao stricto aspecto do numerário econômico, que 

dispensa, por sinal, qualquer preocupação com a qualidade de vida além daquela 

relacionada com o poder de compra nacional. 

Na prática, o crescimento econômico é compreendido como sendo o aumento 

continuado de uma unidade econômica durante um ou vários períodos longos de 

tempo. Sua análise é feita por meio dos índices: Produto Interno Bruto (PIB) ou 

Produto Nacional Bruto (PNB), os quais medem o nível de produção e de renda 

pertencente a um determinado país. Por isso, que este, sendo considerado mais 

quantitativo do que qualitativo, tende a ficar restrito apenas à mensuração das 

variáveis que indicam a riqueza de uma nação, o quanto cresceu ou deixou de crescer. 

Contudo, se o considerarmos como expressão do desenvolvimento humano, através 

da ampliação da base de recursos para um especificado corpo social (dado uma 

ampliação da distribuição de renda), este não só eleva a qualidade de vida da sua 

população, como ultrapassa a condição de instrumental de mensuração para encetar 

também o endireitamento das veredas, que outrora, indicaram e existência de alguma 

deficiência quanto ao gerenciamento da qualidade de vida no conjunto de sua massa 

populacional.  

Sendo assim, é sabido que o crescimento econômico foi e continua sendo o 

sinalizador que aponta para os países que se destacam em termos de 

industrialização, PIB, infraestrutura etc. Porém, ao passo que aumentou o padrão de 

vida de muitos países, trouxe também consigo uma oferta de fracasso em relação à 

insuficiência dos recursos naturais, poluição do ar, das águas e do solo. O que 

acontece é que, muitos dos países que não acompanharam o progresso das outras 

nações desenvolvidas, tiveram que se submeter aos caprichos destes, a fim de que, 

desposando-se de seu solo, suas águas, sua gama de recursos naturais etc, 
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obtivessem o passe-livre de que necessitavam para a promíscua troca de favores 

comerciais entre os países mais afortunados, como no caso, por exemplo, da relação 

entre metrópole- colônia. 

Inclusive, à respeito do assunto, vários autores retrataram dessas questões 

ligadas ao pacto colonial e as consequências que dele emergiram como causa e 

agravante para o subdesenvolvimento das colônias assoladas; do pensamento 

mercantilista já no século XIII, foram determinantes para que surgissem  

 

[...] as escolas fisiocratas na França e a clássica na Inglaterra, que passaram 
a se preocupar objetivamente com os problemas do crescimento e da 
distribuição. François Quesnay (1694-1774), na França descreveu os fluxos 
econômicos de uma economia e Adam Smith (1723-1790), na Grã-Bretanha, 
procurou saber como cresce a riqueza nacional de um país (SOUZA, p.16, 
1999). 

 

Assim, podemos perceber que é remoto o interesse do homem pelo progresso, 

ou melhor dizendo, por aquilo que os faz alçar voo rumo ao crescimento, numa 

primeira instância, foi o que incentivou a prática do mercantilismo, iniciado na Europa 

durante o século XV, quando da crença de que a riqueza de uma nação se fazia por 

meio do acumulo de metais preciosos. Assim, a contribuição de vários autores, como 

a do próprio Adam Smith até os mais atuais, como o próprio Nali de Jesus, é que foi 

se tornando possível compreender as nuances envolta do crescimento e quais suas 

implicações/consequências para o meio e a coletividade no geral. Quanto a isto, fica 

claro evidenciar que 

 

Os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a economia como um todo 
e o conjunto da população. Mesmo que a economia cresça a taxas 
relativamente elevadas, o desemprego pode não estar diminuindo na rapidez 
necessária, tendo em vista a tendência contemporânea de robotização e de 
informatização do processo produtivo. (SOUZA, 1999, p. 20).  

  

Logo, apesar de morar ao lado, o crescimento não é nem de longe sinônimo de 

qualidade de vida, ao contrário do que propõe o desenvolvimento. Acima, o autor 

mostra que apesar de uma economia estar crescendo a taxas relativamente 

satisfatórias, setores da economia podem estar sendo estrangulados como resultado 

desse crescimento, como é o caso do desemprego que pode estar avançando devido 

ao crescimento do uso da tecnologia empregada por unidade de bem de capital 

adquirido. 
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 Por fim, neste processo de mundialização, conclama que a economia deveria 

ser colocada à serviço do desenvolvimento social e junto a isto, admitir uma função 

multidimensional, à guisa de uma justiça distributiva, a qual consistisse em dar a cada 

um conforme a equidade. É válida a sentença que julga: precisamos de uma economia 

com o mercado e não uma economia só de mercado (BOFF, 1994). 
 
 
3.2.1 Crescimento Econômico e Desenvolvimento Sustentável 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge como sendo uma nova matriz 

discursiva e interdisciplinar no campo das ideias. Assim sendo, revela-se como 

resultado das contradições apresentadas pela experiência prática do processo de 

desenvolvimento econômico, que como tal, constitui-se como ponto de inflexão no 

diálogo entre desenvolvimento e meio ambiente, com a introdução de dimensões de 

caráter social e ambiental no conceito de desenvolvimento econômico (CASTELO-

BRANCO, 2010).  

A Revolução Industrial favoreceu para que houvesse um crescimento 

econômico acelerado nos países, especialmente os do primeiro mundo, uma vez que 

elevando as variáveis econômicas, estimulou também o acréscimo na exploração dos 

recursos naturais, caracterizados como um verdadeiro ecocídio4. No entanto, vale 

ressaltar que esse “progresso”, disfarçado por entre a depredação dos recursos 

naturas, reservou aos países desenvolvidos a primazia na maior fatia do bolo, o que 

evidência a desigualdade nessa relação metrópole-colônia, centro - periferia ou 

desenvolvimento - subdesenvolvimento no atual Sistema - mundo moderno-colonial 

5(PORTO-GONÇALVES, 2012). O que se pode verificar com isso é que houve uma 

globalização na exploração da natureza, que se faz de forma unânime, por meio de 

uma espécie de distribuição desigual dos rejeitos entre as partes envolvidas, em 

especial com aqueles países menos desenvolvidos e beneficiados com esse pacto no 

sistema mundo moderno- colonial.  

O que emerge sobre isso é a degradação que o crescimento econômico vem 

causando ao planeta, uma vez que, a partir do surgimento da moeda como acelerador 

no processo de trocas e, da Revolução Industrial na medida em que possibilitou ao 

homem a dinamização dos processos produtivos e produzir mais em menos tempo, 

                                                           
4 Ver Porto-Gonçalves (2012) em A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. 
5  Idem, ibdem. 
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aumentou o uso e a apropriação dos recursos naturais industrializados (LEONARD, 

2011; PORTO-GONÇALVES, 2012; NAGALLI, 2014).  

Porto-Gonçalves (2012) chama atenção para a questão que emerge com o 

período de globalização neoliberal, quando afirma que este já nascera sob o signo do 

desafio ambiental, desafio esse que não se colocara para nenhum dos períodos 

anteriores da globalização. Igualmente, o desafio ambiental está no centro das 

contradições do mundo moderno, pois este se tornou a via obrigatória pelo qual todos 

os países teriam que passar para poder sofrer os sinais do progresso, lembrando que 

essa roupagem mais atual de desenvolvimento, o qual se nomeia de “progresso”, 

nada mais é do que sinônimo de dominação da natureza. 

A princípio, o termo sustentável tem origem do latim, sustentare, que significa 

sustentar, conservar, favorecer. A palavra sustentável passou a ser difundida 

mundialmente em 1972, quando foi realizado em Estocolmo a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Humano- United Nations Conference on the 

Human Environment (UNCHE). Com base nesse acontecimento, sustentabilidade 

passou a fazer parte do dialeto e dos debates em torno da problemática relacionada 

à conservação do planeta e à preservação da humanidade. Sobretudo no Brasil, 

quando foi sediada no Rio de Janeiro a Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO) em 1992. De lá para cá, o debate nunca foi tão acirrado, a 

globalização legitimou a questão ambiental e, paradoxal a isto, levou-se mais à cabo 

a questão da destruição da natureza: jamais, em um período de 30 anos, em toda a 

história da globalização que se iniciou em 1942, foi tamanha a devastação do planeta 

(PORTO-GONÇALVES, 2012).  

Ainda sobre a sustentabilidade, o que se pode notar é que, apesar de ser um 

termo ainda recente, já alcançou um vasto campo no conjunto das ideias e das 

ciências sociais. Uma vez que, apesar de seu significado estar estreitamente 

relacionado ao meio ambiente, também estar relacionado a outros setores, como o da 

economia, política, cultura, educação e etc. Assim sendo, o que se sabe é que a 

palavra sustentabilidade surgiu há pouco e já é parte fundamental no discurso das 

entidades, dos órgãos, das empresas e da sociedade em geral. Contudo, mesmo 

sendo tão difundida e discutida a sua relevância, o modo como o capitalismo está 

sendo gerido nunca foi tão insustentável (LEONARD, 2011).  

Partindo da definição anterior do termo sustentabilidade, voltamos a atenção 

para o desenvolvimento sustentável como ferramenta moderna e imprescindível para 
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a sustentação do planeta, de modo factível, sem, portanto, recorrer as inatingíveis 

utopias criadas conforme a inteligível vontade dos que pretendem tornar inexequível 

a última tábua de salvação do planeta: a sustentabilidade ambiental. Sobre isto, 

aponta Veiga (2005), é necessário criar um desenvolvimento sustentável para o 

século XXI que construa paradigmas e ajude a quebrar o domínio do discurso político 

dos países centrais sobre os países periféricos.  

Dessa maneira, o desenvolvimento sustentável emerge como preenchimento 

da lacuna entre crescimento e desenvolvimento, de modo a acender a via que conduz 

à preservação e otimização dos recursos naturais, propondo o caminho mais 

recomentado para se alcançar a defesa do meio natural, o que desnuda, por 

conseguinte, no bem-estar humano. 

 

3.2.1.1 Dimensões da Sustentabilidade 

Segundo Layrargues (1997) O conceito de ecodesenvolvimento, consistia na 

definição de um estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do Terceiro 

Mundo, baseado na utilização criteriosa dos recursos locais, sem comprometer o 

esgotamento da natureza, pois nestes locais ainda havia a possibilidade de tais 

sociedades não se engajarem na ilusão do crescimento mimético6. Com a Declaração 

de Cocoyoc7 no México em 1974, também as cidades do Terceiro Mundo passam a 

ser consideradas no ecodesenvolvimento. Finalmente, na década de 80, o economista 

Ignacy Sachs8 se apropria do termo e o desenvolve conceitualmente, criando um 

quadro de estratégias ao ecodesenvolvimento  

Para Sachs (1993), ecodesenvolvimento consiste em um desenvolvimento 

socioeconômico equitativo e implica optar por um processo de desenvolvimento que 

seja menos prejudicial ao meio ambiente, colocando-o no lugar devido à sua 

importância, reconhecendo-o como base de qualquer sistema vital ou econômico. 

Para tanto ele conceitua o termo desenvolvimento sustentável a partir de 5 dimensões, 

sendo elas:  

                                                           
6 Segundo o Dicionário inFormal (SP), mimético é tudo Que imita algo ou outrém; reproduz algo ou um 
comportamento de modo idêntico.  
7 Foi um simpósio realizado em 1974 na cidade de Cocoyoc, no México. Organizado pelo programa 
das Nações Unidade para o Desenvolvimento – PNUMA e pela Conferência das Nações Unidades 
sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD. Na reunião, houve avanços referentes a ou conceito 
de desenvolvimento sustentável e ecodesenvolvimento sugerido por Sachs.  
8 Economista polonês, naturalizado francês. Referenciado também como ecossocioeconomista, por 
sua concepção de desenvolvimento como uma combinação de crescimento econômico, aumento 
igualitário do bem-estar social e preservação ambiental.  

http://dicionarioinformal.com.br/usuario/id/27/
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a) Sustentabilidade social: viabiliza uma sociedade mais justa, que diminua as 

diferenças entre ricos e pobres, principalmente redistribuindo renda e bens;  

 

b) Sustentabilidade econômica: leva a uma alocação mais eficiente dos recursos, 

inclusive entre as nações e deve ser medida em termos macrossociais, e não apenas 

no âmbito das empresas;  

 

c) Sustentabilidade ecológica: para alcançá-la deve-se usar de forma criativa, mas 

responsável, o potencial de recursos da Terra; limitar o uso de recursos não-

renováveis e aumentar o uso adequado de recursos renováveis; diminuir a poluição e 

aumentar a reciclagem; conscientizar para a limitação do consumo por países e 

indivíduos; aumentar as pesquisas para descobrir tecnologias limpas; normatizar, 

institucionalizar e instrumentar a proteção ao meio ambiente.  

 

d) Sustentabilidade espacial: conseguida através de um equilíbrio entre as zonas 

rurais e urbanas, distribuindo melhor por estas as atividades econômicas e humanas.  

 

e) Sustentabilidade cultural: promover o desenvolvimento local, levando-se em 

conta os saberes locais.  

