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enquanto houver pobres e desigualdades sociais 
gritantes; mas é necessário que esse crescimento 
mude quanto às suas formas de ser e 
principalmente quanto à repartição dos seus frutos. 
Precisamos de um outro crescimento para um outro 
desenvolvimento. 

(Ignacy Sachs, 2008) 

  



 
 

RESUMO 

As maiores discussões da atualidade sobre problemas mundiais estão direta ou 
indiretamente relacionadas à questão da sustentabilidade do ponto de vista 
multidimensional, que envolve cinco perspectivas: ambiental, social, econômico, cultural e 
espacial. O cultivo de hortaliças é atividade de grande representatividade social, sendo 
responsável pela geração de inúmeros empregos diretos e indiretos na área rural. A 
hipótese central da pesquisa encontra-se na ideia de que a dinâmica multidimensional na 
comunidade de Natuba, microrregião de Vitória de Santo Antão - PE, não tem ocorrido de 
forma articulada, integrada e planejada, condição sine qua non para que um local seja capaz 
de assegurar a sustentabilidade do seu desenvolvimento. O objetivo geral deste estudo foi 
analisar as potencialidades e fatores de risco existentes na comunidade de Natuba, Vitória 
de Santo Antão/PE, que podem exercer influência no desenvolvimento sustentável da 
localidade, através da análise de indicadores. A relevância teórico-científica deste trabalho 
pode contribuir para: 1) promoção do debate acerca do desenvolvimento local sustentável 
em Vitória de Santo Antão; e 2) utilização de modelo(s) que vise(m) à análise da 
sustentabilidade multidimensional da produção de hortaliças em Natuba. Na revisão de 
literatura foram abordados estudos voltados à Gestão do Desenvolvimento Local 
Sustentável, nas suas mais variadas facetas, por diversos autores, tais como Silva et al 
(2008), Sachs (1986), Laswell (1936), Theis (2006), Veiga (2005), Gliessman (2000), Bellen 
(2005) e outros. O estudo teve caráter analítico, do tipo corte transversal, e está apoiado 
numa abordagem quantiqualitativa. Fez parte da metodologia uma descrição do perfil da 
população destacada e seu padrão de distribuição, a partir da formulação e aplicação de 
questionários semiestruturados que contivessem as variáveis de interesse, realizado com 
base em estudo amostral. Pesquisas como as realizadas por, Rodrigues (2006), Ribeiro 
(2011), Pontes (2011), Corrêa (2008), IBGE (2011) e Silva (2008) orientaram o 
planejamento e execução deste estudo. Algumas análises foram realizadas de modo a 
permitir o cruzamento de dados e verificar a correlação da natureza de tais informações. As 
potencialidades e os fatores de risco foram mensurados a partir do levantamento de 
indicadores provenientes de coletas primária e secundária. O tratamento dos dados foi 
embasado em método estatístico e software de análise fatorial e método estruturalista. 
Utilizou-se o SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, para as análises descritivas, 
correlacionais e fatoriais. Os dados obtidos confirmaram a hipótese levantada. Sua análise 
permitiu pensar em como os resultados críticos do estudo dos fatores de risco podem ser 
revertidos em oportunidades para o DLS da comunidade de Natuba. A conclusão a que se 
pode chegar ao término deste estudo é que deve haver: 1) Maior integração dos 
planejamentos e ações por parte do poder público; 2) Aumento nas parcerias, nos atores 
envolvidos no processo pela busca do desenvolvimento local sustentável para a 
comunidade de Natuba; 3) Diálogo entre academia e poder público local para o 
planejamento de ações, projetos e programas de curto, médio e longo prazos, bem como 
execução de ações conjuntas; 4) Discussões com vistas à elaboração e monitoramento de 
agendas e planejamentos com frequência e periodicidade; 5) Aplicabilidade da legislação e 
fiscalização adequadas; 6) Planejamento e execução de ações básicas de necessidade 
imediata; 7) Elaboração de políticas públicas adequadas à realidade local, que não visem 
atender apenas necessidades assistenciais básicas e imediatas. Contudo, não se pode 
chegar a interpretações definitivas, já que verdades estão também em constantes 
mudanças.  Se há o desejo de que um local seja desenvolvido com vistas à 
sustentabilidade, deve-se monitorar sua dinâmica, traçar metas, cumpri-las, determinar 
indicadores, medi-los, avaliá-los e propor mudanças constantemente. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Local Sustentável, Arranjo Produtivo Local, Políticas 
Públicas, Indicadores de Sustentabilidade, Potencialidades e Fatores de Risco. 

 



 
 

ABSTRACT 

The major discussions on global current problems are directly or indirectly related to the 
issue of sustainability in multidimensional terms, involving five perspectives: environmental, 
social, economic, cultural and spatial. Growing vegetables is great social representation 
activity, being responsible for the generation of numerous direct and indirect jobs in rural 
areas. The central hypothesis of the research is the idea that the multidimensional dynamics 
of community Natuba, microregion of Vitoria de Santo Antão - PE, has not occurred in an 
articulated, integrated and planned way, sine qua non condition of a place to be able to 
ensure the sustainability of its development. The aim of this study was to analyze the 
potential and risk factors in the community of Natuba, Vitoria de Santo Antão / PE, which 
may influence the sustainable development of the locality, through the analysis of indicators. 
The theoretical and scientific relevance of this work can contribute to: 1) promote the debate 
on sustainable local development in Vitoria de Santo Antão, and 2) use of models addressing 
the multidimensional analysis of sustainability of vegetable production in Natuba. In the 
literature review were discussed studies focused on Sustainable Local Development, in its 
many facets, by several authors, such as Silva et al (2008), Sachs (1986), Laswell (1936), 
Theis (2006), Veiga (2005), Gliessman (2000), Bellen (2005) and others. The study was 
analytic, cross sectional, and is supported by a quantitative and qualitative approach. It was 
part of the methodology a description of the highlighted population profile and their 
distribution pattern, from the formulation and application of semi-structured questionnaires 
that contained the variables of interest, based on a sampling study. Researches such as that 
conducted by Rodrigues (2006), Ribeiro (2011), Pontes (2011), Correa (2008), IBGE (2011) 
and Silva (2008) guided the planning and execution of this study. Some analyzes were 
performed to allow the crossing data and the correlation of the nature of such information. 
Some analyzes were performed to allow the crossing data and the correlation of the nature 
of such information. The potential and the risk factors were measured from survey indicators 
from primary and secondary collection. The data was based on statistical method of factor 
analysis and software and structuralist method. It was used the SPSS, Statistical Package 
for the Social Sciences, for descriptive analysis, correlation, and factor. The data confirmed 
the hypothesis. The analysis led to think that the results of the critical study of risk factors 
can be reversed in the Sustainable Local Development opportunities for community Natuba. 
The conclusion that one can reach the end of this study is that there must be: 1) Improved 
integration of planning and actions by the government, 2) Increase in partnerships, the actors 
involved in the pursuit of development for local sustainable community Natuba; 3) Dialogue 
between academy and local government planning actions, projects and programs of short, 
medium and long term, as well as implementation of joint actions; 4) Discussions with a view 
to preparing and monitoring schedules and plans with frequency and regularity ; 5) 
Applicability of adequate legislation and enforcement; 6) Planning and execution of basic 
actions of immediate need; 7) Development of appropriate public policies to local realities, 
which aimed not only meet basic needs and immediate assistance. However, we cannot 
reach definitive interpretations, since truths are also constantly changing. If there is a desire 
that a site is developed with a view to sustainability, it is necessary to monitor their dynamics, 
set goals, stick to them, determine indicators, measure them, evaluate them and propose 
changes constantly. 

Palavras-Chave: Local Sustainable Development, Local Productive Arrangement, Public 
Policies, Sustainability Indicators, Potential and Risk Factors. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As maiores discussões da atualidade sobre problemas mundiais estão direta 

ou indiretamente relacionadas à questão da sustentabilidade do ponto de vista 

multidimensional, que envolve cinco perspectivas: ambiental, social, econômica, 

cultural e espacial, tendo sido as duas últimas apresentadas por Sachs (1986, apud 

SILVA, 2008), quando argumentou que era necessário respeitar e observar a 

relação urbana vs. rural e inclusive, principalmente, procurar manter os valores 

culturais nesse processo. 

Dessa maneira, há necessidade não somente de conceituar o 

desenvolvimento sustentável de forma interdisciplinar, mas também de considerar 

uma base metodológica que seja capaz de discutir indicadores que reflitam a forte 

interdependência das diversas dimensões que constituem o processo integrado de 

desenvolvimento (SILVA, 2008). 

Silva (2008) conceitua Desenvolvimento Sustentável como sendo um 

processo de transformação que ocorre de forma harmoniosa nas dimensões 

espacial, social, ambiental, cultural e econômica a partir do individual para o global. 

O Relatório Brundtland (1987) afirma que Desenvolvimento Sustentável é o 

que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Este 

conceito foi difundido mundialmente e é atualmente um dos mais conhecidos e 

aplicados. 

De acordo com Bellen (2006), há múltiplos níveis de sustentabilidade, o que 

remete à questão da inter-relação entre os subsistemas para a sustentabilidade, 

mas unicamente não garante a sustentabilidade do sistema como um todo. É 

possível observar a sustentabilidade a partir de subsistemas como, por exemplo, 

dentro de uma comunidade local, entretanto deve-se reconhecer que existem 

interdependências e fatores que não podem ser controlados dentro das fronteiras 

desses sistemas menores. 



22 
 

 
 

O conceito de desenvolvimento sustentável envolve a questão temporal; a 

sustentabilidade de um sistema só pode ser observada a partir da perspectiva futura, 

de fatores de risco e oportunidades. Dificilmente é possível verificar a 

sustentabilidade no contexto dos acontecimentos (BOSSEL, 1998 apud BELLEN, 

2005). 

Diante do exposto, exaltando o fundamento da Teoria dos Sistemas, 

defendido por VEIGA (2005): “Pensar globalmente, agir localmente”, pelo motivo de 

o cultivo de hortaliças ser atividade tradicional, realizada por pequenos produtores, 

fato culturalmente significativo nos âmbitos econômico e social, e, levando-se em 

consideração que o município de Vitória de Santo Antão é grande fornecedor de 

hortaliças do Estado de Pernambuco, tornou-se importante que esta produção e sua 

influência local fossem analisadas do ponto de vista da sustentabilidade. 

Assim, questionou-se: (1) “Quais os fatores de risco à sustentabilidade 

econômica, social, ambiental, cultural e espacial que estão relacionados a esta 

atividade econômica?” (2) “Como tais fatores podem ser mensurados e analisados?” 

e (3) “Como os resultados críticos da análise dos fatores de risco podem ser 

revertidos em oportunidades para o desenvolvimento sustentável da localidade em 

foco?” 

Se o conjunto de elementos relacionados à pesquisa não concorrer para a 

sustentabilidade local, há grande possibilidade de insucesso desta atividade 

econômica, pondo, assim, toda a comunidade envolvida em situação degradante, 

provocando, conseguintemente, desequilíbrio, mal-estar e/ou constrangimento às 

pessoas que dela dependem. Isto caracteriza grave problema, sendo o objeto da 

discussão dessa proposta de trabalho. 
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1.1 Hipótese 
 

A hipótese central da pesquisa encontra-se na ideia de que a dinâmica 

multidimensional, a qual envolve aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais 

e espaciais, na comunidade de Natuba, microrregião de Vitória de Santo Antão - PE, 

não tem ocorrido de forma articulada, integrada e planejada, condição sine qua non 

para que um local seja capaz de assegurar a sustentabilidade do seu 

desenvolvimento. 

 

1.2 Justificativa 
 

O cultivo de hortaliças é atividade de grande representatividade social, 

sendo responsável pela geração de inúmeros empregos diretos e indiretos na área 

rural. O Estado de Pernambuco é importante produtor de hortaliças do Nordeste 

brasileiro, sendo responsável pelo abastecimento de mercados internos e de outros 

centros da Região. Vitória de Santo Antão, localizada na Zona da Mata 

pernambucana, é uma das principais áreas produtivas do Estado, sendo Natuba o 

local mais utilizado no município para prática de tal atividade produtiva. 

Além disso, a produção de hortaliças do referido município é fortemente 

impactada pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. A utilização desse tipo de produto 

provoca sérios problemas fitossanitários, que acabam por colocar a saúde humana e 

o meio ambiente em risco.  

Crestana (2000), em seu trabalho, descreve que a Organização Mundial de 

Saúde estima que, anualmente, três milhões de pessoas são contaminadas por 

agrotóxicos em todo o mundo, sendo 70% desses casos por exposição ocupacional 

nos países em desenvolvimento. 

A ausência de orientação para o manuseio de agrotóxicos, bem como para o 

correto descarte de embalagens vazias, provoca uma situação ainda mais crítica 

para a produção hortícola, já que os produtos e o meio ambiente (rios, nascentes, 

solo, etc.) são contaminados em alto grau. 



24 
 

 
 

Partindo da questão da inabilidade com a utilização de recursos naturais, 

Dias (2006, p.200), descreve: 

“Os comportamentos agressivos ao meio ambiente, conceitos errôneos em 
sua maior parte, foram passados de gerações em gerações tanto no âmbito 
familiar, religioso como escolar, criando falsos modelos segundo os quais a 
natureza está disponível para ser dominada e que o ser humano é o centro 
de tudo” 

Diante da importância do município como polo produtor de hortaliças do 

Estado de Pernambuco e dessa realidade, a atividade agrícola local, considerada 

tradicional e de grande relevância socioeconomicocultural, uma vez que é realizada 

por pequenos produtores gerando inúmeros empregos diretos e indiretos, precisa 

ser fortalecida, no sentido de promover quebra de paradigmas, a fim de que seus 

insumos e produtos se alinhem com os propósitos do Desenvolvimento Local 

Sustentável. 

A relevância teórico-científica deste trabalho concorreu para: 1) promoção do 

debate acerca do desenvolvimento local sustentável em Vitória de Santo Antão; e 2) 

utilização de modelo(s) que vise(m) à análise da sustentabilidade multidimensional 

da produção de hortaliças em Natuba. Tais dados podem servir de parâmetros para 

o fortalecimento local, através da implantação de políticas públicas, visando ao 

controle dos fatores de risco. Também, através do desenvolvimento de novos 

estudos, poderão ser gerados benefícios à comunidade e aos seus stakeholders: 

Governo Local, Sociedade de Vitória de Santo Antão, Centros de Abastecimento de 

Hortaliças locais e regionais. 

A relevância prática deste estudo está nos benefícios que a comunidade 

produtora de hortaliças de Natuba poderá ter a partir da solução do problema 

levantado, em resposta à possibilidade de implantação de políticas públicas mais 

estratégicas, pelo governo e suas secretarias de ações específicas. Importante 

salientar que, associada aos resultados deste processo, deve estar a possibilidade 

de haver melhor gestão das várias dimensões que compõem o Desenvolvimento 

Sustentável do local, de forma mais responsável e o planejamento e prática de 

ações continuadas que possibilitem uma melhor qualidade de vida para a população 

estudada e, consequentemente, para os consumidores de seus produtos. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 

Como objetivo geral desta pesquisa ficou definido:   

• analisar as potencialidades e fatores de risco existentes na 

comunidade de Natuba, Vitória de Santo Antão/PE, que podem 

exercer influência no desenvolvimento sustentável da localidade, 

através da análise de indicadores. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Especificamente, pretende-se com esta pesquisa:  

• identificar quais as potencialidades e os fatores de risco à 

sustentabilidade ambiental, social, cultural, espacial e econômica 

estão associados à atividade produtiva de hortaliças em Natuba;  

• verificar e demonstrar como tais fatores podem ser mensurados e 

analisados; 

• analisar como os resultados críticos do estudo dos fatores de risco 

podem ser revertidos em potencialidades para o desenvolvimento 

sustentável da localidade em foco. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Conceitos preliminares 
 

A fim de que este estudo se torne o mais claro possível, cabem algumas 

conceituações, tais como: a) Meio Ambiente; b) Mecanismos Jurídicos; c) Arranjos 

Produtivos Locais; d) Agricultura Familiar; e) Hortaliças; f) Fertilizantes; g) 

Agrotóxicos; h) Potencialidades para Sustentabilidade; i) Fatores de Risco à 

Sustentabilidade; j)  Políticas Públicas. 

a) Meio Ambiente 

De acordo com Silva (2008),  

 
A expressão meio ambiente (milieu ambiance) foi utilizada pela primeira vez pelo 
naturalista francês Geoffrey de Saint-Hilaire em sua obra Études progressives 
d´un naturaliste, de 1835, onde milieu significa o lugar onde está ou se movimenta 
um ser vivo, e ambiance designa o que rodeia esse ser (p. 2). 

 
Um conceito bastante utilizado para a definição do termo “meio ambiente” é o 

encontrado no Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio que, segundo Aceti Junior 

(2007) apud Silva (2008), define meio como sendo o lugar onde se vive, com suas 

características e condicionamentos geofísicos; e ambiente, como sendo o conjunto 

de condições naturais e de influências que atuam sobre os organismos vivos e os 

seres humanos. 

Dea e Miranda (2011) classificam o Meio Ambiente de acordo com o quadro 

que segue: 

 

Quadro 1 - Classificação do Meio Ambiente 

 

Fonte: Dea & Miranda (2011). 

CLASSIFICAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE 
NATURAL

MEIO AMBIENTE 
ARTIFICIAL

MEIO AMBIENTE 
CULTURAL

MEIO AMBIENTE 
DO TRABALHO
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O Meio Ambiente Natural compreende a atmosfera, os elementos da biosfera, 

as águas, o solo, o subsolo, a fauna e a flora. Já o Meio Ambiente Artificial é 

composto pelo espaço urbano construído, formado pelo conjunto de edificações e 

equipamentos públicos. O Meio Ambiente Cultural é compreendido por todo 

patrimônio artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, ou seja, os bens de 

natureza material e imaterial, segundo a Constituição Federal, tomados 

individualmente ou em conjunto. (DEA & MIRANDA, 2011); (FIORILLO, 2009 apud 

DEA & MIRANDA, 2011). 

b) Mecanismos Jurídicos 

Mecanismos Jurídicos são um conjunto de estruturas legais dispostas de 

forma a permitir a obtenção de respostas conforme os Princípios do Direito. É 

exatamente por meio de tais mecanismos que se pratica o poder de fiscalizar e 

passar revisão a atividades das mais diversas naturezas, em quaisquer esferas de 

governo. No caso deste estudo, tais ações estão mais relacionadas a variáveis 

ambientais e proteção do meio ambiente.  

c) Arranjos Produtivos Locais 

Arranjos Produtivos Locais, de acordo com Cassiolato e Lastres (2003), são 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, compostos por 

atores responsáveis (organizações, instituições, associações, cooperativas e/ou 

profissionais liberais) por um conjunto específico de atividades econômicas, 

caracterizado por etapas diversificadas do processo de produção, cujas ações são 

interdependentes. 

O SEBRAE (2004 apud SILVA 2007) conceitua Arranjo Produtivo como uma 

aglomeração envolvendo pequenas e médias empresas, compartilhando uma cultura 

comum, focadas em um determinado negócio. 

Analogamente, pode-se aceitar a afirmação que Arranjo Produtivo de 

Hortaliças é uma aglomeração territorial de trabalhadores rurais, poder público e 

sociedade civil organizada, que compartilham uma cultura comum, focando no 

negócio da produção de hortaliças. 
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Arranjos Produtivos Locais (APL) auferem importância considerável para o 

desenvolvimento social, econômico, territorial, cultural e ambiental, visto que, 

dependendo do seu processo produtivo, podem gerar impactos positivos e/ou 

negativos locais e até influenciar em proporções similares outros territórios. 

d) Agricultura Familiar 

Santos e Fávero (2006), definem agricultura familiar como sendo a gerência 

da propriedade rural pela família, que compõe a maior parte da força de trabalho. A 

família é proprietária dos fatores de produção, os quais, geralmente, são transferidos 

em herança familiar. 

e) Hortaliças 

Segundo Resolução nº 12 de 1978, da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos – CNNPA (BRASIL, 2012), Hortaliça é a planta herbácea da 

qual uma ou mais partes são utilizadas como alimento na sua forma natural. Podem 

ser verduras, legumes, raízes, tubérculos e rizomas, dependendo das partes 

utilizadas para alimentação. 

f) Fertilizantes 

De acordo com Pontes (2011), Drew (2002) e Alves Filho (2002), os 

fertilizantes foram introduzidos na produção agrícola com a intenção de garantir a 

produção suficiente de alimentos, através da possibilidade de tornar mais férteis as 

terras utilizadas, o que contribui para maior impacto da biota do solo. O uso 

excessivo de fertilizantes afeta bastante os ecossistemas, podendo produzir efeitos 

indesejáveis e, inclusive, danos irreparáveis ao meio ambiente. 

 

g) Agrotóxicos 

Os agrotóxicos são produtos químicos cuja função básica é prevenir e 

combater pragas na produção agrícola. Peres et al. (2003) apud Pontes (2011), 

classificam os agrotóxicos de acordo com a função que cada um exerce, bem como 

segundo sua estrutura química e toxicidade. A classificação dos agrotóxicos 

segundo a função pode ser verificada no quadro que segue. 
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Quadro 2 - Classificação de agrotóxicos quanto à função 

AGROTÓXICO FUNÇÃO 

INSETICIDAS CONTROLAR INSETOS 

FUNGICIDAS DESTRUIR OU INIBIR FUNGOS 

HERBICIDAS COMBATER PLANTAS INVASORAS 

DESFOLHANTES ELIMINAR FOLHAS INDESEJADAS 

FUMIGANTES COMBATER BACTÉRIAS DO SOLO 

RATICIDAS COMBATER RATOS E OUTROS ROEDORES 

MOLUSCOCIDAS COMBATER MOLUSCOS 

NEMATICIDAS COMBATER NEMATÓIDES 

ACARICIDAS COMBATER ÁCAROS 

Fonte: Peres et al. (2003) apud Pontes (2011) 

A utilização de modo inadequado de agrotóxicos, bastante comum no meio 

agrícola, gera diversos problemas, dentre eles efeitos negativos na saúde de 

indivíduos expostos (ALVES FILHO, 2002), através da excessiva concentração de 

resíduos nos vegetais consumidos (GARCIA, 2001), bem como pela exposição, 

continuada ou não, a doses de agrotóxicos (PERES, 2003). Além disso, contribuem 

fortemente para o desequilíbrio ambiental, segundo Faria (2003). 

Pontes (2011) afirma que as substâncias mais arriscadas quanto ao uso são 

as que, em condições naturais, se desintegram mais lentamente. 

 

h) Potencialidades para a Sustentabilidade 

O termo “potencialidade” diz respeito ao caráter do que existe em potência 

ou do que existe em ação (PRIBERAM, 2012). 

Para o Desenvolvimento Sustentável de uma comunidade atuante na 

produção agrícola, entre as potencialidades locais podem ser destacadas a 

existência de solos férteis ou de solos adequados ao plantio, a presença de 

biodiversidade, o clima e a abundância de recursos hídricos, cujos fatores devem 

estar associados à atividade agrícola, bem como à doméstica. 

A capacidade da estrutura produtiva local pode ser avaliada a partir do 

levantamento das potencialidades locais. Tal levantamento é facilitado através da 

análise de indicadores. Da mesma forma, acontece o estudo de potencialidades 

para a sustentabilidade, a partir da observação das condições há pouco citadas, 
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bem como da qualidade de vida local, da presença ou não de conflitos de ocupação 

e utilização do solo, por exemplo (DISTRITO FEDERAL, 2012). 

Sucintamente, a análise de potencialidades para a sustentabilidade está 

relacionada à multidimensionalidade do seu desenvolvimento, quais sejam as 

dimensões: ambiental, cultural, social, econômica e espacial.  

 

i) Fatores de Risco à Sustentabilidade 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o fator de risco de um 

dano corresponde a todas as características ou circunstâncias associadas a um 

aumento de probabilidade de ocorrência de um fato indesejado, sem que tenha 

necessariamente influenciado em sua causalidade (ROUQUAYROL, 1994). 

Sten (1998) afirma que os fatores de risco á sustentabilidade, sobretudo 

relacionados ao fracasso de negócios, podem ser provenientes externa ou 

internamente ao ponto de referência. Os fatores internos, como sugere Campos 

(2008), podem ser correlacionados a problemas gerenciais, insuficiência de 

recursos, questões pessoais. Já os fatores externos podem estar associados a 

questões macroeconômicas, políticas, sociais, ambientais, territoriais e culturais. 