 

Segundo Chacon (2005), as cinco dimensões propostas por Sachs são 

complementares e inseparáveis; contudo, as duas últimas dimensões (espacial e 

cultural) devem ser ressaltadas na atualidade, pois estiveram à margem das demais 

ao longo do processo de divulgação e implementação do conceito de sustentabilidade. 

Com o fortalecimento das dimensões espacial e cultural, o alcance desse ideal parece 

ficar mais próximo, especialmente para as comunidades mais carentes, sem as 

condições mínimas de inserção.  

Com o passar dos anos, críticas foram levantadas, proporcionando melhorias 

e ampliação da forma de ver a sustentabilidade. Ignacy Sachs (2009) adota outras 

perspectivas e apresenta a sustentabilidade em oito dimensões:   

 

1. Social: Preocupada com a homogeneidade social e a qualidade de vida;   

2. Cultural: Global, mas local, que age sem esquecer as tradições locais em 

detrimento da necessidade da inovação;  
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3. Ecológica: Preservar os recursos não renováveis e ampliar a produção de recursos 

renováveis;   

4. Ambiental: Manter e melhorar os ecossistemas naturais;  

5. Territorial: Melhoria do ambiente urbano, reduzindo disparidades interregionais e 

protegendo áreas ecologicamente frágeis;   

6. Econômica: Desenvolvimento Econômico Sustentável com níveis racionais de 

autonomia para a pesquisa e científica e tecnológica;   

7. Política (Nacional): Capacidade para gerenciar um projeto nacional com 

empreendedores com coesão social;   

8. Política (Internacional): Inserção e condução de ações objetivando evitar guerras 

e garantir a paz e a cooperação Internacional.  

Considerando a abordagem utilizada nesta pesquisa, destaca-se que as 

dimensões Ambiental e Territorial como ponto fulcral da pesquisa.   

 

3.4 Urbanização e Metropolização  

A rede urbana, conforme expõe Côrrea (2001) é entendida como um conjunto 

de centros funcionalmente articulados o quais se constitui em um reflexo social, 

resultado de complexos e mutáveis processos engendrados por diversos agentes 

sociais. Assim, parte-se do pressuposto de que a urbanização reflete e condiciona ao 

mesmo tempo a estrutura e o processo de mudanças, contidos nas relações sociais e 

nas formas de produção, para conformação específica de uma totalidade social 

(MORAIS, et. al., 2014, p 12).  

Dessa maneira, Lencioni (2008) considera o conceito de urbano inerente a um 

processo histórico, ou seja, ao passo que o “urbano” vai sendo construído/edificado, 

ocorre atrelado a isto, a seleção de elementos passados em detrimento de elementos 

presentes, o que induz acreditar que, o que transcorre no tempo histórico é tecido na 

malha urbana. Isso corrobora a concepção sustentada por Lefebvre (1999), quando o 

mesmo define o urbano não como uma realidade acabada, mas que, situado na 

realidade atual, se coloca como horizonte, como virtualidade iluminadora, que vai 

sendo aos poucos desenhada, continuadamente. 

Conforme aquele autor, a terminologia urbano pode estar referida ao que é 

relativo ou pertencente à cidade, logo, a urbanização é o conjunto articulado entre as 

espacialidades (cidades, vilas) que possibilita com que essa articulação na estrutura 

social se der na forma de uma integração econômica, capaz de imprimir na estrutura 
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social um ordenamento hierarquicamente organizado entre esses espaços. Assim, 

parte-se do pressuposto de que a urbanização reflete e condiciona ao mesmo tempo 

a estrutura e o processo de mudanças, incluído nas relações sociais e nas formas de 

produção, como caminho para conformação específica de uma totalidade social 

(LEFEBVRE, 1999).  

Para Carlos (2007, p. 13), “a cidade, enquanto construção humana é um 

produto histórico-social e nesta dimensão aparece como trabalho materializado, 

acumulado ao longo do processo histórico de uma série de gerações”. Por seu turno, 

enquanto outros autores abordam, por excelência, a cidade como sendo apenas canal 

que integra as relações socioeconômicas umas entre as outras, para Carlos supera 

essa expectativa ao passo que, “[...] o sentido e a finalidade de cidade só ganha 

sentido quando da produção do homem à realização da vida humana, evidenciando 

que a construção/ produção da cidade e do urbano só acontecem sob a orientação da 

prática sócio- espacial”. 

Em vista disso, Carlos (2007), evidencia que a análise urbana também nos 

coloca diante de uma situação de crise da cidade, notada pelo aprofundamento de 

velhas contradições, as quais aliadas à produção de outras novas em um movimento 

triádico que surge enquanto persistências/transformações/deteriorações dos lugares 

da vida. Sendo assim, é na cidade que se fundou o desafio trivial na elucidação do 

espaço urbano, representado na apreensão da cidade como uma prática social, que 

em marcha (nos grandes centros urbanos), revela nossa condição pós-moderna. O 

desafio é saber que base é essa que essa prática social está em fundamentada, que 

como tal, revela essa nossa condição. Para tanto, faz-se necessário considerar “a 

cidade como o espaço onde se desenrola e ganha sentido à vida cotidiana”. 

Em síntese, sendo um reflexo social, a rede urbana constitui a reprodução da 

existência social, envolvendo as condições de produção, as relações sociais e os 

traços culturais. Logo, a rede urbana está submetida a um dinamismo que pode se 

dar num maior ou menor grau de intensidade, próprio de cada contexto espaço- 

temporal completa. Esses dinamismos podem vir a alterar o tamanho, a densidade e 

as funções dos centros urbanos, bem como a natureza, a intensidade, a periodicidade 

e o alcance espacial das interações e a forma espacial dele (CÔRREA, 2001). 

Para se falar em metropolização, Milton Santos (1993), se refere à forte 

aceleração do processo de urbanização, que em muitos casos, é acompanhado 
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também do processo de metropolização, evidenciando assim, a influência que o 

urbanismo tem sobre este processo.  

Logo, a metrópole, representa não apenas uma extensa área urbana, mas 

também as dimensões de concentração, polarização e relações de interdependência, 

em espaços dinâmicos e hierarquizados (RODRIGUES, et. al., 2014). Dessa forma, 

pode-se perceber que a urbanização é responsável por abrir passagem para a 

metropolização, no mesmo instante em que se observa nesta, características que são 

naturais do espaço urbano, como a hierarquização, salvo que, a metrópole detentora 

de traços puramente particulares a ela. 

Em suma, Lefebvre (1999) afirma que a “sociedade urbana” (ou simplesmente 

urbana) nasce da industrialização. Por outro lado, a metrópole pode ser considerada 

como resultado do processo de urbanização e industrialização, representando dessa 

maneira uma espécie de tradução urbana das diversas manifestações socioespaciais 

descritas sob a globalização.  

Portanto, a dinâmica do urbanismo se dar a partir do momento em que ele toma 

o meio ambiente natural e humano para si, seguindo o desenvolvimento da lógica de 

dominação absoluta imposta pelo capitalismo, à ponto de conseguir reconstruir a 

totalidade do espaço e fazê-lo seu próprio cenário. Dessa maneira, o urbanismo 

consegue desconstruir, modificar e reorganizar todo o espaço, subjugando seus 

traços e delimitações às regras impostas pelo capitalismo, comandando assim a 

dinâmica e integração político, econômica e social entre eles (CÔRREA, 2001).  

Esse inchaço urbano criou um verdadeiro exército de “exterminadores e 

destruidores da natureza”. Isso fez carecer a criação de políticas, normas e 

regulamentações às quais pudessem frear não só o desgaste quanto à utilização dos 

recursos naturais, como também, evitar que os materiais resultantes da equação 

contida no processo de produção pudessem ter um correto destino pós-consumo.  

 

3.4 Política Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS 

 Aponta Grimberg (2008) que o processo de formulação de propostas para a 

criação de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos é antigo, na verdade, teve seu 

início promulgado há mais de 28 anos.  Logo, após várias discussões na Câmara dos 

Deputados, o PL 203/1991 foi transformado na Lei Ordinária nº 12.305/2010. DOU 

03/08/10. Esta lei idealiza a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

Sabe-se que ela foi instaurada há nove anos, no dia 02 de agosto de 2010, e, instituída 
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pela Lei nº 12.305, a qual vem por meio de 56 artigos elencar uma série de normas e 

princípios estabelecendo uma política pública preventiva ambiental, com vistas a 

mitigar e/ou extinguir comportamentos de manejo que prejudiquem o meio ambiente 

e a saúde pública (MACHADO, 2012), esta acepção é verificada no Art. 1º da Lei da 

PNRS 

 

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 
público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.  

  

Este artigo viabiliza o disposto no inciso XIII do Art. 3º, que fala a respeito da 

manutenção de um “padrão sustentável de produção e consumo de bens e serviços 

de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras”. Isto implica, conforme expõe o inciso VII do Art. 

3º, uma destinação ambientalmente adequada, que inclua a 

 

[...] reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos.  

  

A gravidade em torno do quadro de geração, destinação de resíduos diversos, 

incidem sobre a importância de instituir uma PNRS voltada à criação de instrumentos 

e mecanismos que sejam capazes de frear a irresponsabilidade de pessoas físicas ou 

jurídicas, de natureza pública ou de direito privado, as quais são responsáveis, seja 

de forma direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que estão 

associadas ao isto, desenvolvam ações inerentes à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos (§ 1º do Art. 1º da Lei nº 12.305) e, assim, 

responsabilizar não só os consumidores pelos danos sobre o meio ambiente com a 

má destinação dos resíduos sólidos, mas também, todos os fabricantes, importadores, 

revendedores, comerciantes e distribuidores, ou seja, toda a cadeira produtiva 

envolvida (produtor e consumidor). Dessa maneira, conforme o inciso IX do Art. 3º é 

considerado geradores de resíduos sólidos aquelas pessoas físicas ou jurídicas, de 
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direito público ou privado, que produzam/gerem resíduos sólidos através do 

desenvolvimento de suas atividades, nelas incluindo também o consumo.  

 Assim sendo, o que é resíduo sólido? Esta classificação está sujeita a duas 

dimensões: origem e periculosidade. Quanto à sua origem, conforme o Art. 13º 

existem diversos tipos de resíduos sólidos: a) resíduos domiciliares; b) resíduos de 

limpeza urbana; c) resíduos sólidos urbanos; d) resíduos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços; e) resíduos dos serviços públicos de 

saneamento básico; f) resíduos industriais; g) resíduos de serviços de saúde; h) 

resíduos da construção civil; i) resíduos agrossilvopastoris; j) resíduos de serviços de 

transportes; k) resíduos de mineração.  

Por outro lado, quanto à sua periculosidade é enquadrado como resíduos 

perigosos aqueles que, tragam em suas características inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, patogenicidade, toxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade, ou seja, que apresentem sérios riscos à saúde pública ou à 

manutenção adequada da qualidade ambiental, previstos conforme a lei, regulamento 

e norma técnica (BRASIL, P.4, 2010). 

 A PNRS vem a estabelecer um conjunto de medidas com o cunho de precaver 

e prevenir os danos ambientais ocasionados pelo consumo e destinação incorreta, 

falta de gestão e irresponsabilidade quanto à produção de resíduos sólidos. É dessa 

maneira, que o seu objetivo é não só propor os instrumentos e mecanismos de alcance 

para a preservação sustentável dos recursos naturais, bem como de todo o planeta, 

mas sim, de fiscalizar e controlar por meio de normatizações, o andamento e o 

planejamento das atividades nos níveis nacional, estadual, microrregional, 

intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os particulares 

elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 É justamente sobre o que vem abordar o inciso X do Art. 3º quando vem falar 

do gerenciamento de resíduos sólidos: 

 

[...] conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei.  
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É importante salientar, conforme defronta o Art. 9º da referida Lei, que “na 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem 

de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Para tanto, 

é importante integrar as partes constitutivas nessa cadeira de produção. 

Consequentemente, isso desnuda na importante premissa destacada pelo inciso 

posterior àquele acima (§ XI do Art. 3º), quando fala da gestão integrada que deve 

envolver os resíduos sólidos, dentro das dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, nas quais devem contemplar um conjunto de ações voltadas para 

procura de soluções para os resíduos sólidos que contemplem o devido controle 

social, sobretudo, dentro sob os auspícios do ideário desenvolvimento sustentável.   

 Não obstante, o Art. 30 institui 

 

[...] a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e 
os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos [...] 

  

Dessa forma, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

inclui um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas, que abrange os 

fabricantes, importantes, distribuidores e comerciantes e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com o propósito de 

mitigar o volume gerado de resíduos sólidos e rejeitos, do mesmo modo que pretende 

reduzir os impactos ocasionados sobre a saúde humana e à qualidade do meio 

ambiente decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 
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4. METODOLOGIA  

Esse capítulo traz as bases e referências conceituais e metodológicas 

utilizadas para a elaboração desta pesquisa. No início, é apresentado dados 

preliminares sobre as características do município em estudo demonstrando os 

aspectos sociais, econômicos e ambientais. Depois é discutido de acordo com Gil 

(2004) o locus da pesquisa e a comunidade em estudo. Também é discutido a 

natureza e a forma de abordagem na mesma. É demostrado a ferramenta estatística 

que foi utilizada como base para obtenção do tamanho da amostra. Discute os 

aspectos legais e éticos que vigoram sobre a pesquisa com seres humanos e, por fim, 

demonstra-se o quadro estrutural desta investigação.     

  

4.1 Caracterização da área de estudo  

4.1.1 Considerações sobre o Município de Crato-CE  

O Crato foi fundado em 1764, está localizado na mesorregião sul cearense, na 

microrregião do Cariri, distante 560 km da capital Fortaleza. Economicamente é a 

segunda cidade mais importante da região, ficando atrás somente de Juazeiro do 

Norte. Vide figura 1. (CEARÁ, 2018) 

 

Figura 1: Localização geográfica da cidade de Crato – CE.  

 
Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará IPECE (2012). 
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De acordo com o perfil básico municipal (2012), o município de Crato situa-se 

a 7º 14’ 03’’ de latitude e 39º 24’ 34’’ de longitude. Possui uma área territorial de 

1.009,20 km² e altitude de 426,9 m. Tem como municípios limítrofes ao Norte Caririaçu 

e Farias Brito; ao Sul o Estado de Pernambuco e Barbalha; ao Leste, Juazeiro do 

Norte e Caririaçu e ao Oeste Nova Olinda, Santana do Cariri e o Estado de 

Pernambuco. Considerando sua divisão político administrativa, o Crato é constituído 

por nove distritos, além da Sede, quais sejam os referidos distritos, Baixio das 

Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte Alverne, Bela Vista, Ponta 

da Serra, Santa Fé e Santa Rosa. Vide figura 2.  (CEARÁ, 2018) 

 

Figura 2: Distribuição geográfica do distrito de Crato – CE.  

 

Fonte: Imagem obtida o site: https://escola18demaio.wordpress.com/2011/01/16/mapa-da-cidade-do-
crato. 

  

4.1.2 Características socioeconômicas  

Conforme dados obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 

população estimada para o ano de 2018 é de 131.372 habitantes, e, possui densidade 

demográfica de 103,21 hab./km². As principais atividades econômicas são: serviços, 
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com destaque para o comércio, indústria, agropecuária, extrativismo vegetal e turismo. 

O Crato é um dos polos de cultura popular e artesanal e as principais culturas que 

deram prosperidade ao município na sua constituição histórica foram à cana-de-

açúcar, o algodão e o gado. No ano de 2018, o Produto Interno Bruto – PIB per capito 

foi um valor de R$ 11.642,30. A estrutura do PIB local é dividida da seguinte forma: o 

setor agropecuário do Município 3,21 %, indústria 17,43% e de serviços 79,36%. 

(CEARÁ, 2018) 

  

4.1.3 Características geoambientais  

No Crato, encontram-se as Unidades de Conservação – UC: Floresta Nacional 

do Araripe – FLONA. Possui área de 383,3052 km², que fica localizada no topo da 

chapada do Araripe, com altitudes variáveis entre 840m e 920m. Abrange partes dos 

Municípios de Crato (CE), Barbalha (CE), Jardim (CE), Missão Velha (CE), Nova 

Olinda (CE) e Santana do Cariri (CE). É uma Unidade de Conservação administrada 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e integrante 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da natureza – SNUC. A criação do 

Geopark Araripe também marcou a iniciativa de preservar os importantes sítios 

arqueológicos ali presentes. É um atrativo para pesquisadores e turistas. 

Recentemente, a descoberta do único fóssil de camarão do mundo, de 

aproximadamente 100 milhões de anos, atraiu a atenção, a nível internacional para a 

região. (CEARÁ, 2010) 

Por sua riqueza biológica, o Crato é um dos locais mais importantes para a 

preservação do patrimônio ecológico no Ceará e, para a preservação dos resquícios 

de mata atlântica.  O relevo deste município é constituído pela Chapada do Araripe e 

depressões sertanejas e os solos classificados em: aluviais, latossolos, litólicos e 

podzólicos vermelhoamarelos, terra roxa estruturada similar (CEARÁ, 2018).  

O Crato possui fauna e flora bastante diversificadas. A cobertura vegetal do 

município é composta de floresta caducifólia espinhosa (caatinga arbórea), floresta 

subcaducifólia tropical pluvial (mata seca), floresta subperenifólia tropical 

pluvionebular (mata úmida serrana), floresta subcaducifólia tropical xeromorfa 

(cerradão) (CEARÁ, 2018).         

A Área de Proteção Ambiental – APA da Chapada do Araripe, criada em 1997, 

possui uma área de 9.342,5969 km², abrangendo os Municípios de Abaiara (CE), 

Araripe (CE), Barbalha (CE), Brejo Santo (CE), Campos Sales (CE), Crato (CE), 
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Jardim (CE), Jati (CE), Missão Velha (CE), Nova Olinda (CE), Penaforte (CE), 

Porteiras (CE), Potengi (CE), Salitre (CE), Santana do Cariri (CE), Araripina (PE), 

Bodocó (PE), Cedro (PE), Exu (PE), Ipubi (PE), Serrita (PE), Moreilândia (PE), 

Trindade (PE), Fronteiras (PI), Padre Marcos (PI), São Julião (PI), Simões (PI), 

Caldeirão Grande do Piauí (PI), Alegrete do Piauí (PI), Marcolândia (PI), Caridade do 

Piauí (PI), Curral Novo do Piauí (PI), Francisco Macedo (PI) e o Parque Estadual do 

Sítio Fundão, criado no ano de 2008, que possui uma extensão de 93,52 hectares, 

localizado nos Municípios de Crato (CE) e Juazeiro do Norte (CE), apresenta flora 

nativa representante dos biomas Caatinga e Cerrado, corpos d’água, além de fazer 

parte do geossítio Batateira, vinculado ao Geopark Araripe (CEARÁ, 2018). Além das 

UC, encontra-se uma área de significativo patrimônio geológico inserida no Geopark 

Araripe.  

Bordejando a Chapada do Araripe, encontram-se as Depressões do Cariri 

(Sertões), possuindo relevos relativamente planos e condições climáticas de úmidas 

à subúmidas. Há predominância dos Argissolos Vermelho-Amarelos, Vertissolos e 

Neossolos Flúvicos, que possuem fertilidade natural de média a alta. Na sua 

composição natural a caatinga arbórea predominava. Entretanto, esse padrão 

fisionômico encontra-se fortemente degradado, devido à exploração agropecuária e à 

expansão imobiliária.  

 

4.2 Localização da pesquisa  

Conforme Gil (2004, p.162), é fundamental delimitar o lócus de observação, ou 

seja, o local onde o fenômeno em estudo ocorrerá. Desta maneira, esta pesquisa se 

foi realizada no distrito de Monte Alverne pertencente ao Município de Crato – CE, 

região metropolitana do Cariri cearense. Vide figura 3.  
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Figura 3: Localização geográfica do distrito de Monte Alverne – Crato/CE.  

  
Fonte: Google Maps (2019). 

 
  

4.3 Tipo e natureza do estudo  

  Essa pesquisa é de natureza bibliográfica e de campo, com caráter exploratório 

descritivo e abordagem quantitativa.  

A pesquisa bibliográfica possibilita à utilização de obras já publicadas, que 

servem como suporte para revisão de literatura, permitindo o maior aprofundamento 

sobre o tema estudado, contribuindo para uma melhor compreensão e/ou explicação 

do problema investigado (RODRIGUES, 2007). O levantamento bibliográfico foi feito 

em livros, teses, dissertações, artigos, revistas de cunho científico, jornais e por meio 

eletrônico.   

Na pesquisa de campo, o ambiente natural, isto é, a comunidade em estudo é 

utilizada como fonte direta para a coleta de dados primários.  

Para Gil (2004, p. 44-45), as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade “[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores [...]”, sendo frequentemente utilizada “[...] quando o tema escolhido é 

pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
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operacionalizáveis”. Portanto a fase exploratória possibilitou um maior esclarecimento 

sobre o tema estudado.  

  

4.4 Definição da amostra  

Para a definição do espaço amostral pesquisado, foi utilizado o cálculo 

estatístico da determinação da amostra com base na estimativa da proporção 

populacional, baseado em Triola (1999).  

 

                                                                                         (1) 

 

Onde:  

n = Número de indivíduos na amostra;  

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  

p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos 

interessados em estudar;  

q = Proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que estamos 

interessados em estudar (q = 1 – p); 

E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima entre 

a proporção amostral e a verdadeira proporção populacional (p); 

 

Realizando os respectivos cálculos, na qual adotou-se um grau de confiança 

de 90%, Erro máximo de estimativa (5%=0.05), p= 0.1116, q= 0.8883, obteve-se como 

resultado n = 35,7, se apropriando das regras concernentes ao arredondamento, tem-

se um valor de n = 36, sendo este o tamanho da mostra.      

Os referidos questionários foram aplicados de forma aleatória, onde o presente 

pesquisador abordou pessoas residentes do referido local de estudo, onde estes 

foram indagados se tinham disponibilidade para responder tal questionário, até obter 

a quantidade de aplicação indicado no cálculo do tamanho amostral disposto por 

Triola (2009).              

  

  

n=    
Z ² 

  𝛼  

2 
. 𝑝 . 𝑞  

E ² 
⁄   
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4.5 Aspectos éticos da pesquisa  

É de suma importância observar os aspectos éticos, seja em pesquisas 

quantitativas ou qualitativas, considera-se que o bem-estar e o respeito ao objeto da 

pesquisa deve ser preservado, seja pesquisa com animais ou com humanos Para 

Vieira; Hossne, (1998, p. 100) apud Rosa; Arnoldi (2006), “poucas pessoas têm 

competência para entender a lógica da entrevista. Por isso, só o consentimento 

esclarecido do participante não é suficiente”. Segundo os autores, “a palavra 

consentimento implica em uma ideia de atitude tomada por livre e espontânea 

vontade, mas não com pleno conhecimento dos fatos”.   

Para Rosa; Arnoldi (2006, p. 69):  

  
Muitos pesquisadores insistem, hoje, na necessidade de se obter o 
“consentimento esclarecido” do participante, para deixar claro que este deve 
não apenas concordar em participar do experimento, mas também tomar 
essa atitude plenamente consciente dos fatos, dos questionamentos que lhe 
serão feitos, dos motivos da entrevista, dos riscos e dos favorecimentos que 
os resultados podem ocasionar e da sua liberdade de deixar de ser 
participante, caso sinta necessidade, por qualquer que seja o motivo.  

    

Inicialmente, é de suma importância esclarecer para o entrevistado as 

finalidades da pesquisa, bem como a importância da fidedignidade nas respostas, 

esclarecendo que se trata de uma pesquisa puramente cientifica.     

Semelhantemente, Richardson (1999 p. 216-217) elenca uma série de 

instruções com intuito de nortear o entrevistador, considera-se que não são regras e 

nem obrigatoriedades, se tratam de pontos que podem ajudar na construção de um 

bom diálogo.   

  
1. Explicar o objetivo e a natureza do trabalho, dizendo ao entrevistado com 

foi escolhido.   
2. Assegurar o anonimato do entrevistado e o sigilo das respostas.   
3. Indicar que ele pode considerar algumas perguntas sem sentido e outras 

difíceis de responder. Mas que, considerando que algumas perguntas são 

adequadas a certas pessoas e não o são a outras, solicita-se a colaboração 
nas respostas. Suas opiniões e experiências são interessantes.  

4. O entrevistado deve sentir-se livre para interromper, pedir esclarecimentos 
e criticar o tipo de perguntas.   

5. O entrevistado deve falar algo da sua própria formação, experiência e áreas 
de interesse.   

6. O entrevistador deve solicitar autorização para gravar a entrevista, 
explicando o motivo da gravação.  

  

Os princípios éticos e científicos demonstram que toda é qualquer pesquisa que 

se utilize de entrevistas só deve ter início com o livre consentimento dos sujeitos, 

https://www.sinonimos.com.br/fidedignidade/
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indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 

anuência à participação na pesquisa.  

Neste sentido, os aspectos éticos dessa pesquisa é regido pela Resolução N° 

466 (versão 2012) do Conselho Nacional da Saúde, que discorre sobre as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, que implica em:  

  
a) Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir 
e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação 
expressa, livre e esclarecida;   

b) Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, 
individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e 
o mínimo de danos e riscos;   

c) Garantia de que danos previsíveis serão evitados; e   
d) Relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação 
sóciohumanitária (RESOLUÇÃO N° 466, 2012, p.3)  
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5. FORMAÇÃO ECONÔMICA DO CARIRI 

 Neste capítulo se discute o contexto histórico que possibilitou a origem do 

Ceará que dispomos nos dias atuais e, de que forma isso influenciou na criação da 

então região metropolitana do Cariri. A importância desta cessão ancora-se no sentido 

de querer compreender as movimentações históricas e econômicas preponderantes 

para a formação econômica desta região e, de forma esperada, da comunidade em 

estudo.   