Altas exposições a riscos, bem como incapacidade de reação e dificuldade 

de adaptação às mudanças provocadas, geram as vulnerabilidades dos sistemas, 

como afirmam Fonseca Alves e Torres (2006). Tais vulnerabilidades culminam 

influenciando a sustentabilidade do desenvolvimento, provocando, muitas vezes, 

desequilíbrio de tais sistemas.  

 

j) Políticas Públicas 

 

Muitas são as definições para o termo políticas públicas e, na maioria das 

vezes, pode-se afirmar que são complementares. Mead (1995) define como sendo 

um campo da política que objetiva analisar o governo no que concerne às questões 

públicas. 

Laswell (1936), um dos pioneiros no estudo de políticas públicas, afirma que 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o que, por que e que diferença faz. 



 

 
 

Souza (2006) resumiu o termo como sendo o campo do conhecimento que 

objetiva “colocar o governo em ação”, bem como “analisar a ação”, propondo 

mudanças, sempre que necessário.

2.2 Caracterização do Ambiente de Estu
e socioeconômicos de Natuba, Vitória de Santo 
 

O estudo foi realizado 

Município de Vitória de Santo Antão,

predominante é o tropical

Pernambuco, cujas principais 

latitude sul e 35° 17‟ 29‟‟ de longitude oeste, distando 45 km da capital Recife e 

seus limites são as cidades de Glória do Goitá e Chã de Alegria ao Norte, Primavera 

e Escada ao Sul, Moreno, Cabo e São Lourenço da 

Oeste (MASCARENHAS 

Os mapas de detalhamento da microrregião de Natuba podem ser 

observados a seguir. 

Figura 1 - Localização geográfica de Vitória de Santo Antão

Fonte: Google Maps Brasil (2013)

Souza (2006) resumiu o termo como sendo o campo do conhecimento que 

objetiva “colocar o governo em ação”, bem como “analisar a ação”, propondo 

mudanças, sempre que necessário. 

Caracterização do Ambiente de Estudo: aspectos históricos, demográficos 
de Natuba, Vitória de Santo Antão - PE 

O estudo foi realizado na comunidade agrícola de Natuba, localizada 

Município de Vitória de Santo Antão, cuja altitude média é de 156 metros

predominante é o tropical. O Município está localizado na Zona da Mata de 

principais coordenadas geográficas são 

‟ 29‟‟ de longitude oeste, distando 45 km da capital Recife e 

são as cidades de Glória do Goitá e Chã de Alegria ao Norte, Primavera 

e Escada ao Sul, Moreno, Cabo e São Lourenço da Mata ao Leste e Pombos ao 

Oeste (MASCARENHAS et al., 2005; PROMATA, 2009). 

Os mapas de detalhamento da microrregião de Natuba podem ser 

Localização geográfica de Vitória de Santo Antão 

Fonte: Google Maps Brasil (2013) 
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Souza (2006) resumiu o termo como sendo o campo do conhecimento que 

objetiva “colocar o governo em ação”, bem como “analisar a ação”, propondo 

spectos históricos, demográficos 

na comunidade agrícola de Natuba, localizada no 

cuja altitude média é de 156 metros e o clima 

. O Município está localizado na Zona da Mata de 

 de 08°07‟ 05‟‟ de 

‟ 29‟‟ de longitude oeste, distando 45 km da capital Recife e 

são as cidades de Glória do Goitá e Chã de Alegria ao Norte, Primavera 

Mata ao Leste e Pombos ao 

Os mapas de detalhamento da microrregião de Natuba podem ser 
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Figura 2 - Localização da Comunidade de Natuba - Vitória de Santo Antão - PE 

 

Fonte: Ribeiro (2011) apud IBGE (2010) 

 

De acordo com o Censo 2010 realizado pelo IBGE, a população municipal 

está estimada em 129.974 habitantes, representando 1,48% da população 

pernambucana. A população da zona rural de Vitória de Santo Antão está estimada, 

pelo mesmo Censo do IBGE, em 16.545 habitantes, representando 

aproximadamente 14,6% da população total do Município. 

Os dados mais antigos relacionados ao povoamento de Vitória de Santo 

Antão datam da primeira metade do séc. XVII, quando houve fixação de lavradores e 

criadores, no vale do Tapacurá. Somente em 1811 passou à categoria de município 

(BRASIL, 2011). Neste vale, desde a segunda metade do século XVI, a exploração e 

o povoamento foram associados ao extrativismo vegetal, sobretudo do Pau Brasil 

(FIDEPE, 1981). 

O período do século XVI, em que se processou a penetração e ocupação do vale 
do Tapacurá, apresentou um elevado grau de conturbação, destacando-se, em 
particular, os conflitos destinados não somente a promover o afastamento de 
navegadores comerciantes europeus que, aliados aos nativos, exploravam nossas 
riquezas naturais, como também para implantar o processo de fixação dos colonos 
às novas terras. A colonização seguia os cursos dos rios, aproveitando seus vales, 
e era estimulada e ajudada pelo próprio donatário que fazia doação de sesmarias 
aos colonos. Vitória de Santo Antão tem sua origem nessa época, seguindo o vale 
do Tapacurá, onde se instalaram as fazendas de criação, os cultivos de mandioca, 
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algodão, cereais e, finalmente, os engenhos de açúcar nos século XVII e XVIII. 
(FIDEPE, 1981, p.20). 
 

Não se sabe ao certo o ano em que o Português Diogo de Braga chegou ao 

município. Consta nos depoimentos de cronistas portugueses acerca da insurreição 

pernambucana contra os holandeses que Diogo de Braga construíra algumas casas 

à margem esquerda do Rio Tapacurá, passando a se fixar com seus familiares. O 

local passou a ser designado por Santo Antão da Mata momentos depois em que foi 

erguida, também por Diogo de Braga, a capela cujo padroeiro era Santo Antão 

(ARAGÃO, 1983a; FIDEPE, 1981). 

Ainda no século XVII, após a Batalha do Monte das Tabocas, entre 

pernambucanos e holandeses, em virtude de conflitos coloniais, o povoado de Santo 

Antão da Mata passou por um rápido crescimento, em resposta à expansão 

agropecuária. As doações territoriais com vistas à exploração do interior do Estado 

de Pernambuco podem ter influenciado na ocupação socioeconômica do vale do 

Tapacurá, incluindo-se nesse contexto, o povoado de Santo Antão da Mata. 

(ARAGÃO, 1983a; FIDEPE, 1981). 

Em 1811 o povoado passou à categoria de vila, tendo sido oficialmente 

instalada em 1812. Em 1843, foi elevada à cidade, cujo nome foi modificado para 

cidade da Vitória, em homenagem à batalha vencida pelos pernambucanos sobre os 

holandeses. Tal denominação não vingou por muito tempo, tendo em vista ser 

proibida a existência de duplicatas de designação de localidades no País. Desse 

modo, o município passou a denominar Vitória de Santo Antão, ainda no mesmo ano 

da elevação à categoria de cidade. (ARAGÃO, 1983a; FIDEPE, 1981). 

O crescimento econômico nos séculos XVII e XVIII no Município de Vitória 

de Santo Antão caracterizava-se basicamente pela agroindústria açucareira. Tal 

relação, segundo Aragão (1983a) foi fator determinante para a ocupação e uso do 

solo rural no Município. 

Aragão (1983c) acreditava que a policultura teria sido o principal fator da 

riqueza local e da vitalidade econômica. O cultivo do solo foi iniciado, como citado 

anteriormente, no vale do Tapacurá, tendo sido predominante a dispersão de glebas 

pelos colonos de forma isolada. 
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Em seus relatos, Aragão (1983c) cita como eram as relações do homem do 

campo com o da cidade em Vitória, ou seja, baseadas em motivações espirituais 

(celebração de batizados e casamentos) e problemas vitais e sociais 

(comercialização de produtos agrícolas e compra de gêneros alimentícios e 

utilidades domésticas, medicamentos, consultas médicas, sepultamento de mortos, 

busca de autoridades para fins específicos, etc.). 

Atualmente, Vitória de Santo Antão encontra-se entre os dez municípios do 

Estado de maior PIB municipal no setor agropecuário, cujo Valor Adicionado Bruto 

(VAB) é equivalente a R$ 35 milhões, representando 1,1% do VAB estadual. Além 

disso, o Município é considerado o 1º horticultor e o 7º produtor de cana-de-açúcar, 

aves e ovos do Estado (PERNAMBUCO, 2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, 0,663, está entre 

os maiores do Estado, cujo IDH é 0,705 (IBGE, 2008 apud PERNAMBUCO, 2010).  

Natuba, objeto deste estudo, está concentrada em pequenas áreas ao norte 

de Vitória de Santo Antão ocupa cerca de 2,8% da bacia do Tapacurá. Sua 

população está estimada em 994 habitantes, segundo Censo de 2010 do IBGE, o 

que representa aproximadamente 7% da população rural do Município. 

Sua história iniciou-se em meados de 1859, quando do estabelecimento da 

família Dourado na Vila Natuba, com a finalidade de começar o plantio da cana de 

açúcar, mandioca, algodão, bem como de criar animais, construir a casa de farinha, 

a casa grande e ruas de casas conjugadas pequenas para que os trabalhadores 

rurais pudessem ser abrigados. (PMVSA, 2004 apud RODRIGUES, 2006). 

Anos depois do estabelecimento da família Dourado no local, foi edificada a 

capela de Santa Therezinha do Menino Jesus, cuja imagem foi doada pela família 

supracitada (RODRIGUES, 2006). Até os dias atuais a comunidade realiza eventos 

locais que homenageiam Santa Therezinha do Menino Jesus. 

O plantio das culturas de cana de açúcar, mandioca e algodão não foram 

prósperos. Por esse motivo, resolveu-se iniciar o plantio de hortaliças. A divisão de 

terras foi feita por lotes, com a finalidade de arrendamento por parte dos 

trabalhadores rurais antigos (RODRIGUES, 2006). 
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A desapropriação de Natuba teve início em 1983, a partir da compra de 25 

hectares de terra da família Dourado, cujos recursos foram provenientes do 

Programa de Apoio às Populações Pobres da Zona Canavieira do Nordeste – 

PROCANOR. A área comprada foi destinada pelo INCRA ao assentamento dos 

agricultores que trabalhavam e moravam nas terras. (RODRIGUES, 2006). 

Como é possível perceber, esta localidade é tradicionalmente produtora de 

hortaliças no município e faz, atualmente, parte do cinturão verde de Pernambuco. 

No passado, e ainda hoje, um dos carros chefes de nossa economia primária vem 
dos polos agrofrutihortícolas de Natuba, Pacas, Canha, Pirituba, que se tornaram 
ao longo dos anos o “celeiro do Recife”, abastecendo com frutas, verduras, 
legumes e hortaliças o grande mercado atacadista da CEASA e municípios 
vizinhos. Dezenas de toneladas desses produtos cruzam, todo mês, as fronteiras 
agrícolas de Vitória. (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2008, p.59). 

A Figura abaixo exibe as justificativas para a importância da produção 

agrícola de Natuba, Vitória de Santo Antão –PE. 

Figura 3 - Importância da produção agrícola de Natuba 

 

 

Segundo Rodrigues (2006), o histórico do uso de agrotóxicos pela 

comunidade de Natuba data de, pelo menos quatro décadas, cujos relatos foram 

feitos por agricultores e comerciantes participantes de sua pesquisa. 
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De acordo com esses relatos, ao longo do referido período, parece ter 
havido uma história de forte pressão do mercado para a compra desses 
produtos - materializada no trabalho de técnicos ligados às casas 
comerciais - acompanhada de uma tendência, por parte dos técnicos, de 
negligenciar o fornecimento de informações que levassem em conta os 
interesses e os conhecimentos prévios da população. Constatava-se 
também a carência de serviços de extensão rural prestados pelo poder 
público. A entrada dos produtos agrotóxicos na região deu-se sob o 
discurso de que esses produtos seriam a única solução para “resolver o 
problema da infestação de doenças e pragas”, caso contrário, se perderia 
toda a lavoura. Alguns relatos dos trabalhadores dão conta dessa 
“orientação”, recebida geralmente de vendedores, para o uso de tais 
produtos. Com o passar do tempo, a orientação dos vendedores deu lugar à 
venda por si só. Além disso, um dos pré-requisitos para a obtenção de 
crédito rural pelos bancos na época era o uso de agrotóxico na lavoura 
(RODRIGUES, 2006, p.50). 

Este registro é mais um indício de que a atividade agrícola de Natuba é, ao 

mesmo tempo, causadora e vitima de impactos de natureza ambiental, social, 

econômica, espacial e cultural. Tais impactos colocam em risco a sustentabilidade 

da atividade, bem como da própria comunidade em estudo. 

A seguir, é exibida uma imagem da região hortícola de Natuba. 

Figura 4 - Paisagem marcada pela horticultura nas margens do Riacho Natuba 

 
Fonte: Gestão ambiental da bacia do rio Tapacurá (2002) apud Rodrigues (2006). 
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As figuras abaixo mostram os ambientes onde as plantações são realizadas 

em Natuba (Figuras 5, 6 e 7). 

Figura 5 - Hortas - Natuba 

 

Figura 6 - Hortas - Natuba 
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Figura 7 - Horticultura - Natuba 

 

A região foco deste estudo é banhada por um rio batizado pelo mesmo nome 

do lugar, Natuba, cuja nascente se insere na comunidade rural de Serra Grande, 

encontrando-se posteriormente com o Rio Tapacurá, o que favorece bastante a 

irrigação das hortaliças produzidas localmente.  

Em Natuba, bem como na maioria das regiões produtoras de hortaliças, o controle 
de doenças e pragas de hortaliças é feito por meio do uso intensivo e 
indiscriminado de agrotóxicos, por grande número de produtores, na grande 
maioria das vezes, sem qualquer tipo de orientação. Tais fatos têm provocado 
sérios problemas ambientais, resultando, muitas vezes, em risco à saúde humana 
e animal, bem como, em contaminação do meio ambiente (RODRIGUES, 2006, p. 
7). 

Ainda de acordo com Rodrigues (2006), a população local pratica a atividade 

olerícola em propriedades pequenas e ocupam glebas de três contas (1.500m2) a 

três hectares (30.000m2). O cultivo é realizado através de irrigação por aspersão e 

com mangueira e os produtos são geralmente colhidos quarenta e cinco dias depois 

do plantio. 

Um dos grandes problemas relacionados à produção de hortaliças local é o 

uso inescrupuloso dos agrotóxicos, fator impeditivo para a sustentabilidade desta 

produção, tendo em vista o alto impacto negativo que tais instrumentos têm sobre a 

população, através do consumo da produção, do surgimento de doenças 

provocadas pelo alto teor químico no sangue e de baixa qualidade de vida. 
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2.3 Desenvolvimento Sustentável e suas Dimensões 
 

As transformações ocorridas na natureza, tanto do ponto de vista físico 

quanto sociocultural, são respostas à rápida revolução tecnológica surgida como 

consequência do crescimento do sistema capitalista. O homem passou a influenciar 

de forma efetiva a dinâmica do meio ambiente.  

Segundo Oliveira (2002), o homem se relaciona com a natureza 

transformando os recursos naturais com o seu trabalho. Com isto, a relação entre 

eles deixa de lado a gratuidade dos recursos e passa a ser vista como relação 

comercial. Assim, meio ambiente e ser humano são impostos ao sistema de 

expansão do capital, acabando como vítimas de um desastre por ele mesmo 

alimentado.  

Numa sociedade capitalista as relações entre sociedade e meio ambiente 

são condicionadas pela exploração econômica dos meios de produção, aí incluídos 

os recursos naturais (THEIS, 2006). 

Nesse contexto, segundo Alencar Junior e Bielschowsky (2005), Celso 

Furtado, importante pesquisador e atuante em prol do desenvolvimento do Nordeste, 

defende a ideia de que desenvolvimento não é definido apenas pelo acúmulo de 

capital, mas também pela incorporação de progresso técnico, este dependente da 

estrutura de classes, da organização política e do sistema institucional. Desse modo, 

não há como tratar desenvolvimento sem uma conexão histórica, política e social. 

Cabe, ainda, a definição de sustentabilidade do Relatório Brundtland (1987), 

que é o de 

"satisfazer as necessidades de gerações presentes sem comprometer a 
capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 
necessidades”. (...) Desenvolvimento envolve uma transformação 
progressiva da economia e da sociedade. Um caminho de desenvolvimento 
que é sustentável num senso físico poderia teoricamente ser buscado 
mesmo em uma sociedade rígida e ajustada politicamente. 

 

De fato, as gerações futuras não podem ser comprometidas em virtude da 

satisfação das necessidades atuais. E mais: a sociedade atual deve garantir 
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eficiência econômica, igualdade social e agir com cautela, quando da exploração do 

meio ambiente. 

A ideia transmitida por este conceito justifica a necessidade da manutenção 

do patrimônio natural, levando-se em consideração a natureza como herança 

mundial, sem distinção de herdeiros, de maneira independente do modelo de 

governo e sociedade. O patrimônio natural é, portanto, o que provê os recursos 

necessários à execução das atividades econômicas. 

Silva (2008), entretanto, definiu em seus estudos um modelo analítico, 

integrado e adaptativo de avaliação do desenvolvimento sustentável, cuja 

abordagem engloba as cinco dimensões relativas ao desenvolvimento sustentável: 

social, ambiental, econômica, cultural e espacial. 

Sachs (1986 apud SILVA, 2008, p. 17) foi quem incluiu essas duas últimas 

dimensões aos estudos referentes ao desenvolvimento sustentável, argumentando 

que era necessário não somente respeitar e observar a relação urbana vs. rural, 

mas, principalmente, tentar manter valores culturais no processo. Esta visão 

configurou um novo paradigma sobre desenvolvimento sustentável em 1986 

(CORRÊA, 2008). Montibeller Filho (2001 apud CORREA, 2008) sumarizou no 

Quadro 3 os objetivos de cada dimensão, A Figura 8 mostra as cinco dimensões, 

propostas por Sachs (1986). 

Quadro 3 - Objetivos das dimensões da sustentabilidade 

Dimensão Objetivos 

Sustentabilidade Social Redução das desigualdades sociais 

Sustentabilidade Econômica Aumento da produção e da riqueza  

social, sem dependência externa 

Sustentabilidade Ambiental Melhoria da qualidade do meio ambiente  

e preservação das fontes de recursos  

energéticos e naturais para as próximas  

gerações. 

Sustentabilidade Espacial Evitar excesso de aglomerações. 

Sustentabilidade Cultural Evitar conflitos com potencial regressivo 

Fonte: Corrêa, 2008, p.30 (adaptado). 
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Figura 8 - As cinco dimensões da sustentabilidade 

 
Fonte: Sachs, 2003 (adaptado). 
 

A seguir está uma breve revisão acerca das cinco dimensões propostas por 

Sachs (1986). 

2.3.1 Dimensão Ambiental 
 

Culturalmente, as sociedades foram educadas a entender que os recursos 
naturais são inesgotáveis e que estão à disposição da humanidade para a 
promoção do desenvolvimento. (MACHADO et al, 2008, p.129). 

Com a intenção de diminuir esse falso pensamento, a partir de 1987, o termo 

desenvolvimento sustentável passou a ser bastante utilizado e difundido no mundo 

inteiro. Contudo, as questões associadas ao meio ambiente já eram motivos de 

preocupação desde o século XIX, quando o modelo de conservação do solo foi 

introduzido na política do desenvolvimento agrícola (MACHADO et al, 2008). 

 Em resposta à crise ambiental que assola todo o planeta, bem como da 

preocupação com a permanência da vida humana nele, faz-se necessário buscar 

soluções que visem à conciliação do desenvolvimento econômico com respeito ao 

meio ambiente (MACHADO et al, 2008). 
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A sustentabilidade ambiental está baseada no equilíbrio em relação à 

utilização dos recursos naturais, concomitantemente à redução da produção de 

resíduos (CORRÊA, 2008). 

Sendo assim, para a promoção do desenvolvimento sustentável e sua 

manutenção, bem como para tornar as pessoas capazes de abordar questões 

ambientais e de sustentabilidade, a educação deve estar presente no processo. A 

atitude das pessoas pode ser orientada tanto pela educação formal, quanto pela 

informal, visto que ambas são capazes de fazer com que o individuo tenha 

capacidade de avaliar e abordar questões inerentes ao DLS (TENERELLI, et al, 

2008). 

2.3.2 Dimensão Social 
 

Em meio às mudanças tecnológicas, vêm ocorrendo importantes alterações 
sociais. O esgarçado tecido social dos países ocidentais foi reparado. Com 
a expansão dos empregos com salário-família, diminuiu a demanda por 
políticas sociais. Um movimento sindical progressista e dinâmico assumiu a 
direção do trabalho conjuntamente com empresas, ambientalistas e 
governos, a fim de criar “meras transições” para os operários, enquanto a 
sociedade elimina gradualmente o carvão, a energia nuclear e o petróleo. 
(AWKEN, LOVINS & LOVINS, 1999 apud MACHADO et al, 2008, p.130b). 

A sustentabilidade social propõe processo de desenvolvimento com vistas ao 

bem-estar da sociedade. O foco encontra-se na distribuição de recursos (naturais ou 

não) e de renda, a fim de que a distância entre a base e o topo da pirâmide social 

seja dirimida, a fim de que as necessidades sejam supridas (CORRÊA, 2008). 

Esta dimensão, segundo Machado et al (2008), pode ser subdividida em 

saúde e educação. O Desenvolvimento sustentável, para ser promovido, deve, 

obrigatoriamente, prever ações de saúde e educação, visto que são correlacionadas. 

A educação é complementar à saúde, pois, sem educar as comunidades, 
primeiramente, seus indivíduos não prosperam trazendo novos recursos e, 
em segundo lugar, a não educação possibilita que não se pratiquem, de 
forma correta, as regras de higiene, não se cuide para que o lixo seja 
descartado de forma correta, não se observe o descarte de esgoto. Todas 
essas ações, quando não realizadas, impactam em prejuízos para o meio 
ambiente e para a saúde da população.(MACHADO et al, 2008, p.131). 

 A educação, na realidade, é complementar a todas as demais dimensões da 

sustentabilidade e suas especificidades, tendo em vista prover orientação de como 

devem ser adotadas as posturas com vistas ao desenvolvimento sustentável. Tais 
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posturas, comportamentos são adquiridos no processo de formação de cidadãos 

socialmente responsáveis e participativos politicamente (TENERELLI et al, 2008). 

2.3.3 Dimensão Econômica 
 

O principal desafio da economia atualmente é como mensurar e incluir nos 
custos o consumo de recursos não renováveis e como promover o 
desenvolvimento sem promover a depredação do meio ambiente 
(MACHADO et al, 2008). 

A dimensão econômica tem por finalidade tornar possível o gerenciamento 

mais coerente dos fluxos financeiros, cujo foco é o ambiente macrossocial, tirando o 

enfoque da capacidade de lucro empresarial ou institucional (CORRÊA, 2008). 

 É possível que a dimensão econômica seja aquela que cause maior impacto 

nas demais, visto que ela é determinante da geração de emprego e renda, o que a 

faz da saúde, educação, condições adequadas de moradia, lazer e melhor qualidade 

ambiental fatores dela dependentes (MACHADO et al, 2008). 

 Machado et al (2008) afirmam que é necessário analisar como é gerada a 

renda. Brown (2003 apud MACHADO et al 2008) relata que os economistas não 

quantificavam os recursos naturais tendo em vista sua abundância. A realidade tem 

mudado bastante, visto que os recursos estão sendo consumidos de forma 

acelerada, cuja exaustão impacta diretamente na manutenção da vida humana na 

Terra.  