 

5.1 Empreendimento econômico cearense: breve retrospectiva 

A dinâmica da ocupação do então território do Ceará tem como ponto fulcral a 

economia agrícola, de forma mais precisa, a bovinocultura, este empreendimento se 

dá através da implementação de fazendas de gados nos vales dos principais rios, 

sugerindo assim, as primeiras cidades.  

 
Foi a pecuária que atribuiu forma e conteúdo para o espaço territorial da 
Capitania e de suas vilas. As especificidades espaciais do território cearense 
foram características intrínsecas de seu processo de colonização, que teve 
como força motriz, asseguradora do projeto político lusitano de ocupação do 
sertão nordestino da América Portuguesa, a expansão da atividade criatória. 
Já sabemos que as vilas foram fundadas em pontos estratégicos para a 
atividade econômica. (JUCÁ NETO, 2009, p. 87) 

 

 Para Andrade (1986), este empreendimento foi, desde do princípio uma 

atividade econômica subsidiária da cana de açúcar. A força animal era a energia 

motriz para a movimentação dos engenhos, assim como para o traslado da própria 

cana e dos produtos obtidos com a mesma. esta laboração no entanto, se 

desenvolveu em lugares onde esta forma de produção não era compatível com o clima 

das localidades onde foram implementadas, como por exemplo os tabuleiros 

litorâneos e nas caatingas, com isto, a produção de cana de açúcar logo foi substituída 

para a criação de animais de corte, e, surgindo assim, a criação de gado como saída 

da falha da produção de cana de açúcar, como os animais necessitavam se alimentar, 

os criadores forem entrando Ceará adentro, possibilitando com isto o povoamento do 

interior do Nordeste.      

 Agora segundo Souza (2007), outro marco importante foi a criação das 

sesmarias no vale dos principais rios, pois, desempenhou papel preponderante para 

a interiorização e a apropriação de solos indígenas. No período concernente a XVIII, 

grande parte das terras já estavam ocupadas pelos colonizadores, através da 

concessão de terras das sesmarias, somando a isto, já existia as vilas fundadas no 
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litoral, onde desempenhavam o posto de maior influência econômica, administração e 

defesa da província. 

No final do século XVIII, já se pode indicar, ainda de forma bem tímida, as 

primeiras áreas compreendidas como urbano do território cearense, vilas criadas em 

torno da atividade da pecuária, centro administrativo e do aldeamento indígena, por 

suas posições estratégicas no território. Estas foram: Aquiraz (1713); Fortaleza 

(1726); Icó (1738); Aracati (1748); Caucaia (1759); Viçosa do Ceará (1759); Crato 

(1764); Baturité (1764), Sobral (1773); Granja (1776); Quixeramobim (1789) e 

Guariciaba do Norte (1796), conforme figura abaixo. 

 

Figura 4:  Primórdios da urbanização cearense – vilas do século XVIII.  

Fonte: Cavalcanti (2008). 

  

Ainda segundo Souza (2017), os principais objetivos das primeiras vilas - que 

se converteram em cidades -, eram as atividades voltadas para a administração, 

militar e religiosa, isto antes destas atingirem o status de polo comercial da produção 

regional. O desenvolvimento dessas primeiras vilas foi extremamente lento, algumas 

se favorecem do fato de estarem localizadas em pontos estratégicos, como por 

exemplo, em cruzamento de caminhos ou próximas a portos naturais, estas, 
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chegaram a se desenvolverem mais rápido do que as demais, desenvolvendo um 

papel de dominância, enquanto isso, outras vilas que não foram implantadas em 

lugares como estes logo entraram em decadência, e, algumas chegam a deixar de 

existir.           

 No que tange a criação de gado no Ceará, estes eram comercializados em 

feiras localizadas em Olinda, Igaraçu, Goiania e Recife, díspar a isto, em virtude da 

longa jornada até chegar a estas feiras, os rebanhos perdiam muito peso, diminuindo 

o seu valor e, se caracterizando em perda financeira para os produtores, em vista 

esses didos prejuízos, às fazendas cearenses no período compreendido como início 

do século XVIII, deixaram de vender o gado vivo para vendê-lo abatido, graças a este 

fenómeno, surge então a cultura de salgar a carne para evitar o apodrecimento da 

mesma, processo denominado de charqueamento. A carne seca passou a servir de 

alimento básico da população no período da colônia. Com a produção de gado surge 

de forma secundária outro empreendimento, qual seja, a confecção de calçados de 

couro, dando início ao processo de industrialização do Ceará.     

   

Para o Ceará, ou para o sertão nordestino, a pecuária deixou de ser uma 
atividade acessória da economia açucareira. Desde sempre foi a principal ou 
a única atividade econômica, com possibilidades lucrativas, embora com uma 
reduzida produtividade e um pequeno rendimento, e, consequentemente, 
baixo poder de acumulação. Não foi, portanto, uma atividade secundária. Se 
foi subsidiária do açúcar no longínquo litoral, a atividade comercial das 
boiadas, a manufatura e a comercialização da carne salgada e dos couros e 
similares a conformaram como uma atividade essencial para o 
desenvolvimento da Capitania cearense durante todo o século XVIII. (JUCÁ 
NETO, 2009, p. 88) 

 

Na ótica de Lima (2007), outra causa importante para o desenvolvimento 

urbano das cidades cearenses no século XVIII, foi a implementação de estradas, 

graças aos caminhos traçados pelos bois, tornando-se rota de escoamento dos 

produtos obtidos com esta economia. A função das estadas era unir as regiões, além 

de criar caminhos para o litoral para escoamento da produção em benefício do 

comércio nacional, ativo para o aumento dos lucros das praças de Lisboa e do Porto, 

para os comerciantes da época, a ideia que se disseminava era a que segue, quando 

mais consumidores pudessem ser alcançados chegando aos mais longínquos pontos 

da América portuguesa, e, até mesmo a própria metrópole, o Ceará teria um aumento 

em seu rendimento. Em virtude a esta ideologia, foram abertas ainda mais estradas, 
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possibilitando a chegada em locais até então inacessíveis, estes, se beneficiando de 

uma variedade de produtos advindos do “novo mundo”.     

Ainda segundo Lima (2007), foi a Estrada Geral do Jaguaribe, que partia do 

Aracati passando por lugares onde hoje se localizam as cidades de Russas e Icó, 

alcançando a nascente do rio Salgado. Na direção do Cariri, a Estrada Geral do 

Jaguaribe iria alcançar a região do médio São Francisco. É através desta estrada que 

nos primeiros séculos da colonização entraram as principais mercadorias que iriam 

abastecer o interior do Ceará e dar-se-ia o escoamento da produção regional. (Vide 

figura 2) 

 

Figura 5: Caminhos do boi no Ceará colonial.  

 
Fonte: Cavalcanti (2008). 

 

Jucá Neto (2009) indica que a produção de carne seca e de couro deixou a 

economia desta região multifária9, isto, na segunda metade do século XVIII. Por um 

lado, houve uma elevação nas relações comerciais com o Pernambuco, de forma 

esperada, tendo também uma elevação nos produtos comercializados no Ceará, em 

contrapartida, esta relação comercial serviu como pontapé para inaugurar uma divisão 

                                                           
9 Que se apresenta variado, de muitos modos e maneiras; multímodo. 
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trabalhista nestas atividades, quais sejam, os produtos obtidos na bovinocultura, 

exercendo uma forma maior na Capitania cearense, na localidade compreendida 

como o litoral, alcançando o posto de escoamento e comercialização destes produtos, 

além de abastecer tanto as salgaderias como as feiras da Bahia, Pernambuco e da 

Paraíba.           

 Para Cavalcanti (2008), este empreendimento deu origem ao que se pode 

indicar como o surgimento nos níveis de hierarquia da rede urbana que se tinha 

naquele momento, as vilas compreendidas como Aracati e Sobral, por sua vez, tinham 

um importante papel neste cenário. Pode-se indicar que a primeira recebia o título de 

“o pulmão da economia provincial”, por sua vez, a segunda exercia importante papel 

regional, atuando como principal distribuidora para o norte do estado, graças a 

proximidade ao porto da vila de Acaraú. Consagrada como a vila mais importante 

economicamente para a época e para este empreendimento econômico, destaca-se 

a vila de Icó, que mesmo não dispondo de um porto, tinha a seu favor o fato de ser o 

principal ponto de encontro das estradas do boi. Além de Icó, também se pode 

destacar as vilas Granja e Acaraú, situadas no lado norte da província.                

As charqueadas cearenses passaram a enfrentar dificuldades, devido às secas 

que assolaram o Ceará na metade do século XVIII. Porém, na segunda metade do 

século XIX, a economia cearense deixa de ser exclusivamente pastoril, passando a 

uma maior diversificação da produção, com o algodão, cultivado de forma extensiva 

no sertão e serras próximas a Fortaleza, que passa a ser o principal produto agrícola.  

Com o início da guerra da Secessão (1861-1865) e a necessidade do algodão 

no mercado europeu, a produção nordestina entra no circuito das exportações 

regionais. Surge assim uma nova fase para a economia cearense, pois as primeiras 

exportações estimularam e incentivaram o cultivo do algodão nas zonas serranas e 

sertanejas. Dessa forma, a lavoura algodoeira vai perder a sua característica de 

subsistência e, aos poucos, recompor a economia do Ceará que vinha sofrendo 

dificuldades desde as secas do fim século XVIII (SOUZA, 2007). 

As serras e chapadas vão abrigar pequenas propriedades agrícolas, 

destacando-se as serras de Baturité, Uruburetama, Meruoca, além da Chapada do 

Araripe e o planalto da Ibiapaba. A expansão das atividades agrícolas e a necessidade 

de mão de obra vão atrair populações aumentando a densidade demográfica nessas 

áreas. 



54 
 

O desenvolvimento da cultura do algodão e a implantação do sistema 

ferroviário foram fundamentais para as modificações da estrutura econômica e urbana 

do Ceará. Caracteriza-se pela implantação das primeiras indústrias têxteis 

(beneficiamento de algodão e produção de tecidos), os primeiros estabelecimentos 

industriais se implanta nas cidades coletoras dos produtos agrícolas e em Fortaleza, 

principal ponto de escoamento da produção cearense. A predominância do capital 

local na implantação das primeiras indústrias constitui outra característica relevante 

desse período, eram unidades de capital limitado, administradas, quase sempre, por 

teias familiares de proprietários. 

Para Souza (2007), com o desenvolvimento da atividade algodoeira, as antigas 

cidades, dependentes do sistema portuário, cederam lugar de comando para aquelas 

mais próximas dos centros de produção do algodão e beneficiados pela presença da 

rede ferroviária (figura 3). A ferrovia foi construída por empresas estrangeiras, sendo 

implantada uma linha ligando Fortaleza ao Cariri, esta vai chegar à região em 1927, 

dotando de dinamismo as cidades onde foram implantadas as estações da estrada de 

ferro.  

Posto isto, fica claro a ascendência econômica e social da capital Fortaleza que 

está diretamente relacionada ao desenvolvimento da cultura do algodão e suas 

exportações diretas para o exterior que provocaram dinamismo no comércio local, 

acumulação de capitais e melhorias nos serviços urbanos.  

O crescimento de cidades como Sobral, Iguatu, Quixadá, Quixeramobim, além 

da expansão dos núcleos urbanos da região do Cariri, ocorre devido à produção do 

algodão ter propiciado a instalação de indústrias têxteis e estabelecimentos de 

beneficiamentos de algodão, além da comercialização deste e de outros produtos via 

ferrovia. 

Para Lima (2007), fica evidente que no processo de crescimento dos centros 

urbanos no Ceará, foi fundamental o desenvolvimento da agricultura comercial, assim 

como a implantação das vias de comunicação (estradas das boiadas e ferrovia), que 

vieram facilitar o contato entre as regiões favorecendo o escoamento da produção 

agrícola e também intensificar as migrações rural-urbanas. Aponta-se também para o 

processo de urbanização que se deu de forma concentrada em Fortaleza, por razões 

já conhecidas como a sua condição de capital e de porto de escoamento da produção 

algodoeira. As cidades que mais se desenvolveram no Ceará, fora da capital, foram 

praticamente as antigas vilas cujo desenvolvimento antecedeu o de Fortaleza, mas 
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que a partir da segunda metade do século XIX perderam não só importância como se 

distanciaram dela em termos de população e crescimento econômico, sendo elas: 

Crato, Sobral e Iguatu desmembrada de Icó em 1851. Portanto não havendo grandes 

alterações na rede urbana cearense. A exceção cabe a Juazeiro do Norte, no Cariri, 

que de distrito do Crato foi elevada à categoria de cidade em 1911, ascendendo, nos 

anos de 1960 à condição de maior centro urbano do interior cearense. 

 

Figura 6: Eixos ferroviários Ceará dos séculos XIX e XX. 

 

Fonte: Cavalcanti (2008). 
 