2.3.4 Dimensão Cultural 
 

 Durante muito tempo o patrimônio foi visto pelos governantes apenas como 
um item orçamentário de custeio. As autoridades locais eram, ao contrário, 
acusadas de cumplicidade na destruição de paisagens, remanescentes de 
arquitetura antiga, lugares simbólicos, monumentos, etc. todavia, já se pode 
dizer que nos países mais desenvolvidos essa visão foi virada do avesso. 
Hoje o patrimônio é cada vez mais entendido como uma oportunidade de 
consumo produtivo, fazendo com que muitas comunidades se transformem 
em entusiásticas protagonistas de sua valorização. (...) A valorização do 
patrimônio é um meio de criar recursos específicos com o envolvimento de 
atores locais. Isso permite a construção de uma imagem de marca identitária 
do território, da mesma forma que uma empresa elabora cuidadosamente um 
símbolo que a ajude a fidelizar uma clientela, ou conquistar um novo 
segmento de mercado. Por isso, a valorização do patrimônio natural e 
histórico-cultural é muito mais um processo de construção do que uma 
herança. (VEIGA, 2005, p.78) 
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A dimensão cultural dá enfoque à adoção de medidas que levem em 

consideração o respeito às especificidades de cada ecossistema, de cada ambiente 

(CORRÊA, 2008). 

Ao se analisar práticas passadas de geração a geração entre grupos que 
vivem sob condições muito semelhantes, às vezes, até na mesma condição 
climática, geográfica, enfim, ambiental, percebe-se que mesmo 
influenciando as pessoas, o ambiente não pode, sozinho explicar as 
diferenças culturais (BECKER et al, 2008, p.31). 

 

 As pessoas são responsáveis pela criação, manutenção e evolução da cultura 

local. Segundo Becker et al (2008), antropólogos estão convencidos de que 

diferenças culturais não decorrem de alterações genéticas. 

 A sustentabilidade cultural pode ser alcançada, de acordo com Becker et al 

(2008), desde que seja invertida a relação entre mercado e cultura, devendo ser 

reforçada como base do desenvolvimento econômico e social. Deve-se assumir uma 

postura construtiva do desenvolvimento. 

2.3.5 Dimensão Espacial 
 

 A dimensão espacial basicamente visa à configuração da ocupação do solo 

(CORRÊA, 2008). 

A degradação ambiental é provocava, principalmente pelas ocupações 

irregulares de território e pela migração cada vez maior da população para regiões 

anteriormente não habitadas (MACHADO et al, 2008). 

Tenerelli et al (2008),Machado et al (2008) e Silva (2008) são consensuais ao 

pensarem que a Dimensão Espacial surge com o princípio de valorizar aspectos 

históricos locais, baseados na formação e organização inicial de cidades, bem como 

no processo de construção de uma cultura local.  

Enaltecer a busca pela identidade com o local de onde as pessoas são 

oriundas, fazendo-as se sentirem parte de um contexto, faz com que se busque 

preservar, manter, organizar e procurar meios para a melhoria da qualidade de vida 

para as atuais e futuras gerações. 
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2.4 Desenvolvimento Sustentável para Comunidades Agrícolas 
 

De acordo com Gliessman (2000), a agricultura tradicional, caracterizada pelo 

uso intensivo de máquinas e produtos químicos, foi o fator principal responsável pelo 

aumento da produção agrícola, inclusive para a redução dos preços dos gêneros 

alimentícios. Isto culminou no crescimento da taxa excedente da produção, bem 

como no crescimento populacional mundial. 

Isto provocou e ainda tem provocado diversos impactos, tais como aumento 

do êxodo rural, marginalização da agricultura familiar, exclusão social, depredação 

ambiental, dentre outros prejuízos, podendo esta atividade rural ficar comprometida 

em resposta à desconfiança da sociedade quanto à salubridade da produção. 

Diante desta realidade local, é preciso que tal atividade agrícola se adapte a 

um processo de redução dos danos ao meio ambiente, que contribua para o 

desenvolvimento social daquelas comunidades, que seja economicamente viável, o 

que tende ao exercício da agricultura sustentável. 

Sobre agricultura sustentável, VEIGA (2008) afirmou que este termo aponta 

para o desejo social de práticas que, ao mesmo temo em que visem à conservação 

dos recursos naturais, forneçam produtos mais saudáveis, desde que não 

comprometam os níveis tecnológicos de segurança alimentar já alcançados pela 

humanidade. A agricultura sustentável é resultante de pressões sociais manifestas, 

por uma atividade agrícola que não tragam impactos negativos para o meio 

ambiente e para a saúde humana. 

A fim de se estabelecer as mudanças capazes de concorrer para o 

desenvolvimento local sustentável, é imprescindível que haja seleção e priorização 

de ações relacionadas aos fatores que são determinantes do porvir. 

De acordo com BUARQUE (2006): 

É necessário identificar, na análise da realidade, os fatores e componentes mais 
relevantes e determinantes dos problemas e potencialidades que condicionam o 
futuro. Existem problemas que, além de urgentes (precisam ser enfrentados 
imediatamente), são também relevantes, porque estrangulam o desenvolvimento 
e estão na raiz da problemática geral, gerando vários outros (p.65). 
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Dessa forma, é a partir da análise do lócus de estudo que será possível, a 

partir de percepções e impressões iniciais, da identificação de oportunidades, da 

facilitação ou dificuldade de envolvimento com o local e sua população, se validar o 

mapeamento que será aplicado à avaliação da sustentabilidade. 

2.5 Indicadores de Sustentabilidade 

Avaliações de sustentabilidade geralmente baseiam-se no levantamento de 

indicadores de sustentabilidade associado ao estudo de dados secundários, 

provenientes de fontes nacionais e/ou locais, caso existam, com o propósito de 

provocar a transparência dos fenômenos que acontecem na realidade local, a fim de 

se permitir que ocorra um melhor processo de planejamento e gestão. 

Segundo Silva e Wiens (2010), o crescimento de discussões e estudos 

voltados ao desenvolvimento sustentável e aos vários eventos de repercussão 

internacional tem provocado a criação de métodos diferenciados de analises, bem 

como de políticas de mensuração de fatores-destaque. Nessa perspectiva, os 

indicadores do DS se tornam ferramenta essencial de subsidio aos processos de 

tomadas de decisão, principalmente no que concerne ao poder público, nas suas 

várias esferas de atuação. 

Os indicadores, especificamente, têm o objetivo de agregar e quantificar 

informações de modo que sua significância fique mais aparente. Eles simplificam 

informações sobre os fenômenos complexos tentando melhorar com isso o processo 

de comunicação (BELLEN, 2005). Além disso, eles facilitam a operacionalização do 

estudo do DS, bem como na identificação dos fatores de risco à sustentabilidade de 

um sistema (BOSSEL, 1999 apud SILVA; SOUZA-LIMA, 2010). 

Indicadores de sustentabilidade podem ser de caráter quantitativo ou 

qualitativo, sendo, para Gallopin (apud BELLEN, 2005, p. 43), os qualitativos 

preferíveis em pelo menos três casos específicos: quando não forem disponíveis 

informações quantitativas; quando o atributo de interesse é inerente não-

quantificável; quando determinações de custo assim o obrigarem. 

Há, para o caso específico de avaliações de sustentabilidade, a necessidade 

de os indicadores que possam se inter-relacionar, fazendo parte de sistemas 
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interligados. Segundo Bellen (2005), existem poucos sistemas de indicadores que 

lidam especificamente com o desenvolvimento sustentável, em sua maioria em 

caráter experimental, e foram desenvolvidos com o propósito de obtenção de melhor 

compreensão dos fenômenos associados à sustentabilidade. 

Para Galloping (1996 apud BELLEN, 2005), a utilização de indicadores de 

sustentabilidade deve acontecer em função da sua disponibilidade e custo de 

obtenção, devendo ser selecionados em diferentes níveis hierárquicos de 

percepção. 

De acordo com Bellen (2006), o processo de gestão necessita de 

mensuração. A gestão de atividades e o processo decisório necessitam de maneiras 

inovadoras de se medir o progresso, e os indicadores são importante ferramenta 

para o processo. 

Dessa forma, Bellen (2006), reuniu em sua obra três importantes 

ferramentas para mensuração de indicadores de sustentabilidade: a) Ecological 

Footprint Method (Pegada Ecológica); b) Dashboard of Sustainability (Painel da 

Sustentabilidade); c) Barometer of Sustainability (Barômetro da Sustentabilidade), os 

quais possuem suas peculiaridades e estão passíveis de adaptações e modificações 

de acordo com determinadas situações. O Barômetro da Sustentabilidade tende a 

ser ferramenta de auxílio à avaliação da sustentabilidade de grande relevância para 

todos os níveis de abrangência geográfica de estudo (Países, Estados, Municípios, 

Bairros), tendo em vista permitir análise de indicadores específicos e selecionados 

ou construídos a partir do conhecimento prévio da realidade local. 

Além dessas ferramentas, Silva (2008) sugere um modelo de análise de 

indicadores que integra as dimensões social, ambiental, econômica, cultural e 

espacial, bem como se adapta ao local que se deseja estudar. Tal metodologia 

permite que se selecionem os indicadores, entre quantitativos ou qualitativos e que 

se analisem de modo integrado. Os quantitativos podem ser computados e 

analisados a partir de software de análise fatorial. 

Após o estudo das metodologias de análise de indicadores, verificou-se que 

a que permite melhor performance aplicada ao contexto da comunidade de Natuba é 

esta última, tendo em vista que a maioria dos indicadores terão que ser levantados 
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por questionários, suas respostas terão que ser ajustadas e um software permitirá 

que as informações sejam cruzadas e verificadas de modo integrado. 

Bellini (2001) e Dumanski et al (1998) focaram estudos no levantamento de 

indicadores de avaliação de progressos, com vistas à sustentabilidade agrícola. 

Dumanski et al (1998) confessam que, apesar da definição do termo 

sustentabilidade ser claro, não é fácil identificar indicadores e quantidades para 

operacionalizar na prática tal conceito. Afirmam ainda que especialistas em ciências 

da natureza possuem uma forte tendência em focar seus estudos em indicadores 

físicos e biológicos. 

Já para Silva e Wiens (2010), os técnicos da área costumam desenvolver 

uma lista de critérios para a determinação dos indicadores, cuja ênfase deve ser 

dada àqueles que sejam relevantes para o estudo que se propõe desenvolver. 

Bell e Morse (2003) apud Silva e Wiens (2010) desenvolveram sugestões de 

critérios que pudessem contribuir para o auxílio na seleção de indicadores de DS, 

como é possível verificar no Quadro. 

Quadro 4 - Sugestão de critérios para ajudar na seleção de indicadores de desenvolvimento 
sustentável 

Critérios Questões 

Envolvimento da comunidade Eles são aceitos pelos interessados? 

Vínculo  Existe vínculo entre o social, o econômico e o 

ambiental? 

Validação  Eles mensuram algo relevante? 

Disponibilidade  Os dados estão disponíveis? 

Estabilidade e confiabilidade Eles estão compilados a um método 

sistemático? 

Compreensibilidade  Eles são simples suficientes para serem 

compreendidos por leigos? 

Responsivo Eles respondem rapidamente a mudanças? 

Relevância política Eles são relevantes para a política? 

Representativo Eles cobrem as dimensões importantes para a 

área? 

Flexível Os dados estarão disponíveis no futuro? 

Proativo  Eles agem como um aviso mais do que 

mensuram um ambiente já existente? 

Fonte: Silva e Wiens, 2010 (adaptado). 
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Bellini (2001) sugere alguns indicadores voltados a práticas de gestão de 

ambientes rurais. Os indicadores sugeridos funcionam como registros de progressos 

voltados a alcances de sustentabilidade. Nessa perspectiva, a autora sugere que 

sejam formulados de acordo com a gestão de solo e território, gestão de nutrientes, 

tecnologia de irrigação e gestão de pragas, visto que, em muitos países, muitos 

deles já estão disponíveis em nível de município, por exemplo. 

Porém, faz-se necessário, envolver indicadores que abordem questões 

sociais, culturais e espaciais, além dos já supracitados. Além disso, a metodologia 

proposta por Silva (2008) permite que seja feita uma associação entre a verdade e a 

conveniência, permitindo que sejam observadas as verdadeiras relações de causa e 

efeito dos indicadores. 

Mensurar a sustentabilidade requer a integração de um número 
considerável de informações advindas de uma pluralidade de disciplinas e 
áreas de conhecimento. Comunicar tal riqueza de informações, de forma 
coerente, ao público não especialista se torna um grande desafio, o qual se 
converte em expectativa pela produção de sistema de indicadores enxutos, 
ou índices sintéticos, capazes de comunicar realidades complexas de forma 
resumida. (RAULI, et al, 2008, p.150). 

Tal trabalho se torna bastante difícil diante de tamanha subjetividade e 

diversidade de possibilidades de abordagens. Contudo, Rauli et al (2008) afirmam 

que as melhores práticas com vistas ao DS ainda deverão ser descobertas. O que 

se tem feito nos dias atuais é a sistematização de conceitos e a busca por padrões 

pré-estabelecidos. A troca de experiências e informações permitirá que se firme um 

modelo considerado o mais adequado à mensuração do DS. 

2.6 Educação Ambiental 

Jesus et al (2007) afirma que a Educação Ambiental é ferramenta essencial 

para a efetivação do Desenvolvimento Sustentável. Os variados métodos suportam 

a preocupação com os processos de percepção e atividade diária dos agricultores e 

permitem que didáticas estratégico-pedagógicas sejam aplicadas em oficinas de 

trabalho ou na mobilização do trabalho comunitário, visando à organização social e 

política na gestão dos recursos naturais. 

Lima et al (2010), sustentam a ideia de que Educação Ambiental se trata de 

instrumento para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, visto que objetiva 

formar cidadãos conscientes de sua importância na conservação do meio ambiente, 
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com a consequente mudança de hábitos ecologicamente incorretos, o que concorre 

para gerar impacto positivo para a saúde humana.  

Em relação à Educação Ambiental, Martins et al (2008) afirma que 

Além de desenvolver técnicas e conhecimentos, esta pressupõe o 
estabelecimento de uma prática comunitária capaz de abordar problemas 
comuns à coletividade, como a falta de saneamento ou a expansão 
desordenada das cidades. Entretanto, freqüentemente se observa que o 
poder de decidir e o de intervir para transformar o ambiente estão 
distribuídos social e geograficamente de modo desigual em nosso mundo. 
Quem detém o poder econômico e político tem a maior capacidade de 
intervenção no meio ambiente, seja de forma direta, por deter maior 
potencial tecnológico, seja de forma indireta, por gerar miséria, através da 
concentração de renda, que também acarreta impactos ambientais 
adversos. (p.132-133). 

 

A consciência crítica passa a ser provocada por meio da Educação 

Ambiental, cujo desafio, segundo Cerati e Lazarini (2009), é promover a mudança de 

valores, posturas e atitudes, sendo necessário integrar suas ações aos aspectos 

ecológicos, políticos, culturais e éticos, ou seja, considerando as experiências 

vividas e transmitidas a gerações seguintes.  

Barcellos et al (2005) afirmam que a Educação Ambiental é capaz de 

favorecer a participação responsável e eficaz dos cidadãos nas múltiplas decisões 

locais sobre as dimensões social, natural e cultural, revelando as relações de 

interdependência políticas, econômicas e ecológicas da modernidade, cujas 

decisões repercutem em consequências globais. Acrescentam, ainda, que através 

da Educação Ambiental é possível vislumbrar soluções concretas para questões 

ambientais, instigando as pessoas para a percepção da realidade, para a 

necessidade de mudança e para a determinação e utilização de instrumentos de 

solução de problemas. 

O pensamento de Barcellos et al (2005) é sustentado e complementado por 

Leff (2004, p.251), quando afirma que 

Na educação comunitária, a inseminação de uma racionalidade ambiental 
acarreta a necessidade de uma capacitação técnica que permita às práticas 
tradicionais assimilar e apropriar-se de maneira seletiva das tecnologias. Ao 
mesmo tempo, requer a formação de uma consciência crítica sobre as 
formas de inserção das comunidades na globalização, afirmando seus 
direitos culturais e definindo novas formas de aproveitamento sustentável de 
seus recursos. Isso promove o resgate e revalorização dos saberes 
tradicionais, como também um processo de capacitação no qual se 
amalgamam estes saberes com os conhecimentos científicos e tecnológicos 
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modernos, e sua assimilação subjetiva e coletiva para fortalecer as 
capacidades de autogestão das próprias comunidades. 

 

Deve ser também objeto da Educação Ambiental a questão da valorização 

do patrimônio natural que, segundo Veiga (2005), serve como meio de criação de 

recursos específicos para sistemas produtivos locais. O autor afirma ainda que a 

competitividade de uma aglomeração ou de uma microrregião está muito suscetível 

ao comprometimento pela degradação ambiental. Para certas microrregiões, a 

qualidade ambiental pode se tornar o principal fator propulsor do desenvolvimento. 

Silva (2006) complementa esta discussão ao relatar que a comunidade 

precisa primeiro ter a consciência de que faz parte do processo produtivo, de que o 

trabalho agrícola lhe pertence e, portanto, lhe confere processos de aculturação 

diferenciados, mas não minimalista ou inferior a outros. O autor enfatiza que a 

Educação Ambiental Comunitária é capaz de suprir as omissões deixadas pelo 

exclusivismo do sistema tradicional da educação, fortemente caracterizado por ser 

propulsor de desigualdades sociais, desde que tenha em suas deliberações o 

propósito de promover mudanças positivas da realidade, ou seja, desde que 

sustente em suas práticas os princípios da pluralidade, especificidade, 

democratização e participação, a fim de promover comunicações e articulações que 

visem à ideias e posições (CARNEIRO, 1987). 

Assim, para a efetivação desta remodelagem, faz-se necessária a 

viabilização da participação das comunidades agrícolas nas decisões e nos 

processos de desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, a educação 

ambiental,  

implica em adesão voluntária, ou seja, se o indivíduo só incorpora aquilo em 
que acredita e que corresponde a necessidades sentidas, o papel do 
educador é extremamente importante na medida em que vai criar condições 
para que os educandos se motivem e passem a agir de maneira desejável. 
A Educação Ambiental, mais que uma disciplina, é uma ideologia bastante 
clara, que se apóia num ideário, num conjunto de idéias que conduz à 
melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio do ecossistema para todos os 
seres vivos. Assim, além de ser efetivo instrumento de gestão, ela deve 
tornar-se uma filosofia de vida (PHILIPPI JUNIOR E PELICONI, 2000, p.3). 
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A base metodológica em que se apoia a Educação Ambiental pode, ainda, 

subsidiar a Educação em Saúde, promovendo a participação coletiva nas decisões e 

processos em saúde.  

2.6.1 Educação Ambiental: Educação do Campo ou Educação Rural? 
 

Os estudos e práticas em Educação Ambiental voltados para ambientes 

rurais ou, mais especificamente, ambientes agrícolas, tiveram ênfase nos últimos 

anos, a partir do vislumbramento desta ferramenta como eficaz instrumento de 

gestão e de quebra de paradigmas. Importante, portanto, diferenciar Educação 

Ambiental de Educação para o Campo, conceitos muitas vezes confundidos, talvez 

pela proximidade com que dialogam. 

Desse modo, Fernandes et al (2008) afirmam que o termo Educação do 

Campo é relativamente recente e também difere do termo Educação Rural. 

Educação do Campo relaciona-se às experiências pelas quais os povos do campo 

passam e transferem para seus descendentes. Educação Rural, por seu turno, tem 

relação direta com práticas inerentes a atividades rurais, que envolvem ações de 

caráter agropecuário. 

Nessa perspectiva, a Educação do Campo é aquela que mais que se insere 

no contexto da Educação Ambiental ou da Educação para a Sustentabilidade. Assim, 

a Educação do Campo deve ser entendida como instrumento de fortalecimento do 

campo como ambiente de negócio, de relevância econômica e social. Para a 

construção do pensamento crítico das comunidades rurais, este deve ser, 

indiscutivelmente, o cerne da questão. 

Por causa dos processos da lógica da contradição do capital, que temos 
que pensar uma Educação do Campo para o campo camponês. O 
agronegócio está, ao mesmo tempo, avançando e agonizando. Seu modelo 
de desenvolvimento com base na grande escala, no envenenamento dos 
territórios, na produção de alimentos conservados e ruins para serem 
vendidos em todo o mundo tem se tornado uma opção para a vida moderna. 
Mas, a vida moderna também está fazendo outra opção, que é por 
alimentos saudáveis. E alimentos saudáveis produzidos sem venenos, em 
pequena escala e vendidos em mercados locais e regionais. É desse campo 
que o camponês participa. É desse campo que estamos falando, quando 
pensamos em Educação do Campo (FERNANDES, B. M. et al. 2008, p.63-
64). 
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Hackbart (2008) defende a ideia de que a Educação do Campo e sua 

compreensão acerca do papel do conhecimento na vida dos povos e comunidades 

tradicionais se tratam de novidade histórica, visto que surgem a partir de 

experiências da diversidade, história e cultura como modo de produção e 

reprodução de vida de tais sujeitos. 

Caldart (2008, p.70) defende que, 

A materialidade de origem (ou de raiz) da Educação do Campo exige que ela 
seja pensada/trabalhada sempre na tríade: Campo – Política Pública – 
Educação. É a relação, na maioria das vezes, tensa, entre esses termos que 
constitui a novidade histórica do fenômeno que batizamos de Educação do 
Campo. 

 Ainda segundo a autora, muitas vezes, surgem tendências que 

desvirtuam a Educação do Campo da sua característica original, em resposta à 

diversificação de interesses dos atores envolvidos e, teoricamente, corresponsáveis. 

Ademais, a Educação Ambiental tem sido considerada fator de 

transformação multidimensional, cuja corresponsabilização dos cidadãos passa a 

ser a força motriz para a promoção do desenvolvimento sustentável.  

A Educação Ambiental assume, a partir daí, o seu papel, de incutir nos 

cidadãos o sentimento de pertencimento, de conscientização e construção do 

pensamento crítico.  

Em educação comunitária, ao se introduzir uma mentalidade ambiental, 

necessita-se capacitar pessoal para que práticas tradicionais se apropriem de modo 

seletivo, de tecnologias menos ofensivas ao meio ambiente que contribuam para a 

definição de novas formas de aproveitamento de recursos. Atrelado a isso, precisa-

se desenvolver consciência crítica, a fim de se (re)afirmar valores e direitos culturais, 

o que contribui para o resgate de saberes tradicionais e para o fortalecimento das 

comunidades, no sentido de estas serem capazes de promover autogestão de 

práticas produtivas e utilização de recursos. 

Para tal, é preciso que os educadores entendam e que a questão da 

diversidade deve ser incorporada no pensamento político-pedagógico, sem 

esquecer-se de abordar e tratar concepções que deram origem à Educação do 

Campo, para promover ações que contribuam para o desenvolvimento local. 
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É importante, portanto, promover discussões que abordem e definam 

funções e papéis de educadores ambientais nesse processo, visto que estes, por 

serem mediadores na construção do pensamento crítico que envolvem alterações 

dos referenciais de percepção e exploração ambientais, têm responsabilidade 

compartilhada com desenvolvimento local. 

Acredita-se que os debates promovidos pela Educação do Campo e pela 

Educação Ambiental, apesar de o processo ser considerado lento e trabalhoso, 

contribuam para as mudanças de atitudes e de concepções naturais de inferioridade, 

de castigo pela sina da miséria. A maioria das pessoas que vivem em comunidades 

agrícolas acredita que não tem direito a fazer parte do processo de 

desenvolvimento, a menos que abandonem a vida e o local onde vivem, na busca de 

uma melhor “qualidade de vida”, em diferentes ambientes. Historicamente, percebe-

se que na maior parte das vezes em que isto aconteceu, a qualidade de vida desses 

indivíduos piorou. O êxodo só gera mais miséria e mais problemas sociais. 

Dessa forma, é objetivo também da Educação Ambiental e da Educação do 

Campo propor ideias que contribuam para a fixação do indivíduo no campo e para 

que seja agente de mudança, de transformação socioambiental. A metodologia mais 

comum adotada para a prática de ações de promoção de Educação Ambiental está 

voltada à extensão rural, as quais podem ser promovidas por organizações das mais 

variadas naturezas, cujos projetos são resultantes de parcerias das mais diversas 

formas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 Desenho do Estudo 

O estudo teve caráter analítico, do tipo corte transversal, e está apoiado 

numa perspectiva mista, ou seja, quantiqualitativa, cuja intenção foi de fornecer um 

diagnóstico da situação percebida, num determinado período de tempo. 

De acordo com Creswell (2007), procedimentos baseados em métodos 

mistos de pesquisa foram sendo desenvolvidos e aprimorados na intenção de se 

esclarecer objetivos de reunir dados quantitativos e qualitativos num único estudo. 