 A figura acima mostra Fortaleza como a “cabeça” do sistema urbano do Ceará 

agora marcadamente estruturado por um sistema ferroviário estadual. Portanto, esse 

ciclo econômico do algodão articulado regionalmente pelas linhas do trem que 

substituíram o sistema de estradas das boiadas, e os primeiros núcleos urbanos, 

marca o século XIX e as primeiras décadas do século XX. Mesmo com as políticas de 

desenvolvimento regional que serão implantadas no Ceará a partir da década de 

1960, essa rede urbana sofrerá poucas modificações como será visto nas próximas 

seções.  
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5.2 O Cariri cearense e sua ocupação 

 No que concerne ao povoamento do Cariri cearense, este foi efetuado por 

baianos, secundados por sergipanos, em pleno período do ciclo do gado. Mas em 

virtude das qualidades ambientais propícias ao cultivo da terra formou-se uma 

economia agrícola com base na agroindústria canavieira. Em menor porte, o algodão 

e a cultura de subsistência tiveram participação significativa na economia local. As 

primeiras sesmarias caririenses datam do início do século XVIII, dentre elas 

destacam-se as que deram origem às vilas de Crato e Jardim. 

 

O Cariri cearense, situado na sub-bacia sedimentar do Araripe apresenta 
aspectos diferenciados do sertão circundante. É um brejo de encosta e de 
vale que se estende em parte da depressão sertaneja. Este cariri se inicia a 
partir da Chapada do Araripe. É um verde vale, área de exceção no interior 
semiárido do Nordeste, resultante da formação edáfica, do relevo e das fontes 
que jorram das cabeceiras de drenagem da Chapada do Araripe. As 
condições físicas favoreceram a ocupação, daí ser ele densamente povoado 
e pontilhado de núcleos urbanos com certo destaque no estado. (MENEZES, 
2007, p. 341). 

 
Devido a sua condição climática, potencial hídrico e solos férteis, o Cariri 

cearense apresentava vantagens locacionais em relação ao sertão em geral. Isto 

contribuiu para que as vilas e cidades que ali surgiram fossem densamente habitadas 

já que, era possível ter uma produção agrícola diversificada. Os principais produtos 

agrícolas cultivados na época eram a mandioca (cultura mais antiga do lugar), a cana-

de-açúcar (Crato e Barbalha firmaram-se como centros tradicionais da cana-de-

açúcar do Vale), e o algodão ocupavam lugar de destaque, fazendo surgir indústrias 

elementares, como os engenhos de rapadura, casas de farinha e indústrias de 

beneficiamento de algodão.  

Em decorrência da sua pujante economia agrícola entre 1850 e 1870, a região 

começou a receber influências da chegada dos comerciantes vindos de outras partes 

do Ceará, transformando a economia da região, antes puramente agropastoril, em 

uma economia voltada ao comércio varejista este fator contribuiu para dar a região 

uma configuração urbana já que, os serviços concentram-se espacialmente fazendo 

surgir aglomerações urbanas formadas por um conjunto de serviços de controle como 

atividades políticas, religiosas e financeiras. Segundo Pinheiro (1950):  

 

A presença destes capitalistas causou grande impacto nas cidades, 
impulsionando uma onda de progresso. Grandes lojas foram abertas, 
surgiram os sobrados, farmácias foram construídas e cresceu a demanda por 
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melhores serviços na área de educação, transportes e assistência médica. 
Era um tempo de revitalização econômica e a agricultura se expandia 
juntamente com os centros urbanos, crescendo a demanda por alimentos. (p. 
50). 

 
Nesta época, segundo Cortez (2011), as cidades de Crato, Juazeiro do Norte 

e Barbalha já se destacavam no território cearense. O Crato, cuja expansão não se 

deu predominantemente para o interior do Ceará, desenvolveu suas transações 

comerciais principalmente com centros urbanos de Pernambuco, Paraíba e Piauí. Na 

segunda metade do século XIX, a cidade já exercia uma importante função 

educacional, judiciária e administrativa, além da função de entreposto comercial 

passando a exercer a liderança como centro comercial no sul do Ceará. 

 Juazeiro do Norte, povoado vizinho, por volta de 1891, em função da figura do 

Padre Cícero Romão Batista, começou a exercer influência religiosa sobre a 

população nordestina, provocando um grande afluxo em romarias periódicas. 

Juazeiro, que havia permanecido até fins do século XIX, como povoado sem 

representação, em 1911 foi elevado à categoria de cidade, passando a assumir, em 

ritmo acelerado, funções anteriormente desempenhadas pela cidade de Crato. 

 Barbalha, por sua vez, tinha produção quase que totalmente voltada à cultura 

de gêneros alimentícios. Embora sendo uma das menores vilas da Província, nela 

eram contados 36 engenhos de ferro, 31 de madeira e 28 alambiques montados 

próximos a treze nascentes que banhavam os sítios. Dessa forma, garantia-se uma 

significativa produção agrícola, em que constavam produtos para comércio e consumo 

imediato, como rapadura, aguardente, açúcar branco, café, tabaco, borracha de 

mangabeira; além de arroz, milho e feijão. O território de Barbalha era, então, 

basicamente voltado para a agricultura, o que explica apenas fazendas de criar na 

cidade. 

 Segundo Amora e Costa (2007), no período agrário-exportador a cidade era o 

local da comercialização da riqueza produzida no campo e a situação geográfica era 

fator determinante para o crescimento das cidades. Desta forma devido a sua posição 

geográfica o Cariri se tornou uma região bastante visitada e assumiu uma posição 

comercial, pois mantinha relações mercantis não apenas com outras cidades e vilas 

desta Província, mas seu território era fronteiriço às províncias de “Piauí, Pernambuco 

e Paraíba”, conforme a afirmação de Menezes (2007).  

Isso fazia do Sul do Ceará um espaço em que mercadorias eram negociadas 

não apenas para o consumo interno, mas eram enviadas aos territórios vizinhos 
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extinguindo, de certa forma, as fronteiras entre as províncias. Estabelecendo, assim, 

laços que não possuíam somente caráter fraterno, mas eram, em grande medida, 

comerciais. Este cenário permitiu então que o Cariri, e mais precisamente a tríade 

Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, adentrasse a um novo momento de sua 

urbanização.  

 

5.3 A criação da Região Metropolitana do Cariri – RMC 

Quando se fala em metrópole, logo é trazido a mente lugares com alto teor de 

desenvolvimento em que impera construtos tecnólogos mirabolantes, entretanto, nem 

sempre foi assim, as civilizações mais antigas já tinham aglomerados populacionais 

que se aproximavam das metrópoles que dispomos nos dias de hoje, sendo assim, 

indica-se que tal conceito não é tão novo, entretanto, como tudo que é regido pelo 

homem, ganha novas roupagens, novos moldes e, com isso, uma nova forma de ser 

concebido.  

Para os gregos, uma metrópole seria uma cidade maior, que por esse motivo 

desempenhava papel de autoridade sobre as menires, as “cidades mães”, controlando 

o comercio e o poder bélico.  

 No Brasil, o conceito de metrópoles é ancorado por lei, neste sentido na 

constituição federal de 1988, dá total poder aos estados para organizam as regiões 

metropolitanas, entretanto, para criação de uma dita metrópole carece de árduas 

discussões, com técnicos-operacionais de diversas áreas do saber, além disso, 

também é levado em consideração os conhecimentos adquiridos na academia. 

A Região Metropolitana do Cariri foi criada pela Lei Complementar Estadual nº. 

78, de 29 de junho de 2009. A mesma apresenta uma conurbação formada pelos 

municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha que corresponde a uma 

polarização no sul cearense. Em virtude da localização geográfica, sua influência vai 

além dos limites estaduais ao incluir na sua área de relações econômica municípios 

dos estados de Pernambuco, Piauí e Paraíba. 

Além da conurbação de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, a RMC é formada 

pelos municípios limítrofes de Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Santana 

do Cariri e Nova Olinda. Sob a liderança de Juazeiro do Norte, o polo formado pelos 

três municípios desponta dentro do perfil de crescimento de centros urbanos, 

acompanhando a dinâmica percebida em quase totalidade do território nacional.  
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Como parte de um sistema urbano destaca (CORREA, 1994), localizados 

distantes da capital e num espaço privilegiado em meio às adversidades climáticas do 

semiárido nordestino, os centros urbanos polo do Cariri cearense desenvolvem 

dinâmica diferenciada a partir de fatos ligados à sua história e riquezas naturais. Tais 

fatos serão responsáveis pela atração de contingentes populacionais do sul e de 

outras regiões do estado e de estados vizinhos. As atividades econômicas derivadas 

deste processo de aglomeração populacional permitiram, portanto a continuidade do 

crescimento, atraindo atenção de políticas de investimento em infraestrutura, oferta 

de serviços públicos como saúde e ensino superior e ação de setores privados.  

A polarização em ampla área centro-nordestina decorrente de suas 

características físicas, culturais, econômicas e históricas e o seu intenso crescimento 

nos últimos anos, vem desempenhando um relevante papel na formação do sistema 

urbano do Ceará, contudo sem poder caracterizar de forma definitiva a instauração da 

RMC, conforme os preceitos de metropolização que usualmente caracterizam este 

processo.  

Um dos desafios enfrentados pelos gestores públicos da Região Metropolitana 

do Cariri é lidar com a heterogeneidade, pensando além das cadeias de demandas 

municipais, pois segundo a socióloga Tânia Bacelar (DIÁRIO DO NORDESTE, 2011) 

em discussão sobre a Região Metropolitana do Cariri, na Universidade Regional do 

Cariri - URCA: 

 

A região segue a uma lógica nacional de desenvolvimento das cidades de 

médio porte e poderá se fortalecer também como polo de saúde, educação e 

econômico, gerando novos empregos, atraindo imigrantes e investimentos, 

que deverão impulsionar o processo dinâmico de melhorias e avanços 

regional. 

 

A maioria das cidades que compõem a RMC tem basicamente uma economia 

rural. É preciso repensar as prioridades regionais, que atualmente os gestores 

públicos apontaram como sendo o turismo e a produção industrial de calçados. A 

região tem potencialidades pulsantes, tendo em vista as recentes instalações de 

universidades e centros hospitalares. Percebe-se que, o Cariri é um dos principais 

polos de turismo religioso do país, chegando a receber por ano mais de um milhão de 

turistas. Além dos investimentos no turismo religioso na região há o segmento do 
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turismo científico, que vem sendo fortalecido por meio de investimentos do Governo 

do Estado, como Geopark Araripe (DIÁRIO DO NORDESTE, 2011). 

Além do setor de turismo, outro setor vem a merecer importante destaque, o 

setor cultural, agindo de modo a também favorecer o desenvolvimento da região, uma 

vez que tal investimento neste setor é fundamental na construção da identidade local 

e de crescente destaque na economia da região como fonte de geração de emprego 

e renda.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Como foi observado no capitulo intitulado revisão de literatura, pode-se indicar 

que as destinações dos resíduos sólidos são identificados tendo como parâmetro a 

sua destinação e o grau de periculosidade, neste sentido, se pode indicar que os 

dados presentes são relacionados aos resíduos domésticos de moradores da 

comunidade rural de Monte Alverne10. 

É de conhecimento universal que há milhares de décadas já existiam cidades, 

para comprovar esta informação, basta observar as grandes civilizações ao curso da 

história, doravante, pode-se indicar, entretanto, que foi em dois períodos históricos 

distintos que ouve uma elevação na importância desses aglomerados populacionais. 

O primeiro ocorreu no final da Idade Média, ligado a metamorfose que estava 

ocorrendo no sistema feudal, transfigurando-se no que mais tarde seria o sistema 

capitalista; o segundo acontecimento importante foi na primeira metade do século XVII 

com a revolução industrial, esta, relacionada com os novos modelos de produção, 

quais sejam, produzir de forma exacerbada.      

 De forma contraria ao que pôde ser observados nas nações desenvolvidas, no 

Brasil este processo de urbanização ocorreu mais tardiamente, Santos (1993), indica 

que na passagem do século XIX para o XX, esta federação tinha aproximadamente 

10% da sua população residente em cidades. O imo11 da urbanização desta união 

pode ser encontrada no próprio processo colonial. Aqueles que foram compreendidos 

como primeiros centros urbanos datam do século XVI, no litoral nordestino em virtude 

da economia açucareira, nos séculos XVII e XVIII, a possibilidade de ter ouro no 

interior brasileiro fez com que surgissem novos núcleos populacionais e, por fim, no 

século XIX a economia cafeeira assim como a leiteira teve grande papel no processo 

de industrialização.   

Graças aos diferentes empreendimentos econômicos vigentes no Brasil, pôde-

se destacar que desdás coloniais já existiam cidades com porte mais elevados, no 

entanto, foi somente na passagem do século XIX que de fato, iniciou-se o processo 

de urbanização. Essa urbanização tardia foi vivificada por uma série de fatores 

históricos importantes, quais sejam: a libertação dos escravos em 1888, proclamação 

da República 1889 e a expansão da indústria, que ainda em seus primórdios, tinha 

                                                           
10 Vide metodologia. 
11 Íntimo, o que está mais fundo, mais interno; o cerne, o âmago. Fonte: https://www.dicio.com.br/imo/.  

https://www.dicio.com.br/imo/
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seus fundamentos ligados a economia do café e as necessidades de primeira ordem, 

como alimentação e vestuário. (MARICATO, 2001). 

Ainda segundo ao autor antes indicado, foi somente nas primeiras décadas do 

século XX, ainda de forma muito lenta, iniciaram algumas reformas urbanas. Este 

empreendimento foi fundamental para dá impulso ao crescimento da população 

urbana:     

  

Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação das 
epidemias, ao mesmo tempo em que se promovia o embelezamento 
paisagístico e eram implantadas as bases legais para um mercado imobiliário 
de corte capitalista. A população excluída desse processo era expulsa para 
os morros e franjas da cidade. Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, 
Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são cidades que 
passaram por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, 

embelezamento e segregação territorial, nesse período. (Maricato, 2001, p. 

17):    

 

Pode-se referir que foi na década de 1930, que de fato o estado passa a investir 

nas cidades, tornando-as mais propicias para a habitação, assim como, para o 

desenvolvimento industrial. Esta forma de investimento não é algo tão nova, para 

entender isso, basta olhar para período do mercantilismo12 e do metalismo13, o intuito 

das nações eram se tornarem capazes de suprir todas as suas necessidades, neste 

sentido, ainda neste forma de pensar, só que em escala menor, o objetivo de se 

investir na melhoria das cidades estava intrinsicamente ligada ao cunho meramente 

econômico/capitalista. Desta forma, aos poucos a burguesia industrial assume a 

hegemonia política. Essas mudanças não se constituíram como uma ruptura com os 

interesses dos grandes produtores rurais, e nem com os interesses hegemônicos 

estabelecidos até então.   

Ainda segundo Maricato (2001), essa realidade marcará o processo de 
urbanização brasileiro até os dias atuais: 
 

                                                           
12 Mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas que foram aplicadas na Europa 
durante o período da Idade Moderna. Essa prática ficou marcada principalmente pela grande 
intervenção do estado na economia e durou por aproximadamente três séculos como a principal prática 
econômica adotada dentre os países europeus. Tratava-se, de uma forma mais resumida, de um 
conjunto de ideias econômicas que tinha como foco, para calcular a riqueza do Estado, analisar o 
capital que havia em cofres. Fonte: https://www.todoestudo.com.br/historia/mercantilismo.  
13 O metalismo consistia em manter um equilíbrio favorável ao reino entre a saída e a entrada de metais 
preciosos. Uma vez que se acreditava no período que a riqueza de um país media-se pela quantidade 
destes dentro de suas fronteiras, era preciso manter uma balança comercial positiva; para isto, era 
utilizado o protecionismo. Por meio de altas taxas alfandegárias, a mercadoria estrangeira acabava se 
tornando tão cara que era mais vantajoso adquirir um produto nacional. Fonte: 
https://www.infoescola.com/economia/mercantilismo/.  

http://www.todoestudo.com.br/historia/mercantilismo
http://www.todoestudo.com.br/geografia/uniao-europeia
https://www.todoestudo.com.br/historia/mercantilismo
https://www.infoescola.com/economia/balanca-comercial/
https://www.infoescola.com/economia/protecionismo/
https://www.infoescola.com/economia/mercantilismo/
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Essa ambiguidade entre ruptura e continuidade, verificada em todos os 
principais momentos de mudança na sociedade brasileira, marcará o 
processo de urbanização com as raízes da sociedade colonial, embora ele 
ocorra em pleno século XX, quando formalmente o Brasil é uma República 
independente. A questão fundiária, que ocupou um lugar central nos conflitos 
vividos pelo país, no século XIX, se referia fundamentalmente ao campo 
(MARICATO, 2001, p.17-18). 

 

Sempre conforme os escritos de Maricato (2001), à guisa de como correu o 

processo abolicionista e o surgimento da republica, ainda no século XIX, alinhavou a 

trajetória do que pode-se indicar na formação das dinâmicas ainda encontras nas 

cidades. Mesmo assim, esses acontecimentos de foram de serventia, ou seja, não 

tiveram tanta relevância para surtir algum efeito positivo quanto ao melhoramento das 

cidades de então, ao contrários, aqueles que foram os primeiros centros econômicos 

da federação aos invés de desenvolvidos, empobreceram, caso referente a região 

nordeste, o fato é que ao passo que uma novo empreendimento econômico surgia, o 

anterior era aos poucos deixado para trás, perdendo toda forma de investimento que 

antes dispunha, neste sentido, a população desta região ficou tão pobre que atingiu o 

grau de flagelo. Aos poucos a Oligarquia ficava mais forte, assumindo o posto de 

novos “reis” donos do poder e das terras, este feito ficou conhecido entre os 

estudiosos da área como a República velha de 1889 a 1930, ou se preferir, República 

oligárquica.     

Quanto a dominação de classes, Marx e Engels (1987), na obra intitulada, o 

manifesto do partido comunista:   

 

A história de toda a sociedade até hoje é a história de lutas de classes. 
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burguês da 
corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em 
constante antagonismo entre si, travaram uma luta ininterrupta, umas vezes 
oculta, aberta outras, uma luta que acabou sempre com uma transformação 
revolucionária de toda a sociedade ou com o declínio comum das classes em 
luta (MARX; ENGELS, 1987, p: 35).  

 

Pensando o que os autores queriam indicar com isso, é possível facilmente 

interpretar que ao longo da história da humanidade, sempre uma classe desempenhou 

papel de poder sobre outra menos favorecida, o que podemos dizer com isso é que, 

neste momento, a República oligárquica estava exercendo este dito poder sobre 

aqueles que eram desprovidos de bens, neste caso em especifico, as terras. “Dado 

que as classes dominantes sustentam-se na exploração do trabalho daqueles que não 

são proprietários nem possuidores dos meios de produção, assim como em diversas 

https://www.sinonimos.com.br/alinhavou/
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formas de opressão social, política, intelectual, religiosa, entre outras” 

(QUINTANEIRO, 2003).       

Como visto o exposto em linhas anteriores, pode-se indicar que com a advento 

das cidades, e de forma esperado dos empreendimentos econômicos, os 

investimentos foram voltados para este novo empreendimento, ou seja, os 

empreendimentos econômicos antigos perderam espaço na pauta dos investimentos, 

com isso, ocorre o que hoje é compreendido como êxodo rural, deixando as 

comunidades rurais sem amparo. Não o bastante, com a globalização, e as inovações 

tecnológicas, surge a cultura de que aqueles que ainda residem em comunidades 

rurais está aquém dessas mudanças e, está fora do “novo mundo”.     

 Mas a pergunta que surge é, o que torna uma comunidade rural inferior a área 

compreendida como urbana? Por muito tempo, era crença estre os habitantes desta 

última área que a primeira era sinônimo de “atraso”, acreditava-se que pelo simples 

fato de ser um morador de “sitio” o indivíduo estava num patamar inferior. 

Economicamente esta crença se justificava ao se observa as dinâmicas do consumo, 

a expressão “você é o que tem”, nunca até então cairia tão bem, como caiu para esses 

dois polos, quais sejam, o urbano e a zona rural.  

 De fato, durante anos, o consumo de moradores de áreas rurais se restringia 

ao consumo de subsistência, ou seja, esses consumiam apenas bens para a 

alimentação e vestuário, por sua vez, aqueles que ocupavam o outro polo, 

apresentavam uma pratica de consumo mais elevada, pois se utilizavam de uma outra 

classe de bens de consumo. Para entender a dinâmica de consumo dos moradores 

da presente comunidade rural, foram aplicados 36 questionários14.  

 A primeira pergunta que foi feita versa em relação ao sexo dos entrevistados, 

neste sentido, observa-se que 25% são do sexo masculino e, 75% do sexo feminino, 

conforme gráfico 1.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Para entender esta quantidade de questionários, vide metodologia.  



65 
 

Gráfico 1: Frequência relativa porcentual dos entrevistados com relação ao sexo. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O fato do número de homens entrevistados representarem apenas 25% dos 

indivíduos, está ancorado no sentido de que ainda se predomina, mesmo nos dias de 

hoje o patriarcado, sendo encargo das mulheres os cuidados familiares, e dos 

homens, prover o sustento da família.  

 Pensando assim, Shilva e Mies (2003), falam sobre o papel social da mulher 

no ceio familiar:  

   

Até agora, as mulheres não têm sido capazes de se apropriarem, ou seja, de 
fazer suas, das mudanças sociais a quem têm sido sujeitas no curso da 
história. As mulheres fazem a história, mas no passado não se apropriaram 
dela (fizeram sua) como sujeitas. Uma tal apropriação coletiva da história, das 
suas lutas, sofrimentos e sonhos passados, levaria a algo como uma 
consciência coletiva, sem a qual nenhuma luta pela emancipação seria bem-
sucedida (SHIVA; MIES, 2003, p. 60). 

 

 Para Santos (2005), a divisão social do trabalho e, de forma consecutiva as 

relações de gênero, foram construídas ao correr da história, considerando desta 

forma, os papeis que foram atribuídos a cada indivíduo ao longo da mesma. Ainda 

segundo as ideias do presente autor, é na forma dos indivíduos se relacionarem –

homens e mulheres-, nas próprias características dos mesmo, sejam essas do campo 

psicológico ou física, se definiram as formas de agir que se tem nos dias de hoje. 

Já para Saffioti (1992), categorizar o gênero, assim como definir os atributos de 

cada uma dessas, só serve para desnaturalizar o tratamento desigual entre homens 

e mulheres, sendo entendida de modo histórico e relacional e não como, “oposições 

decorrentes de traços inerentes aos distintos seres” para que não se incorra no erro 

de deixar de identificar “os diferentes poderes detidos e sofridos por homens e 

mulheres”.  

25%

75%

Masculino

Feminino
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Em suas obras “Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade 

Entre os Homens” e “O Contrato Social” Rosseau (2009, p. 41), entende que igualdade 

esta visceralmente ligado ao direito fundamental da liberdade, neste caso, todo 

homem tem direito de ir e vir. Ele indica: 

 

Ao contrário de destruir a igualdade natural, o pacto fundamental substitui, 
por uma igualdade moral e legítima o que a natureza pode ter criado de 
desigualdade física; podendo ser desiguais em força ou em gênero, eles se 
tornam todos iguais por convenção e por direito (ROUSSEAU, 2009, p. 41). 

 

 Neste caso, para o presente autor, mesmo biologicamente o homem ter 

características diferentes das encontradas nas mulheres, quando se observa os 

direitos e deveres destes, eles se tornam juridicamente iguais.  

 Evidente que este sistema não é assistido em todas as famílias da comunidade 

em estudo, entretanto, como observado em campo, ainda existe um número 

expressivo de famílias que ainda praticam esse costume, como comprovação, tem-se 

o porcentual de entrevistados usando como parâmetro o sexo. 

Na tabela 1, pode ser observado o porcentual de entrevistados com relação ao 

tempo que residem na localidade em estudo, os resultados mostram que 4,61% dos 

mesmos residem nesta comunidade num intervalo de tempo compreendido entre 1 a 

5 anos, 3,29% de 6 a 10 anos, 1,97% de 11 a 15 anos, 8,55% de 16 a 20 anos e, por 

fim, 81,58% indicam que residem a mais de 21 anos. Em um contexto geral, 90,13% 

dos indivíduos residem na localidade a mais de 16 anos, o que legitima o 

conhecimento dos mesmos para com os problemas presente na comunidade, 

conforme tabela 1.   

 

Tabela 1: Frequência relativa percentual dos entrevistados com relação ao Tempo 

que reside na Localidade. 

Tempo  Porcentual 

De 1 a 5 anos 4,61% 

De 6 a 10 anos 3,29% 

De 11 a 15 anos 1,97% 

De 16 a 20 8,55% 

Acima de 21 81,58% 
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Total 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Estes dados de alguma forma já eram esperados, pois, com exceção de uma 

grande parte dos jovens, os moradores desta comunidade não tem o hábito 

migratório15.  

No gráfico 2, são plotadas informações referentes a forma que os moradores 

descartam os resíduos domiciliares, neste sentido, destaca-se que 53% indicam que 

seus resíduos são destinados ao céu aberto, “munturo”, como os próprios moradores 

gostam de relatar e, 47% indicam que os resíduos produzidos em suas residências 

são destinados para o lixão.  

 

Gráfico 2: Frequência relativa percentual dos entrevistados com relação a destinação 
dos resíduos sólidos. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O fato de um expressivo número de pessoas indicarem que destinam seus 

resíduos a céu aberto, está ancorado no sentido de que a coleta é realizada apenas 

uma vez por semana, neste sentido, não querem armazenar seus resíduos, sendo 

assim os jogam em qualquer lugar.  

Com essa destinação errônea surge uma nova preocupação, a degradação 

ambiental, pois, como foi exposto em linhas anteriores, os nativos por não querem 

armazenar seus resíduos, em vista dos dias de espera pela coleta, decidem jogarem 

seus resíduos em lugares inapropriados, contaminando a fauna e aflora, 

                                                           
15 Relato justificado pela própria experiência do presente pesquisador, pois, o mesmo é residente da 

presente comunidade em estudo.  