Ainda segundo o autor, faz-se necessária uma explicitação muito maior da 

metodologia em relação aos métodos adotados em separado, cuja intenção é 

facilitar a criação de projetos mais compreensíveis a partir de dados e análises 

complexas. 

Além disso, Creswell  (2007) afirma que o interesse por pesquisa de 

métodos mistos tem aumentado bastante e está comprovado na gama de 

publicações acerca de sua aplicabilidade e importância em diversas obras, as quais 

englobam artigos de periódicos, livros e, inclusive, financiamentos de projetos de 

pesquisa direcionados às mais diversas áreas do conhecimento. 

Para fins deste estudo, a execução da metodologia aconteceu sem 

sequência, ou seja, simultaneamente, cuja prioridade de resultados quantitativos e 

qualitativos foi igual para as duas naturezas, cuja integração deu-se na coleta de 

dados, sob uma perspectiva teórica explícita. Tal método de classificação de estudo 

foi sugerido por Creswell (2007). 

Adotou-se uma sequência metodológica de etapas, apenas para fins de 

facilitação didática, baseada na sugestão de Silva (2008), como descrito abaixo: 

1. definição do local; 

2. coleta de informações primárias e secundárias (bases 

quantitativa e qualitativa); 

3. tratamento de informações para análises descritiva, 

correlacional e fatorial; 
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4. definição das correlações existentes entre variáveis de 

diferentes dimensões; 

5. interpretação teórica das correlações existentes e 

definição dos vetores de desenvolvimento sustentável à luz da teoria e das 

informações qualitativas1; 

6. pesquisa de campo com agentes econômicos e sociais; 

7. ajustes e tratamento no modelo; 

8. estruturação das relações de causa e efeito entre 

variáveis; 

9. sugestão de proposta de ações públicas e privadas. 

As informações iniciais constantes da pesquisa de campo para o estudo 

foram obtidas de fontes primárias (questionários) e secundárias, ou seja, geradas 

por institutos específicos, sobretudo do IBGE, bem como através de informações 

fornecidas pela Associação de Produtores Rurais de Natuba. A meta inicial foi 

avaliar o perfil socioeconômico e ambiental do local de estudo, em meio à sua 

cultura, conforme sugerido por Silva (2008).  

Para o levantamento das potencialidades e fatores de risco para o DS de 

Natuba, foram utilizados dados colhidos de fontes primárias, através da aplicação de 

questionários semiestruturados (Apêndice B). 

3.2 Instrumentos de Pesquisa 

Fez parte da metodologia uma descrição do perfil da população destacada e 

seu padrão de distribuição, a partir da formulação e aplicação de questionários 

semiestruturados que contivessem as variáveis de interesse, realizado com base em 

estudo amostral. A amostra foi probabilística e sistemática. Foi construído um banco 

de dados estruturado, a partir do levantamento daqueles contidos nos questionários. 

Procurou-se, assim, facilitar a análise de aspectos multivariados, tais como dados 

sociais, econômicos, ambientais, infraestruturais e culturais. 

Pretendeu-se testar o questionário com amostra piloto, aplicado a 30 

indivíduos da população a ser estudada (aproximadamente 10%), para verificar se 

                                                           
1
 Por qualitativo entende-se toda informação que não necessariamente proporcionará uma base 

estatisticamente válida, mas que permite qualificar melhor as informações obtidas por meio da 
pesquisa (SILVA, 2008, p. 22). 



 

 
 

há necessidade de reajuste do modelo selecionado e, 

amostra final que compôs 

Esta pesquisa deu

dinâmica da economia local e que configura

estudados a partir da análise da 

Frágeis (Anexo A), desenvolvida por 

levantamento das informações de natureza qualitativa.

Todos os dados coletados servir

sustentabilidade local. Desse modo, esta pesquisa utilizou indicadores provenientes 

de coleta de informações primárias, 

observacional, e secundárias

quantitativa e qualitativa, como as realizadas por

Pontes (2011) e IBGE (2011).

Os dados coletados foram traçados

subdivididas por dimensões, categorizadas de acordo com o quadro abaixo. 

Quadro 5 - Distribuição de Indicadores por Dimensões de Sustentabilidade 

 

3.3 População abordada

A população que 

habitantes da comunidade de 

Para a determinação do tamanho amostral, utilizou

2010, no qual constava que em Natuba havia 994 habitantes. 

DIMENSÃO 
SOCIAL

• Indicadores 
Pessoais e 
Ocupacionais

• Indicadores de 
Vitalidade 
Comunitária

• Indicadores de 
Saúde

•Indicadores de 
Educação

•Indicadores de 
Habitação

DIMENSÃO 
AMBIENTAL

• Indicadores 
Ambientais 
relacionados 
com a 
atividades 
agrícolas e 
domésticas

há necessidade de reajuste do modelo selecionado e, posteriormente

compôs a pesquisa efetiva.  

Esta pesquisa deu ênfase ainda ao registro de dados que caracteriz

dinâmica da economia local e que configurassem conflitos presentes no lócus, estes 

s a partir da análise da Matriz qualitativa de Potencialidades e Pontos 

), desenvolvida por Vieira (2003), a fim de facilitar 

levantamento das informações de natureza qualitativa. 

Todos os dados coletados serviram como indicadores para análise de 

sustentabilidade local. Desse modo, esta pesquisa utilizou indicadores provenientes 

de coleta de informações primárias, oriundas das pesquisas de campo e 

e secundárias, advindas de pesquisas já consolidadas, de 

itativa, como as realizadas por Rodrigues (2006), Ribeiro (2011), 

Pontes (2011) e IBGE (2011). 

Os dados coletados foram traçados a partir do estudo de variáveis 

subdivididas por dimensões, categorizadas de acordo com o quadro abaixo. 

Distribuição de Indicadores por Dimensões de Sustentabilidade 

abordada 

A população que foi abordada para fins deste estudo foi

habitantes da comunidade de Natuba, localizada em Vitória de Santo Antão/PE. 

Para a determinação do tamanho amostral, utilizou-se dados do Censo do IBGE 

2010, no qual constava que em Natuba havia 994 habitantes. 

DIMENSÃO 
AMBIENTAL

Indicadores 
Ambientais 
relacionados 
com a 
atividades 
agrícolas e 
domésticas

DIMENSÃO 
ECONÔMICA

• Indicadores 
referentes a 
renda e 
despesas.

DIMENSÃO 
CULTURAL

• Indicadores de 
Ações culturais 
e atividades de 
enaltecimento 
local.
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Rodrigues (2006), Ribeiro (2011), 

a partir do estudo de variáveis 

subdivididas por dimensões, categorizadas de acordo com o quadro abaixo.  

Distribuição de Indicadores por Dimensões de Sustentabilidade  

 

dada para fins deste estudo foi formada por 

ia de Santo Antão/PE. 

se dados do Censo do IBGE 

2010, no qual constava que em Natuba havia 994 habitantes. Definiu-se o erro 

Indicadores de 
Ações culturais 
e atividades de 
enaltecimento 

DIMENSÃO 
ESPACIAL

• Indicadores de 
infraestrutura e 
comunicação.
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amostral tolerável com base nas exigências de periódicos científicos de grande 

impacto nacional e internacional, que, na maioria dos casos, é aceitável numa taxa 

de 5%. Dessa forma, obteve-se o tamanho da amostra composto por 285 habitantes, 

a partir de aplicação de técnica estatística demonstrada por Costa (2011). A amostra 

foi composta por indivíduos de ambos os sexos e maiores de 18 anos. 

Todos os voluntários participantes da pesquisa foram informados acerca dos 

objetivos e dos procedimentos do estudo. Somente participaram voluntariamente 

após assinatura do TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE 

A), o qual foi elaborado em duas vias, das quais uma ficou de posse do sujeito da 

pesquisa e a outra foi arquivada pela pesquisadora do presente estudo. 

3.4 Plano de Descrição e Análise dos Dados 
 

O tratamento dos dados foi embasado em: 1) método estatístico e software 

de análise fatorial e de sensibilidade do desenvolvimento da referida comunidade; 2) 

método estruturalista, que permite observação da realidade local e que foi 

importante ferramenta de caracterização do desenvolvimento sustentável. 

Utilizou-se o SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, Software 

que permitiu que as análises descritivas, correlacionais e fatoriais fossem realizadas. 

Segundo Silva (2008), o software de análise fatorial torna possível que as variáveis 

das dimensões distintas sejam correlacionadas e apresentem propriedades de inter-

relacionamento, dando maior suporte à análise de correlação entre variáveis. 

Algumas análises foram realizadas de modo a permitir o cruzamento de 

dados e verificar a correlação da natureza de tais informações. Para tal, utilizou-se o 

teste de correlação de Spearman que, segundo Lira (2004), é o mais antigo e 

também o mais conhecido método estatístico para variáveis quantificadas em nível 

ordinal. O autor afirma ainda que para aumentos positivos de correlação, aumentos 

no valor de X também corresponderão a aumentos no valor de Y. Para coeficientes 

negativos, ocorre o oposto. O autor afirma ainda que o quadrado do índice de 

correlação não pode ser interpretado como a proporção da variância comum às duas 

variáveis.  

O resultado do teste de Correlação é representado por “ρ”, que é gerado 

através da fórmula que segue: 



 

 
 

Onde: 

 = a diferença entre cada posto de valor correspondentes de x e y

(diferença entre as ordenações)

 = o número dos pares d

Lira (2004) afirma ainda que quando a escolha dos elementos que compõem 

a amostra é realizada aleatoriamente, a partir de uma população, é possível indicar 

com precisão se as variáveis envolvidas no estudo são associadas. 

A metodologia do teste de correla

parte dos dados. Outro método estatístico adotado foi o de Análise Fatorial.

Segundo Costa (2006)

métodos estatísticos multivariados cuja intenção é permitir a 

correlações entre um grande número de variáveis, definindo um conjunto de 

dimensões latentes comuns, os quais são denominados fatores.

ainda que 

Com a análise fatorial, o pesquisador pode primeiro identificar as dimen
separadas da estrutura e então determinar o grau em que cada variável é 
explicada por cada dimensão.Uma vez que essas dimensões e a explicação 
da cada variável estejam determinadas, os dois principais usos da análise 
fatorial
os dados, a análise fatorial obtém dimensões latentes que,quando 
interpretadas e
menor de conceitos do que as variáveis individuais originais.
dados pode
e substituindo as variáveis originais pelos mesmos

 

As etapas da realização da análise fatorial, segundo Costa (2006), são 

basicamente: a) entrada de dados; b) cálculo de 

iniciais; d) rotação de eixos. Tais etapas podem ser realizadas automaticamente 

através do SPSS.  

A rotação de eixos, por exemplo, segundo Costa (2006), demanda uma 

quantidade tão grande de cálculos que o uso da análise 

estatísticos apenas se tornou viável a partir do advento dos computadores e 

softwares específicos de análises, os quais possibilitaram a realização de cálculos 

de maneira rápida, precisa e econômica.

 

= a diferença entre cada posto de valor correspondentes de x e y

(diferença entre as ordenações), e 

= o número dos pares de ordenações. 

Lira (2004) afirma ainda que quando a escolha dos elementos que compõem 

a amostra é realizada aleatoriamente, a partir de uma população, é possível indicar 

com precisão se as variáveis envolvidas no estudo são associadas. 

A metodologia do teste de correlação foi utilizada para a análise de grande 

parte dos dados. Outro método estatístico adotado foi o de Análise Fatorial.

Costa (2006), a Análise Fatorial diz respeito a uma classe de 

métodos estatísticos multivariados cuja intenção é permitir a análise da estrutura de 

correlações entre um grande número de variáveis, definindo um conjunto de 

dimensões latentes comuns, os quais são denominados fatores.

om a análise fatorial, o pesquisador pode primeiro identificar as dimen
separadas da estrutura e então determinar o grau em que cada variável é 
explicada por cada dimensão.Uma vez que essas dimensões e a explicação 
da cada variável estejam determinadas, os dois principais usos da análise 
fatorial - resumo e redução de dados - podem ser conseguidos.Ao resumir 
os dados, a análise fatorial obtém dimensões latentes que,quando 
interpretadas e compreendidas,descrevem os dados em um número muito 
menor de conceitos do que as variáveis individuais originais.
dados pode ser conseguida calculando escores para cada dimensão latente 
e substituindo as variáveis originais pelos mesmos (COSTA, 2006. p. 

As etapas da realização da análise fatorial, segundo Costa (2006), são 

basicamente: a) entrada de dados; b) cálculo de correlações; c) extração de fatores 

iniciais; d) rotação de eixos. Tais etapas podem ser realizadas automaticamente 

A rotação de eixos, por exemplo, segundo Costa (2006), demanda uma 

quantidade tão grande de cálculos que o uso da análise fatorial nos estudos 

estatísticos apenas se tornou viável a partir do advento dos computadores e 

softwares específicos de análises, os quais possibilitaram a realização de cálculos 

de maneira rápida, precisa e econômica. 
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Lira (2004) afirma ainda que quando a escolha dos elementos que compõem 

a amostra é realizada aleatoriamente, a partir de uma população, é possível indicar 
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dimensões latentes comuns, os quais são denominados fatores. O autor afirma 

om a análise fatorial, o pesquisador pode primeiro identificar as dimensões 
separadas da estrutura e então determinar o grau em que cada variável é 
explicada por cada dimensão.Uma vez que essas dimensões e a explicação 
da cada variável estejam determinadas, os dois principais usos da análise 

podem ser conseguidos.Ao resumir 
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menor de conceitos do que as variáveis individuais originais. A redução de 

ser conseguida calculando escores para cada dimensão latente 
(COSTA, 2006. p. 22). 

As etapas da realização da análise fatorial, segundo Costa (2006), são 

correlações; c) extração de fatores 
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A rotação de eixos, por exemplo, segundo Costa (2006), demanda uma 

fatorial nos estudos 
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Silva (2008) afirma que a utilização do método estatístico de análise fatorial 

permite que sejam correlacionadas variáveis de dimensões distintas, mas que 

apresentem propriedades de inter-relacionamento. Ainda para o autor, 

 

A construção de vetores adimensionais, compostos por diferentes 
elementos, permite que se compreenda como variáveis tão distintas podem 
apresentar relação tão próxima. Outras, contudo, teoricamente se 
demonstram fortemente correlacionadas e não se inter-relacionam de forma 
tão nítida. Para a análise fatorial ainda se utiliza o processo de rotação dos 
eixos com a finalidade de se obter maior poder explicativo das variáveis 
obtidas. O número de vetores é estabelecido pelo método Kaiser e a 
comunalidade é considerada adequada quando maior que 0,7. Salienta-se 
que no limite tende a 1, situação em que ocorreria perfeito poder explicativo. 
Os vetores resultantes mostram um poder explicativo menor que 100% e 
muitas vezes insinuam o descarte de variáveis pelo baixo poder explicativo 
expresso pela comunalidade. Nessa situação, reavaliam-se os vetores e 
obtêm-se novos componentes para eles. Usualmente, os vetores 
compreendem variáveis de diferentes dimensões (espacial, cultural, 
econômica, social e ambiental) e as inter-relacionam, denotando a 
interdependência das diferentes dimensões entre si e da importância 
relativa de uma sobre a outra. Tal fato também ressalta a influência da 
alteração de uma variável sobre o sistema local. Esse vetor, entretanto, é 
um construtor estatístico a partir de levantamento de bases secundárias e 
pode, portanto, ser fruto de uma base matemática e não pragmática  

(SILVA, 2008, p.22). 

 

Como se pode verificar, a análise fatorial se trata de uma técnica estatística 

de verificação de interdependência, através da qual todas as variáveis são 

consideradas ao mesmo tempo, cada uma sendo relacionada às demais. Segundo 

Costa (2006), nesse método, as variáveis estatísticas são formuladas para ampliar 

ao máximo seu poder de explicação do conjunto inteiro das variáveis. Dessa 

maneira, cada variável estatística (fator) pode ser observada como uma variável 

dependente, função do conjunto inteiro das variáveis verificadas. 

Segundo Collares (2011), 

As técnicas de análise fatorial exploratória e confirmatória proporcionam 
evidências de validade para questionários comumente usados para diversos 
fins, sejam eles de respostas dicotômicas ou ainda escalas tipo Likert. 
Essas técnicas são muito importantes, dentre outras áreas, em Psicometria 
e Sociometria. 

Para fins desta parte do estudo, as variáveis que tiveram a metodologia de 

captura de dados a partir da escala de Likert, mais utilizada em pesquisas de 

satisfação pessoal (opinião), cujos níveis de concordância são especificados na 

escala, conforme exemplo na figura abaixo. 
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Figura 9 - Modelo de questionário com aplicação de Escala de Likert. 

 

Foram utilizados, para fins de levantamento diagnóstico, indicadores 

específicos que visem resultados acerca do desenvolvimento sustentável, os quais 

foram construídos a partir de mapeamento validado no local, de acordo com a 

realidade percebida durante observações e pesquisas de campo. Pretendeu-se fazer 

um alinhamento entre a pesquisa de campo e as informações secundárias tratadas, 

a fim de que também servissem como prova real. 

A apresentação dos dados foi feita a partir de técnicas de descrição, o que 

inclui formatos de tabelas, gráficos, quadros e esquematizações.  

Não se pode descartar a hipótese de o teste de análise fatorial ser 

insuficiente para fins de avaliação da sustentabilidade local a partir das variáveis 

selecionadas, tendo em vista tratarem de temas bastante diversos uns dos outros. 
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4 ANÁLISE DOCUMENTAL 

4.1 Estudo de Mecanismos Jurídicos para o Desenvolvimento Sustentável do 
Arranjo Produtivo de Natuba, Vitória/PE 
 

Esta etapa da pesquisa visou analisar mecanismos jurídicos para controle de 

impactos multidimensionais que podem influenciar o Arranjo Produtivo Local (APL) 

de hortaliças em Natuba, microrregião do Município de Vitória de Santo Antão - PE.  

Tem caráter qualitativo, prospectivo, bibliográfico e documental e utiliza 

abordagem analítica dos elementos constituintes do estudo.  

Foram mecanismos estudados: alguns princípios norteadores do Direito 

Ambiental Brasileiro, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Diretor de Vitória de 

Santo Antão. 

4.1.1 Impactos Multidimensionais para o Desenvolvimento Sustentável para a 
Região de Natuba 
 

O Estado de Pernambuco tem uma agricultura fundamentada em elementos 

como agrotóxicos, fertilizantes e a mecanização agrícola como as formas de 

tecnologia de produção possível (AUGUSTO, 1999 apud RODRIGUES, 2006). 

Um dos grandes problemas relacionados à produção de hortaliças em Natuba 

é, portanto, o uso inescrupuloso dos agrotóxicos, fator impeditivo para a 

sustentabilidade do negócio, visto o alto impacto negativo que tais instrumentos têm 

sobre a população, através do consumo da produção, bem como de outros fatores. 

Em pesquisa realizada no período de 2008 a 2010, Pontes (2011) afirma que 

produtores estão utilizando de modo indiscriminado produtos não autorizados ou 

com dosagem acima dos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o que coloca a 

população que consome em riscos de adoecerem através da ingestão de 

agrotóxicos aplicados nos alimentos. Ainda de acordo com Pontes (2011), 

No Brasil ainda são permitidos agrotóxicos que são proibidos em outros países. 
(...) A presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos comercializados no 
Estado de Pernambuco indica a falta de orientação técnica dos produtores quanto 
ao uso correto e seguro desses produtos. É, contudo, importante destacar que as 
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vigilâncias sanitária e agropecuária têm um papel essencial na prevenção de 
riscos à saúde e de intervenção nos problemas sanitários. (p. 106). 

Newman (1978 apud RODRIGUES 2006) afirmou que agrotóxicos são 

utilizados na agricultura com a finalidade, fundamentalmente, de garantir maior 

produtividade e qualidade das culturas e reduzido custo com Mão-de-obra. 

O município da Vitória de Santo Antão, destacando-se a localidade de Natuba, é o 
maior produtor de folhosas do Estado de Pernambuco, principalmente alface. 
Nessa região, como na maioria das regiões produtoras de hortaliças, os 
problemas fitossanitários (doenças e pragas), associados ao baixo nível 
tecnológico adotado pelos produtores, podem comprometer toda a produção, 
quantitativa e qualitativamente. O controle de doenças e pragas em hortaliças é 
feito por meio do uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos, por grande 
número de produtores, na maioria das vezes, sem qualquer tipo de orientação. 
Tais fatos têm provocado sérios problemas ambientais, resultando, muitas vezes, 
em risco à saúde humana e animal, bem como, em contaminação do meio 
ambiente (RODRIGUES, 2006, p. 7). 

 Exemplo de contaminação do meio ambiente ocorre de forma clara ao se 

observar os aplicadores de agrotóxicos utilizando as embalagens do produto de 

modo errôneo, aplicando-as a atividades cotidianas. Outros exemplos são os atos de 

se extrair do rio água contaminada com resíduos de agrotóxicos para uso doméstico 

cuja água contém também lançamentos de esgotos sanitários em diversos trechos 

do Rio, provocando, obviamente, além de contaminação dessas águas, doenças 

consideradas graves para as famílias que dele dependem para subsistência. 

 De acordo com Dantas et al (2010), a carência de programas de coleta, 

tratamento e disposição final de esgotos; estações de tratamento que operam com 

baixa eficiência, provocam o comprometimento da qualidade da água do Rio 

Tapacurá. 

Um exemplo prático de consequência disso foi fato ocorrido em Junho de 2010 

em Vitória de Santo Antão, onde, por causa dos temporais locais, o Rio chegou a 

transbordar, provocando inundações em muitas áreas rurais e urbanas, sendo causa 

de falta de energia em alguns bairros, desordem no comércio local e perda de toda 

plantação cujo consumo passou a ser inadequado. Por fim, decretou-se estado de 

calamidade pública, tendo em vista mais de 500 pessoas estarem desabrigadas e a 

ponte que permite acesso principal no sentido da Capital do Estado foi interditada 

em resposta a desmoronamentos. Esta notícia foi parcialmente publicada em jornal 

de maior abrangência geográfica (JC ONLINE, 2010). 
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Tais impactos são sérios fatores impeditivos para o desenvolvimento 

sustentável de microrregiões produtoras de hortaliças, inclusive para a manutenção 

das atividades de subsistência locais, sobretudo de Natuba, grande representante 

do cinturão verde pernambucano. 

Diante dos impactos supracitados, percebe-se que a sociedade 

contemporânea depende, em sua essência, de ordenamento jurídico para as 

atividades multidimensionais que exerce. Dessa forma, faz-se necessário analisar 

alguns mecanismos jurídicos que funcionam como dispositivo de controle de 

impactos nas várias esferas que contemplam o desenvolvimento sustentável e 

conseguintemente analisar os mecanismos de controle jurídico e peculiaridades que 

as autoridades criaram para diminuir os impactos negativos sob uma ótica 

multidimensional em Natuba para estimular o desenvolvimento sustentável local. 

4.1.2 Dos Princípios do Direito Ambiental norteadores para o estudo de 
indicadores de sustentabilidade 
  

O termo sustentabilidade, segundo Houaiss (2002 apud ROSSI 2008), 

originou-se no século XX e foi conceituado como sendo característica ou condição 

do que é sustentável; que pode ser sustentado; passível de sustentação. Em 1987 a 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento elaborou um 

documento intitulado de Relatório Brundtland – O Nosso Futuro Comum, cujo intuito 

foi o de discutir as discrepâncias existentes entre os princípios do desenvolvimento 

sustentável e os padrões da economia capitalista. 

Segundo Rossi (2008), o fundamento da sustentabilidade foi anunciado no 

Princípio 5 da Declaração da Conferência de Estocolmo em 1972 

Os recursos não renováveis da Terra devem empregar-se de forma que se 
evite o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a 
humanidade compartilhe dos benefícios de sua utilização. 

  

De acordo com Silva (2007), o princípio da Sustentabilidade está claramente 

referido no art. 2º, I e II, da Lei 9433/97 (águas) e no art. 4º, IV, da Lei 9.985/2000 

(Unidades de Conservação da Natureza), cujas referências justificam perfeitamente 

a instituição de proteção ambiental. 
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Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

 I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;         

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;          

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

(BRASIL, 2010) 

“Art. 4o O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 
SNUC tem os seguintes objetivos: 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. 