47%53%

Céu aberto Lixão
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impossibilitando o bom funcionamento dos mesmo. Para tanto, deve-se ser levando 

em consideração não somente o ser humano, mas também os seres que estão sob a 

tutela do mesmo, para garanti as gerações futuras a possibilidade de gozar dos 

recursos oriundos da natureza.  

Para Bauinain (2006, p. 47), é fundamental garantir que a satisfação do 

necessidades dos dias atuais, com o manejo dos recursos naturais, não comprometa 

as reservas destes recursos, proporcionando que as futuras gerações também 

possam usufruir desses recursos. Com isso, a ideologia de desenvolvimento 

sustentável encontra-se ligada as questões ambientais, se tornando um grande pelo 

polo pela preservação das reservas naturais.       

Segundo Dias (2004, p. 38) o mundo hoje passa por um processo de 

degradação ambiental, por este motivo, sugere-se a busca por uma nova forma de 

conceber as práticas de consumo. Individualmente cada pessoa deve ser protagonista 

da busca pela equilíbrio do ecossistema.  

 O gráfico 3 traz informações gerais referente a produção de resíduos 

domiciliares, considerando a escala de produção semanal, neste sentido, destaca-se 

que 6% dos entrevistados indicam que tem o metal entre os tipos de resíduos 

produzidos em sua residência, 7% destacam a madeira, 26% o vidro, 96% o plástico 

e por fim, 100% dos entrevistados destacam o papel e o papel.  

 

Gráfico 3: Frequência relativa percentual dos entrevistados com relação a produção 

dos Resíduos sólido nas residências.16  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A muito o homem enquanto ser dominador vem fazendo alterações no meio em 

que está inserido. Diferenciando-se das outras espécies, o mesmo tem a capacidade 

                                                           
16 Dados gerais. 
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de raciocinar e, por este motivo torna-se um ser que pensa, observa, planeja, cria, 

elabora, modifica suas ideias, explica, ensina a seus descendentes, registra, e, 

felizmente, reflete sobre suas realizações. A gnose17 e as técnicas obtidas ao curso 

da história são resultantes desta busca pela dominação do meio.  

Foi justamente observando as variações naturais, como as mudanças das 

estações e as interações dos animais com o próprio ambiente, que o homem 

encontrou inspiração para suas criações, podendo então, obter objetos capazes de 

ajudá-lo a exercer tarefas.  

 Balizando a isto, Atkins destaca como a natureza se constitui como um 

importante meio de inspiração para a academia:  

 

Muito da arte da natureza consiste na habilidade de tecer complexidade a 

partir de simplicidade, ligando moléculas pequenas, móveis e facilmente 

transportáveis, em cadeias e redes. As moléculas resultantes, ou polímeros, 

são fibras, folhas e blocos que conhecemos na forma de borracha, seda, 

cabelo, lã. Os químicos procuram compreender e imitar a natureza neste 

processo e em muitas outras situações e têm conseguido, no caso de 

algumas substâncias, uma imitação tolerável. Em outras circunstâncias, eles 

superaram a natureza ao projetar moléculas para propósitos especiais. 

Atualmente, os polímeros não apenas brotam da pele na forma de cabelo e 

lã e exsudam de insetos como seda, mas também são transportados em 

caminhões de carga das fábricas na forma de plásticos, têxteis e 

revestimentos. (Atkins, 2000, p. 65) 

 

Aparentemente parece ser consensual entre os estudiosos que o primeiro 

objeto a ser dominado pelo homem foi a pedra. De lá para cá, a incessante busca por 

novos e melhorados instrumentos parece não findar. Hoje, para realização de 

qualquer tarefe, seja simples ou não, nas grandes cidades ou nas áreas rurais mais 

longínquas, nas grandes indústrias ou nas residências mais humildes, o homem 

necessita de algum material capaz de facilitar seu empreendimento.  

O exórdio18 dos materias utilizados como elementos estruturais, de auto defesa 

ou na base para fabricação dos primeiros instrumentos eram encontrados “prontos” 

na natureza, como as pedras, madeiras, folhas de árvores etc. neste sentido, ao 

observar os processos naturais esta espécie, se utilizou de algumas modificações e 

deu origem a novos produtos, estes, sendo artificias, como cerâmica, vidro, papel, 

borracha, concreto etc. 

                                                           
17 Ação de conhecer; conhecimento, ciência, sabedoria. 
18 O que vem no começo; origem, princípio. 
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O fator determinante da utilização ou não de algum materia são as suas 

próprias propriedades, além disto, também é colocado nesta conta o próprio fator 

econômico, quanto menor o custo de produção, maior será a lucratividade para os 

empresários, outros fatores importantes que merecem destaque são, a estética, a 

eficiência, a durabilidade. Foi para atender às necessidades e exigências da 

sociedade moderna que se iniciou o que se pode chamar de “revolução dos materiais”. 

Nos primeiros anos do século XX, foi desenvolvido novos tipos de matérias, 

dentre estes, os denominados de plásticos19, este produto tão versátil aos poucos 

ganhou ganharam popularidade, sendo utilizados nas mais diversas áreas de 

produção. A versatilidade é tanta, que este produto tão “simples” vem causando 

mudanças no consumo, no meio ambiente e no estilo de vida da humanidade. 

Balizando a isto, os moradores da comunidade em estudo apresentam um auto teor 

de consumo de produtos que tem o plástico em sua composição. Dando a este produto 

a segundo lugar no pódio dos mais produzidos, perdendo apenas para papel e o 

papelão.  

Um importante fator que pode ser usado como justificativa para o papel e o 

papelão ocupar o primeiro lugar nesta lista está no simples fato dos moradores 

trazerem suas compras em caixas, o distrito em estudo, encontra-se a 26 quilômetros 

da área urbana e, é costume entre os nativos, comprarem bens de primeira ordem na 

sede municipal, alimentos. Ainda considerando a distância, os mesmos se destinam 

a esta localidade apenas em momentos de necessidade, sendo assim, compram 

alimentos em grande quantidade, a “feira do mês”, como os mesmos indicam. Sendo 

assim, as caixas de papelão são utilizadas para armazenar os alimentos, mantendo 

os mesmo intactos, nos traslado. Já o papel, sua explicação é ainda mais simples. 

Como o mesmo faz parte da sexta de produtos concernentes ao material escola, faz 

com que as famílias comprem este produto em quantidades consideráveis.  

A produção e a composição dos resíduos sólidos na zona rural estão 

interligados diretamente na natureza sócio econômica local. A quantidade produzida 

de cada resíduo também varia com o ciclo climático e com os costumes de cada 

                                                           
19 [Do grego plástikos, “relativo às dobras de argila”, pelo latim plastiku, “que modela”] Adjetivo.1. 
Relativo à plástica 2. Que tem propriedade de adquirir determinadas formas sensíveis, por efeito de 
uma ação exterior: O barro é um material plástico 3. Artes Plásticas. Diz-se do relacionamento 
expressivo (numa obra de arte) dos elementos cores, formas, linhas, volumes etc.) 4. Diz-se de artista 
que se dedica às artes plásticas. 5. Por extensão Que tem características de beleza e harmonia: os 
aspectos plásticos da paisagem carioca 6. Medicina. Relativo à cirurgia plástica. 
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localidade. Com isso, podemos relatar que a quantidade produzida dos resíduos 

representa um retrato sócio econômico da comunidade que os geram. (DARALT, 

2002) 

Diferente do gráfico anterior, a tabela 2 traz informações pontuais quanto a 

quantidade de resíduos produzidos por semana, nas residências dos entrevistados. 

Para tanto, Quanto aos resíduos de metais, cerca de 7% dos entrevistados 

responderam que são gerados nas suas residências uma quantidade entre 1 a 5 

quilos. Em relação aos resíduos orgânicos, 68% responderam que são gerados entre 

1 e 5 quilos, 23,03%, entre 6 a 10 quilos, 7%, entre 11 a 15 quilos, 1% entre 16 a 20 

quilos e 2% acima de 21 quilos. Quanto ao papel/papelão, 90% responderam entre 1 

a 5 quilos e, aproximadamente 9%, entre 6 a 10 quilos. Quanto à madeira, 5% dos 

entrevistados, responderam gerar entre 1 a 5 quilos. Quanto ao vidro, 19% 

responderam uma produção entre 1 a 5 quilos, por último, em relação ao plástico, 97% 

dos respondentes indicaram ser gerado entre 1 a 5 quilos de resíduos desta natureza. 

 

Tabela 2: Frequência relativa dos resíduos sólidos gerados nas residências 

pesquisadas.20  

Resíduos Quantidade produzida 
Kg/mensal 

Percentual 

Metais Nenhuma 93,42% 

  De 1 a 5kg 6,58% 

                                                                                                           100%  

Orgânicos De 1 a 5kg 67,76% 

 De 6 a 10 23,03% 

 De 11 a 15 6,58% 

 De 16 a 20 0,66% 

  Acima de 21 1,97% 

                                                                                         100%  

Papel/papelão Nenhuma 1,32% 

 De 1 a 5 90,13% 

  De 6 a 10 8,55% 

                                                                                          100%  

Madeira Nenhuma 94,74% 

  De 1 a 5 5,26% 

                                                                                           100%  

Vidro Nenhuma 80,56% 

  De 1 a 5 19,44% 

                                                           
20 Dados específicos, referentes a produção de cada tipo de resíduo doméstico.  
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                                                                                          100%  

Plástico Nenhuma 3,33% 

  De 1 a 5  96,67% 

                                                                                         100%  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Para Ferrão (2000, p.46), anteriormente a economia das comunidades rurais 

eram predominantemente regida pela produção agrícola, além disso, as próprias 

praticas culturais do homem do campo eram díspar da encontradas na área urbanas, 

buscando de alguma forma, viver em grau de igualdade entre a manutenção das 

características naturais e o desenvolvimento de suas atividades, ainda segundo 

Ferrão: “Este mundo rural secular opõe-se claramente ao mundo urbano, marcado por 

funções, atividades, grupos sociais e paisagens não só distintos mas, mais do que 

isso, em grande medida construídos “contra” o mundo rural”. (2000, p. 46) 

Dentre os resíduos produzidos nas áreas rurais, pode-se destacar aglomerados 

de restos de alimentos, sendo estes os ditos resíduos orgânicos, como também 

produtos químicos2122 – muito comum, devido à agricultura – e suas embalagens 

utilizadas nos locais de cultivos, produtos veterinários, e produtos consumidos de igual 

modo ao se comparar com as regiões urbanas. Visto tais informações, percebe-se 

que a geração dos resíduos sólidos vem sofrendo elevações em relação a destinação 

adequada desses componentes (DARALT, 2002). 

Na tabela 3, os entrevistados foram questionados quanto aos serviços de coleta 

dos resíduos fornecidas pelos municípios, neste sentido, destaca-se que o único tipo 

de serviço prestado nesta comunidade em estudo é a coleta rústica23, ou seja, sem 

nenhuma forma de separação ou tratamento dos mesmos, moradores da localidade 

                                                           
21 A Lei Federal n.° 7 802 de 11/07/89, regulamentada pelo Decreto n° 98.816, no seu artigo 2, inciso I, 

define assim o termo “agrotóxicos”: São os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros 
ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais. Cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados 
nocivos, e, substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 
inibidores do crescimento. Para minimizar o problema em torno das embalagens desses produtos 
químicos, a legislação brasileira, através da Lei 12.305/2010 trata do descarte de embalagens vazias 
de defensivos. Para mais informações, vide: https://www.vgresiduos.com.br/blog/legislacao-aplicavel-
a-destinacaodisposicao-de-embalagens-de-agrotoxicos. 
22 Mesmo existindo uma legislação que serva sobre a destinação desta modalidade de resíduos, alguns 
moradores não as segue, descartando essas embalagens em lugares irregulares.  
23 Este termo é utilizado pelos pesquisadores para indicar o tipo de coleta que não dispõem de separação de 

Resíduos, sendo os mesmo armazenados no mesmo local.  
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em estudo ainda indicaram que esta coleta é realizada apenas uma vez por semana, 

sendo sempre nas quartas feiras de cada semana, para tanto, apenas 66,67% dos 

entrevistados indicaram que seus rejeitos são recolhidos pela dita coleta, o restante, 

foram enfáticos em dizer que não gostam de armazenar os rejeitos e, por este motivo, 

descartam os mesmos em lugares como terrenos baldios e córregos de rios.  

 

Tabela 3: Frequência relativa percentual dos entrevistados com relação aos Serviços 

públicos ofertados na localidade. 