                                    (BRASIL, 2000)  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, por conseguinte, em seu art. 225, 

incorporou o conceito de sustentabilidade de forma clara, ao trazer consigo que: 

Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes 
e futuras gerações  (BRASIL, 1988, p.89). 

 

Entretanto, a citação acima coincide com o primeiro princípio da Declaração 

de Estocolmo de 1972, o principio do direito à sadia qualidade de vida, cuja 

proclamação, segundo Silva (2007), aconteceu na Conferencia Rio 92, auferindo o 

direito dos seres humanos a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 

natureza. 

O mesmo art. 225 da Constituição Federal serve de norte para o princípio da 

obrigatoriedade da intervenção do poder público, cujo parágrafo 1º afirma que para 

que a efetividade desse direito seja assegurada, cabe ao Poder Público tomar 

medidas específicas, dentre elas preservar e restaurar processos ecológicos, 

promover educação ambiental em todos os níveis de ensino, bem como 

conscientização para a preservação do meio ambiente. 

Assim, fica claro que o Poder Público tem o dever de oferecer proteção ao 

meio ambiente, no sentido de assegurar sua integridade, promovendo a manutenção 

do equilíbrio ecológico. 
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O inciso VI do art. 225 da Constituição Federal é fundamentação para o 

princípio da informação. Toda a sociedade, portanto, deverá ser capacitada para 

participar de forma efetiva da defesa do meio ambiente. A educação ambiental é, 

para fins deste princípio, importante instrumento do Princípio da Informação. Além 

disso, todos devem ter acesso às informações, dados e pesquisas relacionadas ao 

meio ambiente que tiverem sido produzidos ou desenvolvidos em órgãos públicos, 

fato que justifica este ser intitulado também, por muitos estudiosos, de Princípio da 

Publicidade. 

O caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988 ainda é embasamento 

para o Princípio da Participação, cuja ideia expressa responsabilidade compartilhada 

entre diversos atores sociais (sociedade civil e Estado) quando da formulação e 

execução da política ambiental. Além disso, Silva (2008) acrescenta que leis 

ambientais mais recentes abordam magnanimamente a participação, citando a Lei 

9433/98, art. 1º, VI; a Medida Provisória 2186-16/2001, art. 11, VI; e a Lei 

9985/2000, art. 5º, II. 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: 

  VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 
a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
(BRASIL, 2010) 

Art. 11.  Compete ao Conselho de Gestão: 

VI - promover debates e consultas públicas sobre os temas de que trata 
esta Medida Provisória. (BRASIL, 2001) 

Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que: 

II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao 
envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política 
nacional de unidades de conservação (BRASIL, 2000).’ 
 

 Somando-se a isso, o inciso III do art. 5º da Lei supracitada, cuja incumbência 

das diretrizes é também a de assegurar a participação efetiva das populações locais 

na criação, implementação e gestão das unidades de conservação, provoca 

inferências no sentido de instigar a sociedade civil quanto à realização de seu papel 

social no tocante à administração das áreas de preservação ambiental. 

Por outro lado, nos últimos anos tem sido bastante debatida a função 

socioambiental da propriedade, o que implica afirmar que para que a propriedade 
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rural seja capaz de exercer seu papel social, é necessário devido cumprimento à 

legislação ambiental. 

Silva (2008) coloca ainda um importante princípio a se considerar, o Princípio 

Transitório da Erradicação da Pobreza, como sendo este meta declarada na 

Conferência Rio/92, bem como no art. 3º, III, da Constituição Federal Brasileira, a 

saber: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. (BRASIL, 1988, p.1). 

 

 Os últimos princípios relacionados ao tema proposto para este estudo são o 

da Precaução e o da Prevenção, cujos significados são por muitos doutrinadores 

brasileiros julgados como equitativos. Adversamente, o princípio da Precaução diz 

respeito à cautela que se deve ter em circunstâncias de ameaças a danos 

ambientais graves, somando-se a ausência de informações cientificas sobre o meio 

ambiente. Nessas situações, cabe ao responsável pelo empreendimento ou 

atividade provar que sua atividade não é causadora de prejuízos ambientais. 

 Em seu princípio 15, a Declaração do Rio/92 (BRASIL, 1992) menciona o 

princípio supracitado, ao afirmar que: “De modo a proteger o meio ambiente, o 

princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo 

com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 

ausência absoluta de certeza científica não deve ser utilizada como razão para 

postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação 

ambiental”. Dessa maneira, observa-se que nada justifica a ausência de cautela 

quando da execução de atividades que porventura poderão causar danos ao meio 

ambiente. 

 O Princípio da Prevenção, por sua vez, refere-se ao ato de agir de forma 

antecipada. Muitos autores, como dito anteriormente, costumam conceituar 

prevenção e precaução como princípios similares, porém para que seja possível 

prevenir danos ao meio ambiente, como é o caso, faz-se necessário antes ter uma 

noção dos riscos que certas atividades geram a ele. Este princípio é de extrema 
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importância pelo fato de que muitos dos danos ambientais são incompensáveis, 

irreversíveis. 

 Este último princípio tem sua fundamentação no princípio 8 da Declaração 

Rio/92, cujas linhas dão por certo que: “a fim de conseguir-se um desenvolvimento 

sustentado e uma qualidade de vida mais elevada para todos os povos, os Estados 

devem reduzir e eliminar os modos de produção e de consumo não viáveis e 

promover políticas demográficas apropriadas”. Além disso, o caput do art. 225 da 

Constituição Brasileira de 1988, ao estabelecer que o Poder Público e a coletividade 

têm o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações, também alicerça tal princípio. 

Os princípios neste estudo mencionados servirão para balizar pesquisas 

futuras em legislação ambiental, no sentido de orientar a implementação e a 

avaliação de indicadores de sustentabilidade, proporcionando a minimização da 

ocorrência de possíveis conflitos interpretativos dos dispositivos legais, todavia, 

embora alguns estudiosos pensem que rigidez através de legislações mais severas 

sirva como ferramenta de prevenção do meio ambiente, é a partir da consciência 

ecológica, promovida por ações específicas em educação ambiental, que serão 

visualizados atos protecionistas e preventivos para o meio ambiente, cuja 

implementação exige da sociedade quebra de paradigma de forte impacto histórico-

cultural. 

 

4.1.3 Da contextura Jurídica Brasileira para o estudo e o levantamento de 
Indicadores de sustentabilidade 
  

De maneira independente das várias conceituações colocadas por autores e 

estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento e de atuação profissional, o 

Brasil tem tido como importante modelo jurídico para o desenvolvimento sustentável: 

a Política Nacional do Meio Ambiente, fixada na Lei nº 6.938/81, cujos objetivos, de 

acordo com a própria Lei são, de forma sucinta, “a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. 
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Contudo, há de se concordar com Rossi (2008), quando afirma que esta 

legislação pouco abrange as atribuições para o alcance de tais finalidades. De toda 

sorte, os princípios trazidos pela PNMA, quando considerados nos planos de 

desenvolvimento nas esferas nacional, estadual e municipal, podem ser fortes 

fatores de influência, no sentido de contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

País, visto que planos alinhados com políticas nacionais auferem maiores 

tendências de alcance de êxito.  Tais planos de desenvolvimento por níveis 

hierárquicos são sustentados elas agências governamentais estabelecidas pelo 

SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído pela Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

No tocante aos mecanismos aplicáveis ao arranjo produtivo de hortaliças de 

Natuba – Vitória de Santo Antão / PE, cabe destacar os princípios da PNMA, 

constantes no seu art. 2º, os quais seguem: 

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;    

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras;  

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais; 

 VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 
da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa 
do meio ambiente. 

 

Outro documento que pode funcionar como mecanismo jurídico de controle de 

impactos ambientais, bem como de outras dimensões, é a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 

2006, pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais, a CNPCT. 

A CNPCT é um dos órgãos em destaque do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, criada pelo Decreto de 27 de dezembro de 2004 e 

alterada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, tendo caráter consultivo e deliberativo. 

Está encarregada, dentre outras atribuições, de coordenar e acompanhar a 
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implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais, cuja instituição consta no Decreto nº 6040/07. 

O principal objetivo da CNPCT é “promover o desenvolvimento sustentável 

desses grupos com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus 

direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, respeitando e 

valorizando suas identidades, formas de organização e instituições” (BRASIL, 20--). 

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais visa, principalmente, promover o desenvolvimento 

sustentável de povos e comunidades tradicionais, enfatizando as questões 

referentes a direitos territoriais, sociais, ambientais, culturais e econômicos, de forma 

a fortalecer, buscar reconhecimento e garantir tais direitos, valorizando sua 

identidade, formas de organização e suas instituições. (BRASIL, 2007) 

Para fins deste estudo, entende-se por Povos e Comunidades Tradicionais 

grupos e ou associações culturalmente diferenciados, auto reconhecidos como tais; 

que têm formas próprias de organização social, utilizando territórios e recursos 

naturais como meio de sobrevivência, como requisito para reprodução cultural, 

social, econômica, que utilizam conhecimentos e práticas tradicionais e as 

transferem por gerações. Os arranjos Produtivos Locais de Natuba se inserem neste 

conceito, visto que a agricultura se trata de atividade tradicional, cujas percepções e 

cultura são consideradas próprias da comunidade. 

Para seguir o caminho rumo ao Desenvolvimento Sustentável, a referida 

Política determinou princípios e instrumentos de atuação em todo o território 

nacional e tem utilizado como estratégia para o atendimento de seus objetivos a 

realização de Oficinas e Encontros em lugares distintos do País, de forma a articular, 

mobilizar e integrar comunidades das regiões contempladas com suas ações 

específicas e estabelecer redes locais que discutam e construam subsídios para o 

trabalho da CNPCT.  

A Política tem desenvolvido planos de trabalho relevantes para povos e 

comunidades tradicionais, os quais envolvem, dentre outras ações, a implantação de 

infraestrutura adequada a suas realidades socioculturais; a promoção de inclusão 

social, de forma a valorizar as formas tradicionais de educação e dialógicos, para 
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contribuir ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade tradicional; 

fomento e produção sustentável, no sentido de se proteger e valorizar práticas e 

conhecimentos tradicionais, inclusive de fomentar projetos de produção sustentável, 

bem como implementá-los. 

 

4.1.4 Análise da contextura Jurídica Local para o estudo e levantamento de 
Indicadores de Sustentabilidade para Natuba – Vitória de Santo Antão/PE, de 
acordo com os padrões jurídicos nacionais 
 

Esta etapa do estudo está reservada à análise do contexto jurídico local, no 

sentido de avaliar se há correlações destes documentos com os da esfera máster de 

poder nacional. A intenção, deste modo, é verificar se os mecanismos propostos 

pelo Município têm viabilidade para execução, do ponto de vista do alinhamento com 

os mecanismos nacionais citadas neste trabalho. Ademais, serão buscadas ações já 

realizadas em prol da resolução de questões envolvendo impactos nas 

multidimensões locais e como têm sido realizadas. Este levantamento será válido 

para posteriores pesquisas envolvendo análise de indicadores de sustentabilidade 

quantiqualitativos, cuja pesquisa poderá favorecer o fortalecimento social, 

econômico, ambiental, cultural e territorial de Natuba, podendo trazer outros 

resultados positivos para o Município do qual faz parte. 

Foram selecionados dois (02) documentos jurídicos importantes para esta 

pesquisa: a Lei Orgânica de Vitória de Santo Antão, de 05 de abril de 1990, e a Lei 

Municipal nº 3.199/2006, que disciplina o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

de Vitória de Santo Antão. 

A Lei Orgânica do Município de Vitória de Santo Antão dá maior ênfase às 

questões ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento, como se pode 

verificar a partir da leitura dos capítulos IV (Da Proteção ao Meio Ambiente) e IX (Do 

Meio Ambiente). No capítulo IV, seu art. 84º traz que: 

 O desenvolvimento deve ser conciliado com a proteção ao meio ambiente, 
obedecidos aos seguintes critérios: 

I – preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais; 

II – conservação do manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas; 
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III – proibição da alteração física, química ou biológica, direta ou 
indiretamente nocivas à saúde, à segurança e ao bem estar da 
comunidade; 

IV – controle dos agentes causadores de ruídos urbanos, poluição sonora e 
proteção do bem estar e do sossego público (de acordo com a Constituição 
Federal complementada  pela Lei Estadual n. 12.789 de 28 de abril de 
2005). (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1990). 

 

Somando-se a isto, há no art. 85º que “O Município assegurará participação 

comunitária no trato das questões ambientais e proporcionará meios para a 

formação da consciência ecológica da população”. 

Já no art. 89º, a Lei menciona a questão da importância do zelo para o regime 

jurídico das águas, como segue: 

“ART. 89º - É dever do Município, com o apoio da União e do Estado, dos 
cidadãos e da sociedade, zelar pelo regime jurídico das águas, devendo a 
lei determinar: 

I – o aproveitamento racional dos recursos hídricos para a sociedade; 

II – sua proteção contra ações ou eventos que comprometam a utilização 
futura, bem como a integridade e renovabilidade física e ecológica do ciclo 
hidrológico” (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1990). 

 

No Capítulo IX, cuja referência é o Meio Ambiente, no art. 129º, parágrafo 2º, 

a Lei disciplina a participação comunitária na administração das questões ambientais 

através da ação do Poder Público e o responsabiliza pelo ato de proporcionar meios 

para a formação da consciência ecológica da população. 

A Lei também se refere à qualidade ambiental no art. 130º: 

Art. 130º - A política municipal do meio ambiente, para garantir a qualidade 
ambiental propicia a vida, assegurará: 

I – a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais, 
assim como a garantia do manejo adequado das espécies e dos ecos 
sistemas. 

II – a definição dos espaços territoriais do município e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, proibidas quaisquer alterações físicas, 
químicas ou biológicas que direta ou indiretamente, possam ser nocivas à 
saúde, a segurança e ao bem estar da comunidade. 
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III – a exigência de relatório prévio de impacto ambiental para instalação de 
obras atividades e parcelamento do solo potencialmente causadores de 
degradação do meio ambiente. 

IV – a promoção da educação ambiental da rede de ensino municipal de 
forma interada e multi disciplinar. 

V – a implantação de soluções alternativas para a reciclagem do lixo urbano 
e a divulgação de métodos para o aproveitamento dos materiais recicláveis 
e biodegradáveis pela população (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1990). 

 

No âmbito da educação, especificamente sobre educação ambiental, meio de 

conscientização e “recondicionamento” sociocultural quanto ao respeito e à 

preservação do meio ambiente, o tema é um dos princípios-base do processo de 

ensino local, cujo inciso X do art. 96º é o item jurídico disciplinante, visto que afirma 

que “o ensino será ministrado com base no princípio da informação sobre as 

condições do ambiente, visando a preservação dos recursos naturais” (VITÓRIA DE 

SANTO ANTÃO, 1990).  

Além disso, seu art. 101º conclui o Capítulo II, Da Educação, através da 

afirmação de que a educação ambiental deverá fazer constar dos currículos das 

redes oficial e particular do Município, dentre outras temáticas importantes. 

Há também capítulo reservado para abordagem do desenvolvimento rural, 

cujos artigos entre 77º e 80º sustentam que: 

Art.  77º - O Município, com apoio do Estado e da União, adotará políticas 
agrícolas e fundiárias, visando propiciar: 

I – diversificação agrícola; 

II – o armazenamento da produção agrícola e pecuária; 

III – o crédito, a assistência técnica e a extensão rural; 

IV – a irrigação e a eletrificação rural; 

V – a habitação para o trabalhador rural; 

VI – o estímulo às cooperativa agropecuárias, às associações rurais, às 
entidades sindicais e à propriedade familiar, destinando-lhe uma dotação 
orçamentária específica e apoio através da distribuição de alimentos. 

Art.  78º - O município poderá destinar terras de sua propriedade e domínio, 
para o cultivo de produtos alimentares ou culturas de subsistência, 
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objetivando o abastecimento interno e beneficiando agricultores sem terras, 
segundo forma e critério estabelecidos em lei. 

Art.  79º - O Município não apoiará a concessão de benefícios ou incentivos 
creditício ou fiscal à exploração agrícola ou agroindustrial sob a forma de 
monocultura, ou que não destine para a produção de alimentos, pelo 
menos, dez por cento das terras. 

Art.  80º - A política agrícola e fundiária será formulada e executada com a 
participação de todos os setores da produção, armazenamento e 
comercialização, e obrigatoriamente envolverá produtores e trabalhadores 
rurais. (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1990). 

 

Além disso, a Lei prevê a implantação de programas de melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador rural, como pode ser confirmado no art. 4º, inciso 

III: 

Art. 4º - Ao Município da Vitória de Santo Antão compete, em comum com a 
União e o Estado de Pernambuco, além do disposto no inciso II do Art. 2º e 
observadas as normas de cooperação fixadas em lei complementar federal: 

III – implantar programas de melhoria da qualidade de vida do homem do 
campo, englobando os aspectos ligados à satisfação de suas necessidades 
sociais e da produção; (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1990). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que a Lei Orgânica do Município está alinhada 

com as Políticas e Leis Nacionais. Embora não mencione explicitamente o termo 

“Desenvolvimento Sustentável” ou “Desenvolvimento Local Sustentável”, o art. 89º 

previu preocupação com gerações futuras e a legislação foi elaborada sob a égide 

da proteção ao meio ambiente, utilizando-se, dentre outros, do princípio da 

informação, ao prever a promoção da educação ambiental nos processos de ensino 

municipais. 

O segundo documento de análise jurídica local é o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Vitória de Santo Antão, criado em 27 de 

novembro de 2006, devendo seguir prazo de validade de 10 (dez) anos.  

O plano diretor expõe de forma mais clara que tenta estar alinhado aos planos 

das esferas de superior hierarquia, quando, em seu art. 3º, afirma considerar:  

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 
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II – planejamento integrado da região metropolitana do Recife; 

III – planos e programas setoriais de caráter federal, estadual e regional. 
(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 2006) 

 

A partir dos objetivos detalhados no Plano, é possível observar que há certo 

direcionamento em relação aos eixos propostos pelas políticas nacionais neste 

estudo mencionados. Percebe-se que o Plano visa ao atendimento de metas que 

apontam para o desenvolvimento sustentável. 

Somando-se a isto, no art. 12º, verifica-se que é uma das ações prioritárias a 

questão da elaboração de plano macro de drenagem urbana, a fim de se combater 

às enchentes, através de recuperação e ampliação de canais, canalizações, 

implantação e redimensionamento de travessias, recuperação de margens e 

recomposição de vegetação ciliar, o que pode influenciar diretamente as atividades 

agrícolas de Natuba, visto que esta comunidade já foi várias vezes prejudicada por 

causa de enchentes do Rio Tapacurá, pela falta de manutenção de limpeza. 

Cabe lembrar que este último documento poderá funcionar como mecanismo 

de controle de impactos multidimensionais, mas, por causa de sua natureza de 

plano de trabalho, ou plano de governo para curto e médio prazos, é bem possível 

que as ações por ele propostas não sejam executadas ou tenham lento processo de 

implementação e resultados. 

Além disso, o Município tem contado bastante com o desenvolvimento de 

pesquisas que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável local, através de 

sugestão de implementação de políticas públicas que são capazes de solucionar 

sérios problemas, como é o caso dos estudos diagnósticos da qualidade da água do 

Rio Tapacurá, desenvolvidos por Dantas et al (2010) e pelo Projeto Reflorestágua, 

vinculado à Sociedade Nordestina de Ecologia, além de estudos acadêmicos em 

nível de graduação e mestrado que levantam novas questões sobre o Município e 

propõem soluções viáveis, mas que dependem sempre de parcerias com governo 

local.  

Há, ainda intervenção do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, que 

através da promoção de educação ambiental para trabalhadores rurais de Vitória de 
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Santo Antão, por meio de capacitações, abordam questões sobre agroecologia e 

utilização de agrotóxicos. Isso contribui bastante para a promoção dos princípios da 

prevenção e precaução, respectivamente, aplicados a áreas consideradas 

prioritárias em termos de prática de ações que viabilizem o desenvolvimento local 

sustentável. 

4.2 Políticas Públicas para áreas agrícolas em Vitória de Santo Antão - PE 
 

Estudos em políticas públicas voltadas para áreas rurais, especificamente para 

áreas agrícolas, são muito recentes no Brasil. A população rural vem anos a fio 

lutando por uma política agrária que efetivamente gere resultados positivos, mas não 

se tem sequer um posicionamento explícito oficial sobre o assunto. Dessa forma, 

essa necessidade tenta ser suprida por outras políticas públicas sociais de caráter 

compensatório, com o objetivo de suprir emergencialmente as carências daqueles 

indivíduos. Com esta finalidade de compensação, surgiram duas políticas públicas 

importantes: a Previdência Social Rural e o PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

Denardi (2001) afirma que das políticas públicas voltadas à agricultura no 

Brasil, entre o período de 1970 e 2000 o país teve implantada principalmente a 

política agrícola. A política agrária, por seu turno, sempre foi bastante marginalizada 

e até esquecida. O autor defende a ideia de que a política agrícola no País sempre 

foi determinada a partir de interesses dos negócios agrícolas e que a política agrária 

perdeu importância nos anos 80 e 90 em detrimento das políticas macroeconômicas. 

Afirma ainda que nos anos 90 a agricultura passou a assumir novos papéis, tais 

como a geração de emprego e a preocupação com o meio ambiente, questões, 

obviamente, não levantadas pelos próprios agricultores.  

Assim, fica claro que historicamente os agricultores quase nunca tiveram 

representatividade para a defesa de seus interesses, ou seja, para persuadir o 

Estado a tomar decisões de política agrícola que realmente os atinjam 

positivamente. 

Esta realidade não é diferente para a população rural vitoriense. As políticas 

públicas que visam apoiar a atividade agrícola e os agricultores no município de 

Vitória de Santo Antão são a Previdência Social e o PRONAF. 
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4.2.1 Previdência Social 

 

A Previdência Social é uma política pública integrante da seguridade social. A 

renda obtida pela Previdência Social é utilizada para substituir a renda do 

trabalhador contribuinte, caso este perca a capacidade de trabalhar, seja por 

motivos de doença, invalidez, idade avançada, morte de cônjuge e desemprego 

involuntário. 

As transferências de renda da Previdência Social através dos vários tipos 
de seguros pagos, com a Previdência Rural, em especial, têm contribuído 
para sustentação das rendas das famílias de mais baixa renda e para a 
melhoria das condições de habitação, saneamento e esgotamento sanitário 
existentes nas vilas e povoados das áreas rurais e urbanas. (GALINDO; 
FERREIRA IRMÃO, 2006). 
 

Brumer (2002) preocupou-se em analisar as questões relacionadas à 

previdência social rural com vistas ao vislumbramento de mudança positiva para a 

população rural, sobretudo para: 

 

1) a inclusão dos trabalhadores rurais – com destaque para os 

trabalhadores familiares ter sido tardia em relação a outras categorias de 

trabalhadores;  

2) no decorrer da história da previdência social brasileira, houve momentos 

em que a concessão de benefícios aos trabalhadores rurais resultou da 

ação estatal, ao passo que, em outros momentos foi evidente a mobilização 

dos interessados visando a melhoria de benefícios já concedidos e a 

conquista de novos benefícios;  

3) a previdência social rural ser deficitária, uma vez que o valor total das 

contribuições é inferior ao montante de benefícios, parecendo haver uma 

certa distribuição de rendas do setor urbano para o rural. 

 

O setor rural é subordinado ao urbano e que, por isso, a capacidade 

contributiva do setor rural para a previdência social é muito baixa, tornando 

praticamente impossível o equilíbrio entre contribuições e benefícios. (BRUMER, 

2002). 

Ferreira Irmão e Moeller (2006) afirmam as famílias rurais geralmente têm 

acesso limitado a oportunidades e alternativas de trabalho e renda. Esta realidade é 

ampliada através do acesso que passam a ter às transferências de renda do sistema 

previdenciário, o qual possibilita aumento da renda familiar, bem como amplia 

relações e oportunidades com vários ramos da atividade econômica.  



 

 
 

Galindo e Ferreira Irmão (2006) destacam que a Previdência Social provoca 

impacto positivo para a sustentabilidade do homem no

política pública transferir benefício que o permite optar pela permanência no meio 

rural, aquele do qual ele naturalmente faz parte. Por outro lado, os autores relatam 

que o quantitativo de dependentes de tal benefício, inclusiv

dependentes dos beneficiários é um indicador de fraqueza e debilidade da economia 

local. 