Serviços públicos na 

localidade 

Sim Não Total 

Coleta rústica 66,67% 33,33% 100% 

Coleta seletiva - 100% 100% 

Saneamento básico - 100% 100% 

Reciclagem - 100% 100% 

Atuação de 

catadores 

- 100% 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As terminologias gestão e gerenciamento são entendidas como se 

comungassem do mesmo conceito, erroneamente, pois as duas terminologias não 

comungam no mesmo altar. Como gestão, entende-se como as políticas públicas, 

assim como a sua implementação e os procedimentos necessários para a sua 

implementação, assim sendo, pode-se indicar como a parte burocrática. O 

gerenciamento é o próprio processo de implementação das políticas públicas e das 

estratégias para o desenvolvimento e execução das ações definidas pelas políticas 

de gestão (NURENE, 2008, p.15). 

A gestão é definida por Dias Neto (2009) como os processos de definição da 

estrutura física e administrativa para realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos; 

de instrumentos políticos, regulatórios e econômicos; de metas, princípios 

norteadores, critérios e indicadores; de intervenções; de técnicas e tecnologias, 

ações, programas, metas, prazos, alocação de recursos, entre outras. 

Para Pleşea e Vişan (2010), a gestão de resíduos sólidos está associada com 

o controle de produção, armazenagem, coleta, transferência e transporte, tratamento 

e disposição de resíduos sólidos de uma forma que seja de acordo com os melhores 
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princípios de saúde pública, economia, engenharia, conservação, estética e outras 

considerações ambientais. 

 Levando em consideração a cadeia de produção, com os dados informados 

nesta tabela, pode-se indicar que a mesma encontra-se com falha, já que a coleta dos 

resíduos faz parte desta.  

Neste curso, GOMES et. Al. (2013) recorre a cadeia de produção, assim como, 

as externalidades negativas geradas durante este percurso, neste caso em especifico, 

a produção de resíduos:  

 

O descarte dos resíduos sólidos é um dos extremos de uma extensa cadeia. 
Começa com a exploração dos recursos naturais, passa pela indústria de 
transformação, e termina na manufatura de bens de consumo. O processo é 
estimulado por um sistema sofisticado de marketing e propaganda para 
garantir a permanência e o crescimento do sistema produtivo. O descarte, 
ponto último dessa sequência, não é mero acidente, mas é previsto desde 
seu início, uma vez que a obsolescência dos produtos é estrategicamente 
programada pela indústria (GOMES et al., 2013, p. 2). 

 

Ao longo dos anos, as alterações ambientais causadas pela destinação 

irregular dos resíduos nas comunidades rurais, apesar de ser em menor magnitude 

ao se comparar com a produção da zona urbana, também constitui fortes impactos no 

ecossistema, estes resíduos, ao serem jogados na natureza irão ocupar um território 

ainda não ocupado pelo homem, ao contrário do que ocorrido na área urbana. O baixo 

índice de investimento da zona rural pode ser agregado a custos elevados para a 

manutenção e ou majoração do mesmo (COLLARES et al., 2007). 

Por fim, no gráfico 4 foi questionado aos moradores se os mesmos saberiam o 

que é um aterro sanitário e, se saberiam explicar com poucas palavras qual a sua 

função, assim como as principais diferenças entre o mesmo e os lixões, sendo assim, 

apenas 9% dos mesmo indicaram que sim, que sabem o que é um aterro sanitário.  
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Gráfico 4: Frequência relativa percentual dos entrevistados com relação ao Aterro 

sanitário 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Albuquerque (2011) define aterro sanitário como sendo: “Um aterro sanitário é 

definido como aterro de resíduos sólidos urbanos, ou seja, adequado para a recepção 

de resíduos de origem doméstica, varrição de vias públicas e comércios.” 

Ainda nesta temática, para Fiorillo (2011): “aterros sanitários são os locais 

especialmente concebidos para receber lixo e projetados de forma a que se reduza o 

perigo para a saúde pública e para a segurança”. 

Segundo a NBR 8.419/1992, emanada da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), aterro sanitário é entendido como:  

 

Aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de 
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos 
à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método 
este que utiliza os princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos 
ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 
conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for 
necessário. (1992, p. 62). 

 

Balizando com o que foi visto em linhas anteriores, segundo o que foi disposto 

pelas normas técnicas, Costa e Ribeiro (2013, p. 53), discorre sobre os possíveis 

riscos à saúde humana, quando a disposição irregular de resíduos sólidos em áreas 

urbanas, mas, por associação, também se pode levar este alerta para áreas rurais, 

por este motivo, surge a necessidade de descartar destes rejeitos em causar tais 

danos, os autores indicam:  

 
Esse método de engenharia [...], apresenta baixo custo operacional, se 
comparado às alternativas existentes, oportunizando a associação de outras 
tecnologias, além de ser uma amplamente conhecida, que potencializa a 

9%

91%

Sim Não
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geração de empregos, permitindo também a possibilidade de gestão 
consorciada entre Municípios. Nesse caso, os custos podem ser reduzidos 
significativamente [...]. Entretanto, os aterros sanitários também apresentam 
algumas desvantagens, como a geração de odores característicos, a 
possibilidade de exposição e riscos aos trabalhadores, a necessidade de 
grandes áreas para o empreendimento e ainda a resistência por parte da 
comunidade do entorno, fenômeno internacionalmente conhecido como Not 
in My Back Yard (NINBY), ou seja, Não no Meu Quintal. Ainda, vale dizer que 
esses aterros se constituem em fontes de emissão de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), havendo também proliferação de vetores e potenciais doenças 
associadas e, além do mais, após seu encerramento a possibilidade de 
passivos ambientais. (2013, p. 53). 

 

 Sabe-se que o ato de gerar resíduos é algo que não pode ser desassociado do 

homem, o que resta é buscar uma forma de descarte destes resíduos de modo a 

minimizar as externalidades negativas que podem ser causadas no meu ambiente. 

Analisando criticamente o que foi disposto nestas linhas, pode-se indicar que o aterro 

sanitário seria uma boa saída para esta, que é, uma pauta tão importante para a 

humanidade.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O impacto é derivado de um único indivíduo, e ele tende a ser inicialmente, 

local mas por extensão, causa perturbação a outro ser humano que porventura utiliza 

deste mesmo local. 

As técnicas implementadas no espaço agregadas à geração exacerbada de 

novas tecnologias provocam modificações no meio natural, além de ocasionar o 

aumento desenfreado da geração de resíduos sólidos. Esse efeito não se restringe a 

questões urbanas, dado que houve uma exportação de valores culturais e 

consumistas do meio urbano para o rural. 

A evolução qualitativa dos resíduos deve ao processo evolutivo dos insumos 

empregados no sistema produtivo, sem que isto contemple as implicações da 

destinação e seus impactos, em uma fase posterior ao consumo.  

O aumento do volume de resíduos atualmente registrados é fruto tanto do 

crescimento populacional como das maiores pressões exercidas na ocupação do 

espaço urbano, outro ponto é o aumento per capta dos resíduos, fruto de uma 

sociedade orientada ao consumo crescente. 

A compreensão da diferença entre resíduos sólidos e lixo, é um elemento 

importante para entender as diretrizes pertinentes aos resíduos sólidos.  

Os resíduos produzidos nas áreas rurais são os resíduos orgânicos e, produtos 

consumidos de igual modo ao se comparar com as regiões urbanas.  

A falta de um sistema eficaz para o descarte dos resíduos, faz com que os 

moradores descartem estes dejetos em terrenos baldios e até mesmo nos rios, 

possibilitando o surgimento de focos de doenças, tornando-se prejudicial para os 

seres humanos tão quanto para própria fauna e flora local.  

Quanto ao perfil dos resíduos sólidos produzidos na comunidade de Monte 

Alverne, pode-se indicar que a presente área tem uma cultura de consumo que não 

está ancorada somente nos moldes do campo, mas, se assemelha ao nível de 

consumo de uma localidade globalizada, veja, quanto aos resíduos de metais, cerca 

de 7% dos entrevistados responderam que são gerados nas suas residências uma 

quantidade entre 1 a 5 quilos. Em relação aos resíduos orgânicos, 68% responderam 

que são gerados entre 1 e 5 quilos, 23,03%, entre 6 a 10 quilos, 7%, entre 11 a 15 

quilos, 1% entre 16 a 20 quilos e 2% acima de 21 quilos. Quanto ao papel/papelão, 

90% responderam entre 1 a 5 quilos e, aproximadamente 9%, entre 6 a 10 quilos. 

Quanto à madeira, 5% dos entrevistados, responderam gerar de 1 a 5 quilos. Quanto 
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ao vidro, 19% responderam uma produção entre 1 a 5 quilos, por último, em relação 

ao plástico, 97% dos nativos indicaram uma gerado entre 1 a 5 quilos de resíduos 

desta natureza. Demostrando a elevada produção de resíduos vis-à-vis a falta de 

coleta nessa localidade.  

A reutilização dos resíduos é feita com as garrafas pets para armazenamento 

de alimentos sólidos, como feijão, fava e milho, como também para alimentos líquidos, 

como a própria água, os resíduos orgânicos são utilizados para o alimento dos animais 

domésticos, como, porcos, galinhas e cachorros.  

É precário as condições do gerenciamento dos resíduos sólidos, a falta de 

informações dos moradores da comunidade rural com relação a coleta seletiva, 

saneamento básico e o que é um aterro sanitário.  

A falta de literatura e os conhecimentos dos moradores sobre resíduos 

dificultou a pesquisa, mas a gestão dos resíduos sólidos é um tema de extrema 

relevância e foi observado uma carência quando a coleta e o saneamento básico, 

tornando este campo de pesquisa oportuno para o desenvolvimento de novas 

pesquisas na área, como suporte de políticas públicas e suas implementações em 

comunidades rurais.   
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APÊNDICE  

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS  

1.3) GÊNERO:    (  ) Feminino             (  )Masculino 

1.4) A QUANTO TEMPO RESIDI NESTA LOCALIDADE: 

(  )1 há 5 anos  (  )6 há 10 anos   (  )11 há 15 anos  (  )16 há 20 anos  (  )acima de 

21 anos 

          

2. CARACTERISTICAS SOCIAIS:  

2.1) QUE TIPO DE RESÍDUO SOLIDO É PRODUZIDO EM SUA COMUNIDADE: 

(  )Resíduos Perigosos  (  ) Resíduos Não Recicláveis  (  ) Metal  

(  ) Resíduos Orgânicos  (  ) Resíduos Ambulatórias   (  ) Papel/Papelão 

(  ) Madeira  (  ) Vidro   (  ) Plástico  

2.2) QUANTO DE RESÍDUOS/SEMANALMENTE É PRODUZIDO EM SUA 

RESIDENCIA: 

2.2.1) RESÍDUOS PERIGOSOS   

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.2) RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS   

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.3) METAL  

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.4) RESÍDUOS ORGÂNICOS   

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.5) RESÍDUOS AMBULATÓRIAS    

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.6) PAPEL/PAPELÃO 

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.7) MADEIRA 

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.8) VIDRO 

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

(  )acima de 21 quilos 

2.2.9) PLÁSTICO 

(  )Nada  (  )1 há 5 quilos  (  ) 6 há 10 quilos  (  )11 há 15 quilos  (  )16 há 20 quilos  

DATA: ____/_____/_____ 
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(  )acima de 21 quilos 

2.3) QUAL A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS:  

(  )Lixão   (  )Aterro Controlado  (  )Aterro Sanitário  (  )Incineração (  

)Compostagem  (  )Céu Aberto    

2.4) EM SUA COMUNIDADE HÁ ALGUM TIPO DE RECICLAGEM: 

(  )Sim/Qual:_____________________________________________________  

(  )Não 

2.5) EM SUA COMUNIDADE HÁ COLETA: 

(  )Sim    (  )Não 

2.5.1) (SE SIM): A COLETA REALIZADA É SELETIVA: 

(  )Sim    (  )Não 

2.6) EM SUA COMUNIDADE HÁ SANEAMENTO BÁSICO:  

(  )Sim    (  )Não 

2.7) EM SUA COMUNIDADE HÁ ATUAÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS A 

RESPEITO DA COLETA:  

(  )Sim    (  )Não 

2.7.1) (SE SIM): A COLETA REALIZADA PELA PREFEITURA É SELETIVA: 

(  )Sim    (  )Não 

2.8) EM SUA COMUNIDADE HÁ ATUAÇÃO DE CATADORES: 

(  )Sim    (  )Não  

2.9) QUAIS SÃO OS PROBLEMAS ENCONTRADOS EM SUA COMUNIDADE: 

(  ) Educacionais  (  )Ambientais  (  )Falta de Coleta Seletiva  

(  )Estrutural  (  ) Saúde  

(  )Dentre Outros:_________________________________________________  

        

3. PARA UMA ANÁLISE FUTURA A RESPEITO DA INSTITUIÇÃO DE UM 

ATERRO SANITÁRIO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI: 

3.1) VOCÊ SABE QUAL A FUNÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO: 

(  )Sim   (  )Não  

3.1.1) (SE SIM): QUAL SERIA A FUNÇÃO:_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.1.2) (SE SIM) CONSIDERA IMPORTANTE ECONOMICAMENTE PARA O 

FOMENTO DA RENDA: 

(  )Sim/Por Que:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(  )Não    (  )Não Sei Responder  

 