Denardi (2001) afirma que a Previdência Social é, sem sombra de dúvidas, a 

mais importante política social para os agricultores familiares do País, tend

o grande impacto que as aposentadorias e pensões mensais recebidas causam para 

a população pobre em todo território nacional.

De acordo com Brasil

período de abril de 2011, foi equivalente a 2

despesas com benefícios (previdenciários e passivo judicial) foram equivalentes a 

21,67% das despesas totais, conforme mostra 

Tabela 1 - Brasil - Resultados do Regime Geral da Previdência Social 

Fonte: Brasil, 2011. 

Galindo e Ferreira Irmão (2006) destacam que a Previdência Social provoca 

impacto positivo para a sustentabilidade do homem no campo, tendo em vista esta 

política pública transferir benefício que o permite optar pela permanência no meio 

rural, aquele do qual ele naturalmente faz parte. Por outro lado, os autores relatam 

que o quantitativo de dependentes de tal benefício, inclusiv

dependentes dos beneficiários é um indicador de fraqueza e debilidade da economia 

Denardi (2001) afirma que a Previdência Social é, sem sombra de dúvidas, a 

mais importante política social para os agricultores familiares do País, tend

o grande impacto que as aposentadorias e pensões mensais recebidas causam para 

a população pobre em todo território nacional. 

Brasil (2011), a arrecadação líquida rural no Brasil, até o 

período de abril de 2011, foi equivalente a 2,23% da arrecadação líquida total e as 

despesas com benefícios (previdenciários e passivo judicial) foram equivalentes a 

21,67% das despesas totais, conforme mostra a Tabela 1. 

 

Resultados do Regime Geral da Previdência Social 
(2011). 
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Galindo e Ferreira Irmão (2006) destacam que a Previdência Social provoca 

campo, tendo em vista esta 

política pública transferir benefício que o permite optar pela permanência no meio 

rural, aquele do qual ele naturalmente faz parte. Por outro lado, os autores relatam 

que o quantitativo de dependentes de tal benefício, inclusive o volume dos 

dependentes dos beneficiários é um indicador de fraqueza e debilidade da economia 

Denardi (2001) afirma que a Previdência Social é, sem sombra de dúvidas, a 

mais importante política social para os agricultores familiares do País, tendo em vista 

o grande impacto que as aposentadorias e pensões mensais recebidas causam para 

(2011), a arrecadação líquida rural no Brasil, até o 

,23% da arrecadação líquida total e as 

despesas com benefícios (previdenciários e passivo judicial) foram equivalentes a 

Resultados do Regime Geral da Previdência Social - Maio (2010) a abril 

 



 

 
 

 De acordo com levantamento feito pela Agência de Previdência Social de 

Vitória de Santo Antão

mantidos/ativos, dos quais 2.618 

estavam distribuídos nas modalidades descritas no Gráfico 

Gráfico 1 - Quantidade de Benefícios rurais mantidos/ativos APS 
(período de abril de 2011) 

Fonte: Brasil, 2011 (adaptado).

O extinto FUNRURAL, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, era uma 

contribuição social rural que tinha a f

INSS, o qual previa benefícios de aposentadoria e aumento da cobertura dos 

serviços de saúde concedidos a trabalhadores rurais. O FUNRURAL era cobrado na 

forma de tributo sobre o resultado bruto dos produtos rurai

(BRASIL, 2011).  

Os benefícios remanescentes do referido Fundo, atualmente são equivalentes 

a R$ 1.426.810,00 mensais

Município de Vitória de Santo Antão 

Diante de tanta importância da Previdência Social para a vida do agricultor 

rural, Santos (2010) afirma que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílio (PNAD) realizada em 2002, apenas 23,01% da população de produtores 

rurais está sendo beneficiada com alguma modalidade de cobertura previdenciária.  

Os 76,99% complementares, precisam comprovar que são pessoas deficientes ou 

incapazes de prover seu próprio sustento para, a partir daí, garantir um salário 

7.423

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS MANTIDOS/ATIVOS APS 
SANTO ANTÃO 

De acordo com levantamento feito pela Agência de Previdência Social de 

Vitória de Santo Antão, em 2011 havia um total de 12.278 benefícios rurai

mantidos/ativos, dos quais 2.618 eram oriundos do extinto FUNRURAL e os demais 

distribuídos nas modalidades descritas no Gráfico 1. 

Quantidade de Benefícios rurais mantidos/ativos APS - Vitória de Santo Antão 

Brasil, 2011 (adaptado). 

O extinto FUNRURAL, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, era uma 

contribuição social rural que tinha a finalidade de custear a seguridade geral do 

INSS, o qual previa benefícios de aposentadoria e aumento da cobertura dos 

serviços de saúde concedidos a trabalhadores rurais. O FUNRURAL era cobrado na 

forma de tributo sobre o resultado bruto dos produtos rurai

Os benefícios remanescentes do referido Fundo, atualmente são equivalentes 

mensais, dados relativos ao mês de julho de 2011, para o 

Município de Vitória de Santo Antão – PE (BRASIL, 2011). 

Diante de tanta importância da Previdência Social para a vida do agricultor 

rural, Santos (2010) afirma que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílio (PNAD) realizada em 2002, apenas 23,01% da população de produtores 

eficiada com alguma modalidade de cobertura previdenciária.  

Os 76,99% complementares, precisam comprovar que são pessoas deficientes ou 

incapazes de prover seu próprio sustento para, a partir daí, garantir um salário 
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De acordo com levantamento feito pela Agência de Previdência Social de 

um total de 12.278 benefícios rurais 

oriundos do extinto FUNRURAL e os demais 

Vitória de Santo Antão - PE 

 

O extinto FUNRURAL, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, era uma 

inalidade de custear a seguridade geral do 

INSS, o qual previa benefícios de aposentadoria e aumento da cobertura dos 

serviços de saúde concedidos a trabalhadores rurais. O FUNRURAL era cobrado na 

forma de tributo sobre o resultado bruto dos produtos rurais comercializados 

Os benefícios remanescentes do referido Fundo, atualmente são equivalentes 

, dados relativos ao mês de julho de 2011, para o 

Diante de tanta importância da Previdência Social para a vida do agricultor 

rural, Santos (2010) afirma que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílio (PNAD) realizada em 2002, apenas 23,01% da população de produtores 

eficiada com alguma modalidade de cobertura previdenciária.  

Os 76,99% complementares, precisam comprovar que são pessoas deficientes ou 

incapazes de prover seu próprio sustento para, a partir daí, garantir um salário 

VITÓRIA DE 

EXTINTO FUNRURAL

PENSÃO POR MORTE

AUXÍLIO RECLUSÃO

AUXÍLIO DOENÇA

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

APOSENTADORIA POR IDADE

SALÁRIO MATERNIDADE
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mínimo mensalmente após completar 65 anos de idade. Este tipo de benefício está 

previsto na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

4.2.2 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
 

O PRONAF se trata de uma concessão de crédito para a execução de 

projetos coletivos e individuais com o objetivo de promover geração de renda para 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária. É considerada a primeira 

política pública diferenciada em favor dos agricultores familiares brasileiros 

(DINARDI, 2001). 

No âmbito do governo federal, o PRONAF é um campo de disputa entre 
duas forças ou posições. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
respaldado por setores do BNDES e do IPEA, pretende dar ao PRONAF a 
importância e amplitude de uma efetiva política de desenvolvimento rural. 
Mas os ministérios da Fazenda e da Agricultura veem o PRONAF apenas 
como uma política social compensatória, isto é, como mero paliativo para 
minorar os efeitos da "inevitável" marginalização e exclusão dos pequenos 
agricultores sem condições reais de integração e competição nos mercados 
globalizados (DINARDI, 2001). 
 

O fato é que este programa é uma política pública de grande 

representatividade para o setor agrícola por oferecer crédito a menores taxas de 

juros e maiores chances de contribuir para o crescimento do negócio agrícola, o que 

consequentemente pode provocar menores taxas de inadimplência. 

Os projetos podem ser destinados ao financiamento do custeio da safra, de 

atividades agroindustriais, investimentos em maquinário ou infraestrutura. A renda 

bruta anual limite para a concessão do crédito deve ser de até R$ 110 mil (BRASIL, 

2011). 

O instrumento utilizado para identificação do agricultor para que possa ter 

acesso a esta política pública é a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). As 

entidades emissoras de DAP no referido Município são: a) Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA); b) Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de 

Pernambuco; c) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; d) Ministério 

da Pesca e Aquicultura; e e) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória de Santo 

Antão. Para Vitória de Santo Antão, existem, de um total de 6.531 declarações, 

5.812 ativas. (BRASIL, 2011). 
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O crédito é efetuado por agentes financeiros que fazem parte do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR). Em Vitória de Santo Antão, os órgãos financeiros 

que operacionalizam o PRONAF são o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, 

cujos dados inerentes e valores de concessão de créditos para a população 

especificamente estudada não foram publicados. 

Santos e Fávero (2006), através da pesquisa acerca dos resultados oriundos 

da política do PRONAF em Pernambuco, constataram que em relação à 

operacionalização do crédito, há um nível considerável de burocracia, muitas vezes 

associada à restrição de informações, o que tem dificultado o acesso aos recursos, o 

que acaba também por comprometer a análise da eficácia e eficiência do próprio 

programa. Afirmam ainda que alguns dados estratégicos para a contribuição da 

melhoria dos processos do programa, sobretudo para o Estado de Pernambuco e 

seus municípios, não estão disponíveis e, assim, a falta de estatísticas 

comprobatórias impedem que seja feita uma avaliação mais acurada dos resultados 

obtidos.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 Levantamento de Perfil Multidimensional da Comunidade de Natuba: 
resultados da análise descritiva e cruzamento de dados 
 

Segundo observações e análises realizadas neste estudo, foi verificado que a 

agricultura na comunidade de Natuba, Vitória de Santo Antão - PE, tem sido 

praticada em pequenas propriedades, cuja cultivo de hortaliças é 

predominantemente destinada a atividades comerciais. 

Os indicadores considerados mais relevantes para a análise de resultados 

estão expostos neste capítulo. 

5.1.1 Dimensão Social 
 

A primeira dimensão analisada foi a Social, cuja abordagem diz respeito aos 

Dados Pessoais e Ocupacionais, Indicadores de Vitalidade Comunitária, Saúde, 

Educação e Habitação.  

As tabelas 2, 3 e 4 dizem respeito à Distribuição de frequência, percentual e 
percentual válido de idades, sexo e profissão de moradores da comunidade 
estudada, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Distribuição de frequência das idades dos moradores Natuba 

 
Frequência Percentual 

Percentual 
Válido 

18 |---- 26 anos 66 23,2 23,4 

26 |---- 36 anos 75 26,3 26,6 

36 |---- 46 anos 61 21,4 21,7 

46 |---- 60 anos 50 17,5 17,7 

>= 60 anos 30 10,5 10,6 

Subtotal  282 98,9 100,0 

Não Responderam 3 1,1 - 

Total  285 100 - 
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Podemos observar na tabela acima que, em relação à idade, a frequência foi 

maior para o intervalo de 26 a 36 anos, o que configura uma população moradora 

predominantemente jovem. 

Tabela 3 - Distribuição de frequência do sexo dos moradores de Natuba 

 
Frequência Percentual 

Percentual 
Válido 

Masculino 93 32,9 32,9 

Feminino 190 67,1 67,1 

Subtotal 283 98,9 100,0 

Não 
responderam 

02 1,1 - 

Total  285 100 - 

 

 Segundo a Tabela 3, no que diz respeito à predominância de gênero para a 

população estudada, o sexo feminino é o que prevalece para a população 

entrevistada. Tal resultado pode ter mostrado tamanha discrepância pelo fato de a 

comunidade possuir uma taxa de natalidade maior para pessoas do sexo feminino. 

Tabela 4 - Distribuição de frequência da profissão dos moradores de Natuba 

 
Frequência Percentual 

Percentual 
Válido 

Estudante 23 8,1 8,2 

Produtor Rural 48 16,8 17,2 

Proprietário Rural 40 14,0 14,3 

Trabalhador Rural 83 29,1 29,7 

Educador 1 0,3 ,4 

Doméstica 24 8,4 8,6 

Autônomo 13 4,6 4,7 

Desempregado 8 2,8 2,9 

Outras Profissões 39 13,7 14,0 

Subtotal 279 97,9 100,0 

Não Responderam 6 2,1 
 

Total  285 100 
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Como é possível observar, a população abordada neste estudo apontou para 

uma maior freqüência de trabalhadores rurais, no que diz respeito ao item de 

classificação de profissão dos moradores entrevistados. Em segundo lugar, estão os 

produtores e, em terceiro, os proprietários rurais. Apesar de parte de a comunidade 

estar em transição de rural para urbana, em virtude do crescimento urbano do 

Município, é possível verificar que a predominância de atividades voltadas à 

agricultura para a população estudada é bastante clara e bem maior em relação às 

demais. 

O Gráfico 2 permite análise do tamanho das famílias na Comunidade de 

Natuba. A maioria das pessoas entrevistadas, ou não tem filhos, ou tem, no máximo, 

dois filhos, como pode ser verificado a seguir. 

Gráfico 2 - Percentual de filhos dos moradores de Natuba 

 

 Na Tabela que segue, pode-se verificar a Distribuição de frequência da 

escolaridade dos moradores da comunidade estudada, cujo resultado apontou para 

uma frequência maior de pessoas com Ensino Fundamental Incompleto, cujo 

percentual representa 45,1 de toda a população respondente. Isto significa que a 

maior parte da população para de estudar muito cedo. Supõe-se que a falta de 

estrutura imposta pela realidade à vida das crianças e adolescentes da comunidade, 

os levem a entrar no mercado de trabalho mais cedo. 
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Tabela 5- Distribuição de frequência da escolaridade dos moradores da comunidade de Natuba 

 
Frequência Percentual 

Percentual 
Válido 

Analfabeto 33 11,6 12,0 

Fundamental 
Incompleto 

124 43,5 45,1 

Fundamental Completo 24 8,4 8,7 

Médio Incompleto 43 15,1 15,6 

Médio Completo 49 17,2 17,8 

Superior Incompleto 2 0,7 ,7 

Subtotal 275 96,5 100,0 

Não Responderam 10 3,5 - 

Total 285 100 - 

 

 Os Indicadores de Vitalidade Comunitária permitiram avaliar os níveis de 

satisfação, de presteza, de socialização dos moradores em relação a seus vizinhos 

e entre comunidades vizinhas. Além disso, buscou-se verificar o nível de sentimento 

de influência dos moradores em relação a autoridades importantes, o nível de 

confiança em relação aos gestores e o nível de satisfação com infraestrutura local. 

Os resultados estão na tabela 6. Os percentuais são referidos ao total de respostas 

para cada questão, cujas frequências totais (equivalentes a percentuais válidos) 

variaram de item para item.  

 Em relação ao nível de satisfação da confiança com os vizinhos, a 

população estudada afirmou, em sua maioria (49,5%), estar muito satisfeita. É 

possível verificar que a maior parte dos moradores de Natuba também se sente 

muito satisfeita em relação ao nível de presteza e ao nível de socialização entre os 

vizinhos, o que permite supor que pode haver certa cooperação entre vizinhos, 

facilitando maior prática de atividades coletivas. 
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Tabela 6 - Distribuição de frequência dos Indicadores de Vitalidade Comunitária (Dimensão 
Social) 

 

 Quanto à Distribuição de frequência do nível de socialização dos moradores 

de Natuba com comunidades vizinhas, a maioria dos moradores também se sente 

muito satisfeita em relação a este indicador. 

A partir da análise da tabela anterior, também é possível observar que os 

moradores entrevistados estão um pouco divididos entre muito insatisfeitos e muito 

satisfeitos (diferença de um ponto na frequência), colocando em dúvida qual a real 

situação local em relação ao nível de sentimento de influência de autoridades em 

favor da comunidade.  

No que se refere à frequência do nível de confiança nos gestores no tocante 

às questões locais de Natuba, a maioria da população está muito insatisfeita. Os 

moradores em geral não sentem que podem confiar nos representantes do governo 

local para a resolução de questões políticas e de infraestrutura, sobretudo, questões 

estas que em muito dependem de decisões políticas dos gestores do município. Isto 

pode impactar negativamente na comunicação da comunidade com os 

representantes de órgãos públicos locais para a busca de soluções viáveis para os 

problemas locais. 

 Indicadores 
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 
Satisfeito 

Total 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Satisfação com 
Vizinhos 

29 10,3 11 3,9 58 20,6 44 15,6 140 49,6 282 100 

Presteza entre 
Vizinhos 

26 9,3 11 3,9 59 21,1 55 19,6 129 46,1 280 100 

Socialização entre  
Moradores 16 5,8 15 5,5 74 26,9 39 14,2 131 47,6 275 100 

Socialização entre  
Comunidades 42 15,6 21 7,8 54 20,1 58 21,6 94 34,9 269 100 

Influencia as 
Autoridades 

72 25,8 26 9,3 62 22,2 48 17,2 71 25,4 279 100 

Confiança nos 
Gestores 

101 35,9 18 6,4 39 13,9 39 13,9 84 29,9 281 100 

Satisfação com 
Infraestrutura 

205 73,0 22 7,8 24 8,5 15 5,3 15 5,3 281 100 
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 No que diz respeito ao nível de satisfação dos entrevistados em relação à 

infraestrutura local, a maioria dos moradores está muito insatisfeita (72,4%). 

Os indicadores de saúde de maior relevância para fins deste estudo foram 

representados nas Tabelas 7 e 8. Os percentuais são referidos ao total de respostas 

para cada questão (equivalentes a percentuais válidos). 

Tabela 7 - Distribuição de frequência dos Indicadores de Saúde da comunidade de Natuba 

 

Como é possível observar, tanto para o nível de satisfação em relação à 

alimentação que os moradores conseguem ter, de acordo com os padrões 

econômico e cultural, e à oferta de Serviços de Saúde para a comunidade, a maioria 

dos entrevistados está muito satisfeita. 

Quanto ao uso de anticoncepcionais pelas respondentes, de um total de 175 

mulheres, 92 usam anticoncepcionais, o que representa um percentual de 52,6% da 

população feminina que respondeu a pesquisa. Este dado pode significar que a 

maioria das mulheres participantes da pesquisa tem, de alguma forma, instrução no 

que se refere ao controle de natalidade e utilização do método contraceptivo. 

Tabela 8 - Distribuição de frequência do uso de anticoncepcionais da comunidade Natuba 

  Frequência Percentual 
Percentual 

Válido 

Sim 92 32,3 52,6 
Não 83 29,1 47,4 
Subtotal  175 61,4 100,0 
Não se Aplicam 93 32,6 - 
Não Responderam 17 6,0 - 
Total 285 100 - 

 

  
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 
Satisfeito 

Total 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Satisfação com 
Alimentação 11 3,9 11 3,9 49 17,4 73 26,0 137 48,8 281 100 

Satisfação com 
Serviços de 
Saúde 36 12,8 18 6,4 48 17,1 57 20,3 122 43,4 281 100 
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Para a subcategoria de Educação, foram analisados dados referentes em 

nível de escolaridade, participação do Programa Bolsa Família, nível da satisfação 

em relação à disponibilidade e qualidade da merenda e transporte escolar. A Tabela 

9 traz a Distribuição de frequência do nível de escolaridade versus idade dos 

moradores de Natuba. Trata-se de uma tabela cruzada, utilizando análise de 

correlação de Spearman. 

Tabela 9- Distribuição de frequência do nível de escolaridade versus idade dos moradores da 
Comunidade de Natuba. 

Escolaridade  

Idade (anos) 

Total 
18 |---- 

26 
26 |---- 

36 
36 |---- 

46 
46 |---- 

60 
>= 60 

Analfabeto 1 2 11 7 12 33 

Fundamental Incompleto 21 23 38 29 13 124 

Fundamental Completo 4 10 3 4 2 23 

Médio Incompleto 25 9 3 6 0 43 

Médio Completo 13 28 6 2 0 49 

Superior Incompleto 0 2 0 0 0 2 

Total 64 74 61 48 27 274 

Não responderam 
 

285 

 

Para o cruzamento de tais dados (escolaridade x idade), o Teste 

de Correlação de Spearman foi significativo ao nível de 0,01, ou seja, as variáveis 

escolaridade e idade são inversamente correlacionadas, conforme o Quadro 6. 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Quadro 6 - Teste de correlação de Spearman entre idade e escolaridade dos moradores da 
comunidade de Natuba 

 
Idade Escolaridade 

Idade 

Coeficiente de 
correlação de 
Spearman 

1 -0,476 

p-valor 

 
0,000 

Escolaridade 

Coeficiente de 
correlação de 
Spearman 

-0,476 1 

p-valor 0,000 

 
 

Como se pode verificar na tabela 9, a maioria dos entrevistados tem o nível 

de escolaridade baixo (Fundamental Incompleto = 124). Há uma maior concentração 

deste nível de escolaridade no grupo cuja idade varia entre 36 e 46 anos (38 

entrevistados). Já para o nível de escolaridade de ensino médio completo, a 

prevalência acontece para os entrevistados cuja idade é igual ou inferior a 36 anos. 

O número de analfabetos levantado na amostra representa 12% do total de 

entrevistados, podendo-se considerar um dado preocupante para o desenvolvimento 

sustentável da comunidade.  

Sabe-se que o analfabetismo é um forte indicador de pobreza em todo o 

mundo. Nesse sentido, Demo (1999) afirma que a educação é o que impulsiona o 

desenvolvimento e as potencialidades das comunidades, já que é o que transforma 

o indivíduo em sujeito de sua história, tornando-se mais capaz de buscar alternativas 

que visem à solução de problemas locais. Surgem, daí, muitas outras vertentes que 

impedem ou impactam negativamente na diminuição dessa taxa representada pela 

população abordada. Cabe estudo mais criterioso para determinar quais fatores 

geram tal resultado. 

Considerou-se, também, para fins deste estudo, a análise da Distribuição de 

frequência de nível de escolaridade versus quantidade de filhos dos moradores da 

comunidade de Natuba. Os resultados acompanham as tendências de outros 

estudos. De acordo com o IBGE (2010), por exemplo, mulheres com maior nível de 

escolaridade são mães mais tarde e têm menos filhos. 
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Tabela 10 - Distribuição de frequência do nível de escolaridade versus quantidade de filhos 
dos moradores da comunidade de Natuba 

Escolaridade  

Filhos 

Total Não tem Filhos Um Dois Três Quatro Cinco ou mais 

Analfabeto 3 2 6 5 6 11 33 

Fundamental Incompleto 18 18 35 22 13 16 122 

Fundamental Completo 4 8 4 4 1 3 24 

Médio Incompleto 22 11 2 4 2 2 43 

Médio Completo 23 19 3 3 0 1 49 

Superior Incompleto 1 1 0 0 0 0 2 

Subtotal 71 59 50 38 22 33 273 

Não reponderam 
      

12 

Total 
      

285 

 

O teste de correlação de Spearman foi significativo ao nível de 0,01, ou seja, 

as variáveis escolaridade e quantidade de filhos são inversamente correlacionadas, 

conforme o Quadro 7. 

Quadro 7 - Teste de correlação de Spearman entre  escolaridade e quantidade de filhos dos 
moradores da comunidade de Natuba 

 
Escolaridade Filhos 

Escolaridade 

Coeficiente de 
correlação de 
Spearman 

1 -0,491 

p-valor 

 
0,000 

Filhos 

Coeficiente de 
correlação de 
Spearman 

-0,491 1 

p-valor 0,000 

 
 



91 
 

 
 

Pode-se observar na Tabela 10 que os entrevistados cujo nível de 

escolaridade é mais baixo (analfabeto ou nível fundamental incompleto), a 

quantidade de filhos é maior. 

Quanto à participação de filhos no Programa Bolsa Família, a Tabela 11 

mostra que, de um total de 189 entrevistados, 78 (41%) afirmaram estar excluídas 

do benefício. Apesar disso, aproximadamente 30% da população possui um filho e é 

beneficiada pelo Programa Bolsa Família.  

Este programa foi instituído através da Lei 10.836 de 2004 e está 

regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04. Configura-se pela transferência de renda 

para famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza no País. 

Sua gestão acontece de maneira descentralizada entre as esferas do poder público, 

o que permite maior autonomia dos governos locais em administrarem o recurso 

destinado.  

Tabela 11 - Distribuição de frequência do número de filhos que recebem Bolsa Família da 
comunidade Natuba 

  Frequência Percentual 
Percentual 

Válido 
Nenhum Filho 78 27,4 41,3 
Um Filho 56 19,6 29,6 
Dois Filhos 37 13,0 19,6 
Três ou mais Filhos 18 6,3 9,5 
Subtotal 189 66,3 100,0 
Não tem Filhos 72 25,3 - 
Não Responderam 24 8,4 - 
Total  285 100 - 

 

 

No que diz respeito à merenda escolar, esta é forte aliada à promoção do 

crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar de estudantes 

de escolas públicas de educação básica e filantrópicas no Brasil.  

De acordo com SEMED (2013), a merenda escolar deve ser garantida 

através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cujos recursos são 

transferidos e compartilhados entre a União, os estados brasileiros, o Distrito 

Federal e os municípios. A Lei Federal 11.947/2009 foi sancionada com o intuito de 
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regulamentar o repasse do recurso destinado à merenda escolar, do qual 30% deva 

ser contemplado a partir da compra de gêneros alimentícios provenientes da 

agricultura familiar, a fim de que a população beneficiada passasse a ter hábitos 

alimentares saudáveis. 

A Tabela 12 traz os resultados da Distribuição de frequência do nível de 

satisfação dos entrevistados que possuem filhos em relação à merenda escolar que 

estes têm acesso. 

Tabela 12 - Distribuição de frequência do nível de satisfação com a merenda dos filhos da 
comunidade Natuba 

  Frequência Percentual 
Percentual 

Válido 

Muito Insatisfeito 5 1,7 3,4 
Insatisfeito 4 1,4 2,8 
Indiferente 14 4,9 9,7 
Satisfeito 23 8,1 15,9 
Muito Satisfeito 99 34,7 68,3 
Subtotal 145 50,9 100,0 
Não tem Filhos 73 25,6 

 
Não Responderam 67 23,5 

 
Total 285 100 

 
 

Apesar de ser uma informação muito subjetiva, visto que o que é 

considerado bom para um indivíduo, pode não ser para outro, a população se 

mostra, em sua grande maioria (68,3%), muito satisfeita. Cabem estudos mais 

aprofundados para a análise dos aspectos que geram tal insatisfação. 

No tocante à opinião da população entrevistada em relação ao nível de 

satisfação com transporte escolar dos seus filhos, a maioria se posicionou muito 

satisfeita (49,6%). De fato, a comunidade conta com transporte coletivo que trafega 

a cada hora com destino ao centro da cidade (e vice-versa), passando também por 

escolas municipais de outros bairros. Os dados podem ser verificados na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Distribuição de frequência do nível de satisfação com transporte escolar dos filhos 
da comunidade Natuba 

  
Frequência Percentual 

Percentual 
Válido  

Muito Insatisfeito 15 5,3 11,6 

Insatisfeito 8 2,8 6,2 

Indiferente 29 10,2 22,5 

Satisfeito 13 4,6 10,1 

Muito Satisfeito 64 22,5 49,6 

Subtotal 129 45,3 100,0 

Não tem Filhos 73 25,6 
 

Não Responderam 83 29,1 
 

Total 285 100 
 

 

Em relação aos indicadores de habitação, avaliados a partir de níveis de 

satisfação dos entrevistados, os resultados seguem na Tabela 14. Os percentuais 

são referidos ao total de respostas para cada questão, cujas frequências totais 

(equivalentes a percentuais válidos) variaram de item para item. 

Tabela 14 - Distribuição de frequência dos indicadores de habitação da Dimensão Social da 
comunidade de Natuba 

 

Pode-se afirmar que a população entrevistada, em sua maioria está muito 

satisfeita em relação à sua moradia e em relação à segurança de sua casa. No item 

que diz respeito à segurança na comunidade, a maioria da população afirma estar 

muito insatisfeita. Provavelmente, isto se deve às poucas vezes em que há rondas 

de policiais pela comunidade. Além disso, há muitos relatos de roubos no local, 

sobretudo no turno da noite, quando as ruas estão desertas e os postes, por serem 

poucos e ineficientes, não deixam o ambiente mais claro. 

  
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 
Satisfeito 

Total 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Satisfação com a 
Moradia 

12 4,3 6 2,2 32 11,5 43 15,4 186 66,7 279 100 

Satisfação com a 
Segurança da Casa 

34 12,2 9 3,2 51 18,3 50 18,0 134 48,2 278 100 

Satisfação com a 
Segurança na 
Comunidade 

90 32,4 17 6,1 70 25,2 40 14,4 61 21,9 278 100 
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5.1.2 Dimensão Ambiental 
 

 Para a Dimensão Ambiental, os dados colhidos foram exibidos nas tabelas 15 

e 16, as quais demonstram a Distribuição de frequência dos indicadores agrícolas e 

da utilização dos recursos naturais, respectivamente, pela Comunidade de Natuba. 

 Na Tabela 15 estão consolidados os indicadores referentes à utilização de 

fertilizantes, agrotóxicos, EPIs (quando da aplicação dos agrotóxicos), local onde 

usuários de EPI costumam os lavar, bem como o destino das sobras do produto 

tóxico utilizado. 

Tabela 15 - Distribuição de frequência dos indicadores agrícolas da Dimensão Ambiental da 
comunidade de Natuba 

Característica  Frequência % Válida 
Os agricultores utilizam fertilizantes?         Sim 116 71,6 

        Não 46 28,4 
        Total 162 100,0 
Não responderam 123 - 

Os agricultores utilizam agrotóxicos?         Sim 80 50,0 
        Não 80 50,0 
        Total 160 100,0 
Não responderam 125 - 

Os agricultores utilizam EPI?         Sim 39 24,4 
        Não 121 75,6 
        Total 160 100,0 
Não responderam 125 - 

Locais onde lavam o EPI       Em Casa 7 20,0 

      No Rio 18 51,4 
      Outros Locais 10 28,6 
      Total 35 100,0 
Não responderam 250 - 

Destino das sobra dos agrotóxicos Guarda para o dia seguinte 43 65,2 
Joga fora 22 33,3 
Aplica quantidade certa 1 1,5 
Total 66 100,0 
Não responderam 219 - 

 

É possível verificar na tabela acima que muitos dos entrevistados preferiram 

não responder às questões levantadas a respeito de utilização de fertilizantes e 

agrotóxicos. Isto se deve, sobretudo, à insegurança, ao medo e à insatisfação 

quanto à confiança nos gestores. Muitos deles chegaram a pensar que esta 

pesquisa era de interesse do governo local e por ele realizada e, por isso, se 

intimidaram no momento em que, talvez, se sentiram fiscalizados. Este impacto 

cultural acaba por influenciar negativamente na construção de políticas locais. 



95 
 

 
 

Analisando o universo dos respondentes às questões supracitadas, como se 

pôde verificar, a maioria dos agricultores afirmou utilizar fertilizantes. Porém, quando 

se questiona a respeito do uso de agrotóxico, a população entrevistada ficou um 

pouco dividida. Por causa de questão cultural ora explicada, é de praxe agricultores 

negarem o uso dos agrotóxicos na sua produção. Também é comum a utilização 

combinada de fertilizantes e agrotóxicos nas produções agrícolas de Pernambuco. 

De acordo com Ribeiro (2011), 

 
A deterioração química do solo de Natuba acontece , principalmente, pelo 
uso exagerado de pesticidas e ou fertilizantes, porque há a necessidade de 
proteger as plantas contra as pragas e sustentar o aporte de elementos 
nutritivos no terreno para manter a produtividade. O desgaste acelerado do 
solo da área ocorre pela lavagem vertical de nutrientes que se percolam, 
bem como por sua retirada por meio das colheitas e da lavagem superficial 
(laminar) das águas pluviais e da irrigação excessiva. (RIBEIRO, 2011, 
p.109). 
 

 
Tais resultados podem ser explicados pelo nível de escolaridade da maioria 

da população estudada. A Tabela 16 identifica a Distribuição de frequência do nível 

de escolaridade versus o uso de agrotóxicos dos moradores de Natuba. A análise 

permite verificar que, para os que responderam que utilizam o produto, a maior parte 

prevalece para os níveis de escolaridade mais baixos (até nível Fundamental 

Completo, a população representa 68,3% da população que confirmou utilizar). 

 

Tabela 16 - Distribuição de frequência do nível de escolaridade versus uso de agrotóxico dos 

moradores da comunidade de Natuba 

Escolaridade 
Utiliza agrotóxico  

Sim Não Total 

Analfabeto 10 8 18 

Fundamental Incompleto 36 38 74 

Fundamental Completo 8 9 17 

Médio Incompleto 12 10 22 

Médio Completo 13 11 24 

Subtotal 79 76 155 

Não responderam - - 130 

Total - - 285 
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O resultado dessa análise pode ser confirmado a partir do estudo realizado 

por Rodrigues (2006), o qual verificou que para Vitória de Santo Antão, a cultura de 

alface está marcada pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e que a principal causa 

de tal fato ocorrer associa-se ao baixo nível educacional dos trabalhadores rurais e à 

falta de assistência técnica que venha a orientar quanto ao manejo correto do 

produto químico. Como a maioria dos trabalhadores rurais desconhece as 

recomendações contidas nas próprias embalagens dos agrotóxicos, acabam por 

receber orientações advindas dos vendedores diretos, o que não configura a forma 

correta de orientação. 

Pontes (2011) realizou uma avaliação do monitoramento dos resíduos de 

agrotóxicos em hortifrutícolas comercializados em Pernambuco no período de 2008 

a 2010. A produção de Natuba foi abordada e estudada no que se refere à análise 

da presença de agrotóxicos na Alface, tendo em vista a comunidade ter grande 

representatividade na produção e na comercialização da hortaliça no Estado. O nível 

de resíduos de agrotóxicos na cultura de Alface, incluindo a produção de Natuba, 

dentre outras no Estado de Pernambuco, teve um percentual de 33% da detecção 

da presença de ingredientes ativos não autorizados. Tal resultado tende a estar 

associado à falta de níveis satisfatórios de escolaridade para a maioria dos 

agricultores aplicadores de agrotóxicos. 

Como se não bastasse, ainda há a preocupação quanto ao uso do 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando da aplicação dos agrotóxicos. O 

presente estudo identificou que apenas 24,4% dos agricultores acusa a utilização do 

equipamento. Este percentual pode também ter sido um pouco mascarado, tendo 

em vista tal equipamento ter custo alto, e seu ciclo de vida ser relativamente curto. 

Há, portanto fortes indícios para a não utilização correta do material. 

Segundo Ribeiro (2011), em seu estudo sobre o processo de devolução de 

embalagens vazias, Natuba tem uma realidade muito aquém em relação ao que 

exige a legislação e outras normas reguladoras. Afirma ainda que tais mecanismos 

jurídicos muito dificilmente serão respeitados, tendo em vista o uso de agrotóxicos 

ser realizado por trabalhadores que muito pouco tiveram orientações educativas, 

não fazendo referência ao limite de idade permitido. Quanto à utilização dos EPIs, 

Ribeiro (2011) verificou em suas análises que, embora os agricultores tenham noção 

da importância de tais equipamentos, a maioria não o utiliza ou apenas chegam a 
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usar alguns itens, como por exemplo botas, luvas ou máscara, como registro na 

figura abaixo. 

Figura 10 - Agricultor aplicando agrotóxicos sem EPI 

 
Fonte: Ribeiro, 2011. 

 

A tabela 17 mostra a relação que há entre nível de escolaridade e utilização 

do Equipamento de Proteção Individual dos entrevistados. É possível observar que 

quanto menos o nível de escolaridade, maior a tendência à não utilização do 

material. Talvez isto aconteça devido ao fator cultural de não ser dada a devida 

importância ao equipamento ou por não haver intervenção efetiva dos organismos 

competentes e habilitados para a devida orientação.  

Em complemento, Cunico Jr. et al. (2008) afirmam que 

 
Na visão recente do desenvolvimento, é necessária uma elevação da 
população para estabelecer um projeto de vida e promover sua realização a 
partir do presente. Também uma ampliação de oportunidades que lhes 
permita ter acesso aos serviços necessários para converter em realidade 
esse projeto de vida. (...) Percebe-se, então, a forte necessidade de 
desenvolvimento dos indivíduos em termos educacionais, de modo a que a 
coletividade ganhe, em virtude de uma maior capacidade de discernimento 
e de uma criação individual de cada membro que compõe a sociedade  (p. 
95). 

 

Somando-se a isso, o equipamento é relativamente caro para aqueles que 

dele necessitam e tem vida útil curta, o que provoca dificuldades quanto ao seu 

correto consumo. 
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Tabela 17 - Distribuição de frequência do nível de escolaridade versus uso de EPI dos 
moradores da comunidade de Natuba 

Escolaridade 
Utiliza EPI  

Sim Não Total 

Analfabeto 3 15 18 

Fundamental Incompleto 17 57 74 

Fundamental Completo 4 13 17 

Médio Incompleto 9 14 23 

Médio Completo 5 18 23 

Subtotal 38 117 155 

Não responderam - - 130 

Total - - 285 

 

Outro indicador preocupante diz respeito ao local onde os equipamentos são 

lavados. 51,4% dos entrevistados afirmou lavar os EPIs diretamente no rio que corta 

a comunidade de Natuba, o Rio Tapacurá. Além disso, 65,2% da população 

entrevistada afirmou guardar as sobras dos agrotóxicos para o dia seguinte. 

Em seus estudos, Ribeiro (2011) também realizou pesquisa de análise do 

destino dado às embalagens de agrotóxicos utilizadas pelos agricultores de Natuba. 

Do universo entrevistado, o autor identificou que 25% jogam o material no mato, 

enquanto que 19% jogam no rio e 12% jogam no lixo. Sabendo-se que a maioria do 

lixo coletado nos municípios de Pernambuco não passa por triagem correta de 

separação de materiais, este acaba sendo um indicador preocupante, somando-se 

aos demais. O autor realizou ainda uma análise do solo, a fim de verificar os níveis 

de fertilizantes e agrotóxicos nos terrenos. Os resultados apontaram para níveis 

satisfatórios de pH (solo propício para a atividade agrícola) e altos níveis de fósforo 

(P), utilizado como fertilizante. 
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Ribeiro (2011) afirma que 

 

Com relação à deterioração química do solo de Natuba, esta se dá, 
principalmente, pelo uso exagerado de pesticidas e ou fertilizantes, porque 
há a necessidade de proteger as plantas contra as pragas e sustentar o 
aporte de elementos nutritivos no terreno para manter a produtividade. O 
desgaste acelerado do solo da área ocorre pela lavagem vertical de 
nutrientes que se percolam, bem como por sua retirada por meio das 
colheitas e da lavagem superficial (laminar) das águas pluviais e da 
irrigação excessiva. (p. 109). 
 

 

Segundo Lapido-Loureiro e Melamed (2006), o P é uma substância química 

corrosiva, podendo modificar a formação natural de cristais no solo. Segundo esses 

autores, o Brasil possui um processo produtivo agrícola cujas taxas atuais de 

consumo de fertilizantes estão provocando a corrosão do solo, o que pode, muito 

provavelmente, provocar, em longo prazo, forte ameaça à sustentabilidade da 

atividade agrícola. 

Ainda na análise do solo feita por Ribeiro (2011), não foram detectados 

resíduos de agrotóxicos nas amostras. O pesquisador acredita que a drenagem do 

terreno tenha provocado o desvio dos resultados esperados, em resposta à 

ausência de controle no processo de irrigação das glebas. 

 A Tabela 18 consolida a Distribuição de frequência dos indicadores 

referentes ao consumo de recursos naturais, bem como ao acesso a serviços 

básicos de impacto direto à Dimensão Ambiental, levantados na comunidade de 

Natuba. Os percentuais são referidos ao total de respostas obtidas para cada 

questão, cujas frequências totais (equivalentes a percentuais válidos) variaram de 

item para item. 

Tabela 18 - Distribuição de frequência dos indicadores recursos naturais da Dimensão 
Ambiental da comunidade de Natuba 

Característica Opções Frequência % Válida 
Tem acesso à água tratada Sim 114 41,0 

Não 164 59,0 
Total 278 100,0 

Caso não tenha acesso à água tratada, qual outra 
fonte de acesso. 

Cacimba 27 17,3 
Rio 4 2,6 

Outras Fontes 125 80,1 
Total 156 100,0 

Conhece algum projeto de preservação de recursos 
naturais 

Sim 11 4,0 
Não 262 96,0 
Total 273 100,0 
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Soube de alguma queimada na comunidade Sim 191 67,7 

Não 91 32,3 
Total 282 100,0 

Tem acesso a serviço de coleta de lixo Sim 232 84,4 
Não 43 15,6 
Total 275 100,0 

Destino do lixo doméstico Lixão 252 92,0 
Terreno Baldio 15 5,5 

Queimado 6 2,2 
Outros 1 ,4 
Total 274 100,0 

Tem acesso ao sistema de esgoto sanitário Sim 27 9,8 
Não 249 90,2 
Total 276 100,0 

 

De acordo com a tabela acima, pode-se observar que a maioria não possui 

acesso a água tratada (59%). A maioria dessa população não beneficiada acaba 

buscando outras fontes de acesso (80,1%). Entende-se por outras fontes de acesso 

a procura por serviços de entrega de água por meio de carros pipa e ou compra de 

botijões de água mineral. Como é possível observar, a população muito pouco utiliza 

a água do rio para consumo doméstico, tendo em vista tal água já ser considerada 

imprópria para consumo humano. 

A atual pesquisa, ainda conforme dados expostos na Tabela 18, permite 

inferir que 96% da população entrevistada desconhecem projetos de prevenção de 

recursos naturais. Este fator é bastante preocupante, pois muitos indicadores de 

insustentabilidade ambiental até agora já foram levantados, mas quase nada tem 

sido feito para dirimir tamanhos impactos. 

No que diz respeito ao fato de alguma vez os entrevistados terem tido 

conhecimento de algum tipo de queimada, 67% afirmaram já ter sabido de algum 

tipo de acontecimento. Este indicador é representado por um valor muito alto. Tal 

informação pode configurar que essa prática deva ser comum e que poucas pessoas 

têm ciência de que, caso não aconteça naturalmente ou sem licença do órgão 

ambiental, esta prática é considerada crime ambiental e sua punição está prevista 

na Legislação Ambiental. 

Quanto ao acesso aos serviços de coleta de lixo, a maioria da população 

entrevistada afirmou ter acesso (84%) e que o lixo coletado, em sua maioria (92%) 

vai para o lixão próximo à Comunidade. O lixão também tem sido um dos focos de 

preocupação e ameaça à produção agrícola na comunidade de Natuba. Em 
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períodos de chuvas, o lixo, o qual está localizado em parte alta, próxima da 

comunidade, ao receber as águas das chuvas, acaba descendo e sendo levado para 

as partes mais baixas (incluindo-se aí a comunidade foco deste estudo). As 

plantações e o Rio Tapacurá acabam sendo invadidas pela água da chuva e do lixo, 

acabando contaminadas e, muitas vezes, tornando-se impróprias para utilização e 

consumo. 

Em relação ao acesso a sistema de esgoto, 90,2% da população 

entrevistada afirmaram não possuí-lo. Este indicador explica o fato de Ribeiro (2011) 

não obter bons resultados na análise laboratorial da água do Rio Tapacurá. 

Em sua pesquisa envolvendo análise monitorada de diversos parâmetros da 

água do Rio Tapacurá coletada, Ribeiro (2011) verificou a existência de violações 

em diversos indicadores para este domínio. O estudo concluiu que o Rio está 

poluído por matérias orgânicas, o que significa dizer que houve uma intensa 

atividade bacteriana no corpo d’água. Além disso, verificou altos índices de 

coliformes tolerantes à temperatura, além do limite aceito pela legislação específica, 

ou seja, pela Resolução 357/05. 

5.1.3 Dimensão Econômica 
 

Para a Dimensão Econômica, este estudo buscou identificar a quantidade de 

pessoas que trabalham por residência, a renda familiar mensal, inclusive se os 

entrevistados costumam ganhar roupas de segunda mão, se sentem dificuldades em 

contribuir para festas na cidade e se têm despesas com saúde. 

 Para a análise da tabela abaixo, deve-se considerar que os percentuais são 

referidos ao total de respostas para cada questão, cujas frequências totais 

(equivalentes a percentuais válidos) variaram de item para item. 
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Tabela 19- Distribuição de frequência dos indicadores da Dimensão Econômica da 
comunidade de Natuba 

Característica  Frequência % Válida 
Quantas Pessoas da Casa que Trabalham        1 Pessoa 85 31,6 

       2 Pessoas 114 42,4 
       3 Pessoas 44 16,4 
       ≥4 Pessoas 26 9,7 

       Total 269 100,0 
Renda Familiar        < 1 Salário 73 26,4 

       1 Salário 147 53,1 
2 Salários 36 13,0 

    > 2 Salários 21 7,6 

        Total 277 100,0 
Ganha Roupas de Segunda Mão         Sim 119 42,7 

        Não 160 57,3 

        Total 279 100,0 
Dificuldades em Contribuir para Festas da 
Comunidade 

        Sim 102 37,6 
        Não 169 62,4 

        Total 271 100,0 
Despesas com Saúde (Reais)      Sem Despesas 178 65,4 

       1 |----   50,00 47 17,3 
50,00 |---- 100,00 33 12,1 
      ≥100 14 5,1 

       Total 272 100,0 

 

 

A análise da tabela acima permite verificar que a maioria da população 

entrevistada respondente (42,4%) faz parte de famílias onde duas pessoas 

trabalham. A maioria também respondeu receber um salário mínimo (53,1%), não 

ganhar roupas de segunda mão (57,3%), não sentir dificuldades em contribuir para 

festas na comunidade (62,4%) e não possuir despesas com saúde (65,4%).  Pode-

se considerar que a referida comunidade se encontra nos padrões mínimos 

aceitáveis de qualidade de vida ou, até, em fase de transição para um padrão maior, 

do ponto de vista econômico. 

No que diz respeito às despesas com saúde, o fato de a maioria da população 

entrevistada não possuir despesas com saúde, pode-se perceber a importância da 

participação do poder público para a manutenção desse indicador. Segundo Rey 

(2003) apud Cunico Jr. (2008), a saúde deve ser considerada um recurso, o que 

possibilita observá-la a partir da visão econômica quando da gestão da escassez de 

recursos.  
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A partir de então, pode-se chegar à reflexão de que há uma participação forte 

do posto de saúde localizado na comunidade de Natuba na qualidade de vida dos 

indivíduos. O posto de saúde conta com agentes de saúde permanentes, 

enfermeiro, médico clínico-geral, dentista, psicólogo, educador físico e 

fisioterapeuta. Apesar da disponibilidade de uma série de serviços de atenção 

básica favorável, o ambiente não demonstra ser cuidado, visto que há lixo na parte 

externa do local, há um terreno ao lado no qual há constantemente o despejo de 

materiais em desuso. A figura abaixo ilustra este relato. 

Figura 11 - Posto de Saúde de Natuba 

 

 

A Tabela 20 mostra a Distribuição de frequência de renda familiar versus 

profissão dos moradores de Natuba.  
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Tabela 20 - Distribuição de frequência da renda familiar versus profissão dos moradores da 
comunidade de Natuba 

Profissão 
Renda familiar em salários mínimos  

< 1 Salário 1 Salário 2 Salários ≥ 2 Salários Total 

Estudante 0 16 3 4 23 

Produtor Rural 18 25 4 0 47 

Proprietário Rural 9 20 7 4 40 

Trabalhador Rural 25 45 6 3 79 

Educador 1 0 0 0 1 

Doméstica 8 8 6 2 24 

Autônomo 2 8 1 2 13 

Desempregado 5 3 0 0 8 

Outras Profissões 4 22 8 4 38 

Subtotal 72 147 35 19 273 

Não responderam - - - - 12 

Total - - - - 285 

 

Pode-se observar que a maioria da população entrevistada, sobretudo de 

trabalhadores rurais, produtores, proprietários rurais e estudantes recebe um salário 

mínimo por mês. 

É importante levar em consideração que a Dimensão Econômica permite 

também a análise dos recursos escassos e finitos. Nesse caso, há que se relacionar 

os recursos naturais com o que se propõe. Cunico Jr. et al. (2008) defende a ideia 

de que uma possibilidade de se chegar a um ponto de equilíbrio entre diversas 

visões seria o estabelecimento de políticas que visem à geração de renda e riqueza, 

baseado no risco de exaustão total que tais recursos escassos estão submetidos. 

Os autores afirmam ainda que 

Inicialmente dever-se-iam identificar os recursos em risco de exaustão, os 
quais representassem riscos em termos da manutenção da sobrevivência 
das pessoas. Um critério de priorização, que levasse em conta o risco 
potencial da falta e a gravidade em caso de exaustão do item, poderia ser 
utilizado para orientar as ações a serem tomadas na sequência (CUNICO 
JR. et al, 2008, p.100). 
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Alguns desses recursos devem ser ainda estudados e levantados, sobretudo 

numa base metodológica que vise ao monitoramento de sua realidade e da 

viabilidade de ações voltadas à sua manutenção. 

Atividades voltadas ao saneamento básico, à manutenção e limpeza do Rio 

Tapacurá e do lixão, à distribuição de água para grande parte da população são 

ações básicas e necessárias que impactariam positivamente e diretamente no meio 

ambiente de que se tem falado. 

5.1.4 Dimensão Cultural 
 

 Para a Dimensão Cultural, buscou-se analisar os níveis de satisfação dos 

entrevistados em relação à comunidade, em relação a sentir-se parte da 

comunidade, em relação à satisfação do equilíbrio entre trabalho e vida social e em 

relação à reciprocidade na comunidade. Além disso, observou-se a frequência que a 

comunidade oferece eventos públicos, a frequência com que os entrevistados 

participam de eventos públicos na comunidade e o tempo que residem na 

comunidade, na tentativa de se fazer um desenho dos costumes ou crenças da 

população entrevistada. A Tabela 21 mostra os níveis de satisfação supracitados. 

Os percentuais são referidos ao total de respostas para cada questão, cujas 

frequências totais (equivalentes a percentuais válidos) variaram de item para item. 

Tabela 21- Distribuição de frequência dos indicadores da Dimensão Cultural da comunidade de 
Natuba 

 

  
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 
Satisfeito 

Total 

  Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Satisfação com a 
Comunidade 

15 5,4 9 3,2 72 25,8 59 21,1 124 44,4 279 100 

Satisfação em Sentir-se 
parte da Comunidade 

18 6,5 13 4,7 51 18,5 64 23,2 130 47,1 276 100 

Satisfação do Equilíbrio 
entre Trabalho e Vida 
Social 

16 6,1 15 5,7 70 26,8 63 24,1 97 37,2 261 100 

Satisfação com Relação 
a Reciprocidade na 
Comunidade 

37 13,6 16 5,9 65 23,9 62 22,8 92 33,8 272 100 
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 É possível verificar que para os níveis de satisfação listados na tabela acima, 

os entrevistados, em sua maioria, se sentem muito satisfeitos. Isto significa dizer 

que, apesar de tantos problemas por eles mesmos relatados, vale a pena viver na 

comunidade onde nasceram, cresceram, possuem parentes, ou seja, a dimensão 

cultural gera um forte impacto que os faz permanecer buscando soluções para seus 

problemas, ao invés de abandonar seus costumes. 

O fator “costume” gera, por outro lado, forte impacto no que diz respeito à 

mudança de conceitos e práticas, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável. De 

acordo com Becker et al. (2008) 

 
Quando se observam práticas passadas de geração a geração entre grupos 
que vivem sob condições muito semelhantes, às vezes, até na mesma 
condição climática, geográfica, enfim, ambiental, percebe-se que mesmo 
influenciando as pessoas, o ambiente não pode, sozinho, explicar as 
diferenças culturais (p.31). 

 

 Em outras palavras, as pessoas são, na grande maioria das vezes, as 

responsáveis pela disseminação da cultura local, das tradições pelas gerações. 

 A tabela a seguir mostra a Distribuição de frequência dos indicadores de 

eventos da Dimensão Cultural de Natuba.  

 

Tabela 22 - Distribuição de frequência dos indicadores de eventos da Dimensão Cultural da 
comunidade de Natuba 

Característica 
 

Frequência 
% 

Válida 
Frequência que a comunidade oferece eventos 
públicos 

   Diariamente 13 5,0 
   Semanalmente 6 2,3 
   Mensalmente 5 1,9 
   Semestralmente 32 12,3 
   Uma Vez no Ano 74 28,4 
   Uma Vez a cada 5 
Anos 

2 ,8 

   Nunca 129 49,4 
Subtotal  261 100,0 
Não responderam 24 - 
Total  285 - 

Frequência com que participa de eventos públicos 
comunitários 

   Diariamente 15 5,6 
   Semanalmente 2 ,8 
   Mensalmente 7 2,6 
   Semestralmente 26 9,8 
   Uma Vez no Ano 62 23,3 
   Nunca 154 57,9 
   Subtotal 266 100,0 
Não responderam 19 - 
Total  285 - 



107 
 

 
 

Tempo que reside na comunidade    < 1 Ano 11 4,1 
   1 |--- 5 Anos 26 9,6 
   5 |--- 10 Anos 34 12,6 
   10 |--- 20 Anos 83 30,7 
   20 |--- 50 Anos 105 38,9 
   > 50 Anos 11 4,1 
   Subtotal 270 100,0 
Não responderam 15 - 
Total  285 - 

 

 Através da análise da Tabela 22, é possível verificar que 49,4%, ou seja, a 

maioria da população, afirmaram que nunca há oferta de eventos públicos na 

Comunidade de Natuba e que, quando há algum evento comunitário, 57,9% 

afirmaram que não costumam participar de tais eventos. Apesar disso, a maioria 

também afirmou residir na comunidade há muito tempo (entre 20 e 50 anos), mas, 

como é possível perceber, nada fizeram para mudar esta realidade.  

Algumas pessoas afirmaram participar de eventos promovidos no centro do 

Município, tais como atividades carnavalescas e outras festas de rua. Há também 

quem tivesse citado que já houve tentativa de criar uma festa que enaltecesse a 

atividade comercial predominante no local, mas não se obteve êxito até então. 

5.1.5 Dimensão Espacial 
 

Para a Dimensão Espacial buscou-se levantar indicadores que descrevessem 

a capacidade institucional da Comunidade de Natuba. Além disso, utilizou-se 

indicadores qualitativos para esta análise, a partir da interpretação de imagens, a fim 

de ampliar discussões acerca da ocupação desordenada do espaço urbano. 

Pretende-se com este levantamento, propor alternativas que visem à garantia de 

maior equidade nas relações interlocais, neste contexto, entre bairros, estreitando-

se, assim, o hiato que existe entre os ambientes rural e urbano, entre os conceitos 

que as pessoas geralmente aplicam como rótulos para locais, como, por exemplo, 

“ambiente desenvolvido” e “ambiente não desenvolvido”. 

O problema de crescimento desordenado não somente de Natuba, mas de 

todo o Município de Vitória de Santo Antão, tem sido estudado, debatido e registrado 

há bastante tempo. Aragão (1983b) em seus registros aponta que 
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Formou-se e cresceu a cidade, naturalmente, sem obedecer às 
determinações legais sobre o delineamento de suas ruas e praças, 
alinhamento do frontispício das casas e estudo de sua expansão. Não se 
pode atribuir o fato à falta de leis disciplinadoras do assunto, que as havia, 
nem à escassez de recursos financeiros, de vez que as providências 
necessárias independiam desses fatores, mas à displicência e omissão dos 
poderes públicos, e, algumas vezes, o que é mais grave, à prevalência de 
interesses subalternos e privados sobre os da comunidade. (...) Agravou 
esse relativo descaso a ausência de um plano geral de urbanização, em 
que estivesse previsto o desenvolvimento da cidade e que fosse 
inflexivelmente executado pela Municipalidade (p. 67). 

A seguir, encontram-se fotografias que registram o processo de ocupação do 

solo de forma não planejada e justificam o fato de muitas pessoas começarem a se 

questionar se Natuba é uma Comunidade Rural ou Urbana ou, inclusive, uma 

comunidade em transição (de rural para urbana).  

Figura 12 – Processo de urbanização da Comunidade de Natuba 
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Figura 13 - Ponte de acesso à Comunidade de Natuba (acima do Rio Tapacurá) 

 

 

Figura 14 - Estrada de Natuba - área rural 

 



 

 
 

 

Figura 15 - Processo de urbanização da c

 

Tal questionamento preocupa bastante,

planejado de um local não permitir às pessoas que nele habitam planejarem seu 

futuro nem, inclusive, seu presente.

Como se pode observar nas imagens, 

de urbanização da Comunidade de 

que dá acesso à Comunidade. Além dessa ponte, os indivíduos só têm acesso ao 

local através da BR 232

ameaçar quebrar. Algumas vezes, inclusive já ficou interdita

Rio Tapacurá. 

A Figura 14 mostra a estrada que dá acesso à comunidade em foco. O 

caminho não é asfaltado e precisa constantemente passar por manutenção, tendo 

em vista muitos caminhões e outros transportes de médio e grande porte tr

constantemente por ela. Ao chegar 

urbanização da comunidade de Natuba 

Tal questionamento preocupa bastante, pelo fato de o crescimento não 

planejado de um local não permitir às pessoas que nele habitam planejarem seu 

nem, inclusive, seu presente. 

Como se pode observar nas imagens, as Figuras 12 e 15 mostra

Comunidade de Natuba. A Figura 13 mostra a pequena ponte 

que dá acesso à Comunidade. Além dessa ponte, os indivíduos só têm acesso ao 

local através da BR 232 (Figura 16). Em períodos de chuvas, a ponte costuma 

ameaçar quebrar. Algumas vezes, inclusive já ficou interditada. Abaixo dela passa o 

mostra a estrada que dá acesso à comunidade em foco. O 

caminho não é asfaltado e precisa constantemente passar por manutenção, tendo 

em vista muitos caminhões e outros transportes de médio e grande porte tr

constantemente por ela. Ao chegar à comunidade, verifica-se que já há calçamento, 
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mostram o processo 
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que dá acesso à Comunidade. Além dessa ponte, os indivíduos só têm acesso ao 

. Em períodos de chuvas, a ponte costuma 
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em vista muitos caminhões e outros transportes de médio e grande porte transitarem 

se que já há calçamento, 



 

 
 

como exposto na Figura 

melhorar o acesso ao local.

Figura 16 - Saída de Natuba 

A Figura 17, por seu turno, mostra a instalação de uma fábrica nas 

proximidades da comunidade, exemplo que tem cada vez mais sido observado no 

local. 

Figura 17 – Instalação de 

como exposto na Figura 15, porém ainda é preciso mais ações de infraestrutura para 

melhorar o acesso ao local. 

Saída de Natuba - acesso pela BR 232 

, por seu turno, mostra a instalação de uma fábrica nas 

proximidades da comunidade, exemplo que tem cada vez mais sido observado no 

stalação de fábricas próximas à comunidade de Natuba
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 A Tabela 23 mostra a Distribuição de frequência dos indicadores da 

capacidade institucional da Dimensão Espacial da comunidade estudada. 

Tabela 23 - Distribuição de frequência dos indicadores da capacidade institucional da 
Dimensão Espacial da comunidade de Natuba 

Característica  Frequência % Válida 
Tem acesso a serviço de 
Telefonia Fixa 

Sim 30 10,8 
Não 249 89,2 

Subtotal 279 100,0 

Não responderam 06 - 
Total 285 - 

Tem acesso a serviço de 
Telefonia Móvel 

Sim 236 85,5 

Não 40 14,5 
Subtotal 276 100,0 

Não responderam 09 - 
Total 285 - 

Tem acesso a Internet Sim 71 25,6 

Não 206 74,4 
Subtotal 277 100,0 

Não responderam 08 - 

Total 285 - 
Tem acesso a Curso de 
Capacitação Oferecido por 
Órgãos do Governo 

Sim 20 7,1 

Não 260 92,9 
Subtotal 280 100,0 

Não responderam 05 - 

Total 285 - 
Tem acesso a assistência 
técnica voltada à agricultura 

Sim 34 20,2 
Não 134 79,8 

Subtotal 168 100,0 
Não responderam 117 - 

Total 285 - 

 

Pode-se verificar que a grande maioria não possui acesso à telefonia fixa, 

internet, cursos de capacitação oferecidos por órgãos do governo local, inclusive 

algum tipo de assistência técnica voltada às práticas agrícolas, enquanto que a 

maior parte possui acesso a serviços de telefonia móvel. 

A falta de acessibilidade e de informação, como já discutido anteriormente, 

pode provocar danos irreparáveis à sustentabilidade local. Tais indicadores apontam 

para a criação de políticas que amenizem as diferenças socioeconômicas e que 

busquem, prioritariamente, orientar a população no que se refere a práticas 

sustentáveis. Apoio à comunidade é primordial nesse momento, porém deve ser 
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oferecido de maneira sistemática, continuada e monitorada. Para isso, o governo, 

por exemplo, pode fazer uso do seu poder para desenvolver ações, projetos e 

políticas que supram as necessidades ora levantadas, ou, pelo menos, parte delas. 

A análise observacional, a qual também faz parte da metodologia adotada, 

também permitiu, ao longo do período do estudo, chegar aos resultados expostos no 

Quadro 8. De modo sucinto, a imagem aborda alguns dos problemas críticos 

encontrados na região e que, de alguma maneira, impactam negativamente a 

atividade de produção agrícola local, pondo em risco quem dela depende para 

sobreviver, bem como geram impactos negativos para toda a vida da comunidade. 

Quadro 8 - Levantamento de problemas relacionados à produção agrícola de Natuba 
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5.2 Resultados de Análise Fatorial  
 

Esta parte do estudo destina-se à realização da Análise Fatorial. Foi 

conduzida nos subgrupos Indicadores de Vitalidade Comunitária, Saúde, Educação 

e Habitação da Dimensão Social em conjunto com a Dimensão Cultural, cujo foco foi 

dado às variáveis respondidas a partir do modelo de escala de Likert, as quais 

totalizam 18 variáveis. 

A Análise Fatorial foi utilizada como ferramenta para a viabilização de estudo 

de levantamento de indicadores de satisfação dos moradores da comunidade rural 

de Natuba, cuja finalidade é de destacar os pontos principais ou pontos críticos ou, 

até, mais relevantes, através da determinação de fatores, por meio da interpretação 

de componentes principais. 

Os resultados podem ser obtidos utilizando o programa SPSS, como 

verificado, através de quatro etapas ou fases, como afirmou Freitas (2006): 

Fase 1: Validação da aplicação da análise de componentes 

Para avaliar a adequabilidade da Análise Fatorial, utilizou-se o método de 

Kaiser-Meyer-Olkin – KMO, cujo índice varia entre zero e um. Valores altos de KMO 

(entre 0,50 e 1,00) indicam que a aplicação da Análise Fatorial é adequada, no 

entanto, valores baixos (menor que 0,50) indicam que a Análise Fatorial não é 

adequada. Também foi aplicado o teste de Esfericidade de Barlett, o qual permite 

avaliar a hipótese de que as variáveis não são correlacionadas. É necessário que o 

teste seja significativo, ou seja, rejeitar a hipótese acima para aplicar a Análise 

Fatorial.  

De acordo com Pereira (1999) apud Costa (2006), o teste de KMO deve ser 

interpretado de acordo com o quadro que segue: 
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Quadro 9 - Interpretação do teste de KMO para avaliação de componentes principais. 

 

Fonte: Pereira (1999) apud Costa (2006) 

Sendo assim, a medida de KMO confirmou uma boa adequação amostral 

para a Análise Fatorial (KMO = 0,812).  

Fase 2: Extração de componentes principais e determinação das componentes 

necessárias para a representação dos dados iniciais. 

As componentes principais são calculadas por ordem decrescente de 
importância: a) A primeira componente principal explica a maior proporção 
de variância nas variáveis originais; b) A componente seguinte explica a 
maior proporção da variância não explicada pela primeira componente, 
sendo que esta é independente da primeira; c) A escala das novas 
componentes é fixada de forma a manter constante a variância total. (...) O 
programa SPSS utiliza o método dos componentes principais para extrair e 
determinar o número de componentes principais necessárias para a 
apresentação adequada dos dados iniciais. (FREITAS, 2006, p.94). 

 

Para a extração de componentes principais, faz-se necessário determinar a 

comunalidade das variáveis analisadas. A comunalidade de uma variável é a 

estimativa de sua variância compartilhada dentre as variáveis da análise fatorial e 

considera-se 0,5 como patamar mínimo aceitável (HAIR et al., 2009; MANLY, 2008).  

Todas as variáveis apresentaram comunalidades maiores que 0,5. Desta 

forma, conduziu-se a Análise Fatorial nas 18 variáveis cujo tamanho amostral, para 

cada variável, foi de 114. As variáveis, as comunalidades e as cargas fatoriais 

associadas aos seis fatores mais significativos (de maiores variâncias explicadas) 

são apresentadas na Tabela 24. 
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Tabela 24- Escores das Comunalidades e Cargas Fatoriais dos subgrupos da Dimensão Social 
em conjunto com a Dimensão Cultural. 

Componentes Variáveis Comunalidades 
Cargas Fatoriais 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

1 Sentimento de 
Confiança com 
Vizinhos. 

0,76 
0,78 0,11 0,10 0,03 0,15 0,32 

2 Presteza entre 
Vizinho. 

0,75 
0,77 0,28 0,10 0,11 0,00 0,24 

3 Socialização 
entre 
Moradores. 

0,81 
0,86 0,22 0,08 0,07 0,13 -0,03 

4 Socialização 
entre 
Comunidades. 

0,70 
0,76 0,02 0,29 0,11 0,18 -0,01 

5 Influencia de 
Autoridades. 

0,61 
0,39 -0,09 -0,09 0,02 0,65 0,12 

6 Confiança nos 
Gestores. 

0,71 
0,26 0,00 0,08 0,22 0,13 0,76 

7 Satisfação com 
Infraestrutura. 

0,72 
0,01 0,30 0,21 -0,03 0,68 0,36 

8 Satisfação com 
alimentação. 

0,68 
0,10 0,06 0,73 -0,36 -0,06 0,10 

9 Satisfação com 
Serviço de 
Saúde. 

0,62 
0,12 -0,17 0,66 0,18 0,32 -0,10 

10 Satisfação com 
Merenda dos 
Filhos. 

0,56 
-0,08 -0,06 -0,03 0,71 0,10 0,19 

11 Satisfação com 
Transporte 
Escolar dos 
Filhos. 

0,61 

0,13 0,19 0,14 0,34 0,55 -0,34 

12 Satisfação com 
Moradia. 

0,61 
0,06 0,75 0,02 0,18 0,01 -0,07 

13 Satisfação com 
Segurança da 
Casa. 

0,72 
0,24 0,79 -0,03 -0,03 0,17 0,05 

14 Satisfação com 
Segurança da 
Comunidade. 

0,52 
0,21 0,52 0,10 0,08 0,05 0,43 

15 Satisfação com 
a Comunidade. 

0,69 
0,26 0,32 0,23 0,68 -0,04 0,03 

16 Satisfação por 
fazer parte da 
Comunidade. 

0,59 
0,43 0,26 0,11 0,57 0,08 -0,02 

17 Satisfação com 
Trabalho e Vida 
Social. 

0,71 
0,30 0,47 0,55 0,31 -0,01 0,05 

18 Satisfação com 
Reciprocidade 
na Comunidade. 

0,61 
0,16 0,11 0,65 0,36 -0,01 0,15 

 

Através da análise da Tabela 25 verifica-se que a primeira componente 

principal explica 30,75% da variância acumulada, as duas primeiras componentes 
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principais explicam 39,49% e as seis primeiras componentes principais explicam 

66,54%, tendo todas essas autovalores superiores a 1. 

 

Tabela 25 - Escores dos Autovalores, porcentagem da variância explicada e porcentagem 
acumulada da variância explicada da Dimensão Social em conjunto com a Dimensão Cultural 

Componentes Autovalores 
% da Variância 

Explicada 
% Acumulada da 

Variância Explicada 

1 5,53 30,75 30,75 
2 1,57 8,75 39,49 
3 1,49 8,26 47,76 
4 1,28 7,09 54,85 
5 1,08 5,99 60,84 
6 1,03 5,70 66,54 
7 ,88 4,91 71,45 
8 ,81 4,49 75,94 
9 ,71 3,92 79,86 
10 ,67 3,73 83,60 
11 ,59 3,29 86,89 
12 ,53 2,92 89,80 
13 ,46 2,53 92,33 
14 ,37 2,08 94,41 
15 ,30 1,64 96,05 
16 ,26 1,45 97,50 
17 ,25 1,37 98,87 
18 ,20 1,13 100,00 

 

 

Fase 3: Determinação do número de componentes principais, através  do 

critério de Kaiser, critério de variância total e screen plot. 

 Pereira (1999) define critério de Kaiser como sendo método estatístico cuja 

finalidade é excluir componente cujos autovalores são inferiores à média (menores 

que 1, se a análise for realizada a partir de matriz de correlações). 

 Já o critério de variância total visa incluir componentes suficientes para 

explicar mais de 70% da variância total (Pereira, 1999). 

 Por fim, o Screen Plot diz respeito à percentagem de variância explicada para 

cada componente. Quando esta for reduzida, a curva passa a ser quase paralela ao 

eixo das abscissas, excluindo os componentes correspondentes. 
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O teste de esfericidade de Barlett [����
�  = 708,14 com um p-valor menor que 

0,001] indicou que as correlações entre as variáveis são suficientes para a 

realização da análise. A análise inicial mostrou, segundo a Tabela 25, que seis 

fatores obedeceram ao critério de Kaiser do autovalor (“eigenvalue”) maior que 1 e 

explicaram 66,54% da variância. 

  O gráfico de scree plot, Gráfico 4, mostrou que os seis fatores (pontos em 

vermelho) estão posicionados antes da inflexão. Considerando os resultados do 

scree plot e do critério de Kaiser, foram mantidos os seis fatores na análise final. 

Gráfico 3 - Resultado do Screen Plot 

  
 
 
Fase 4: Rotação Varimax (objetiva melhor interpretação dos resultados). 

 O método de rotação Varimax diz respeito a metodologia ortogonal, através 

do qual para cada componente principal há apenas alguns pesos significativos e 

todos os demais estão próximos de zero. (PEREIRA, 1999). 

Para Pestana e Gageiro (2003), este método diminui o número de variáveis 

com altos pesos num fator, chegando-se a uma solução onde cada componente 

principal se aproxima de 1 (para mais ou menos), no caso de presença de 

associação e de zero, no caso de ausência de associação.  

No Quadro 10, são apresentados os resultados da Análise Fatorial efetuada, 

destacando-se as principais caracterizadoras dos fatores. 
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Quadro 10 - Fatores relacionados aos subgrupos Indicadores de Vitalidade Comunitária, 
Saúde, Educação e Habitação da Dimensão Social em conjunto com Indicadores da Dimensão 
Cultural. 

Fatores Fatores estratégicos Variáveis Estratégicas Interpretação dos fatores 
estratégicos 

1 Integração e 
Socialização 

Sentimento de Confiança com 
Vizinhos 

Os fatores sustentabilidade 
mais relevantes nesta 
dimensão estão relacionados 
com o nível de integração e 
socialização dos moradores 
em relação a outros moradores 
da comunidade ou de outra 
comunidade. 

Presteza entre Vizinho 

Socialização entre Moradores 

Socialização entre 
Comunidades 

2 Qualidade de 
Moradia e 
Segurança 

Satisfação com Moradia Os fatores sustentabilidade 
mais relevantes nesta 
dimensão estão relacionados 
com o nível de qualidade de 
moradia e do sentimento de 
segurança 

Satisfação com Segurança da 
Casa 

Satisfação com Segurança da 
Comunidade 

3 Qualidade da 
prestação de 

serviços básicos e 
apoio social 

Satisfação com alimentação Os fatores sustentabilidade 
mais relevantes nesta 
dimensão estão relacionados 
com o nível de qualidade de 
prestação de serviços básicos 
(alimentação, saúde, trabalho, 
vida social), bem como com o 
nível de apoio social recíproco 
na comunidade. 

Satisfação com Serviço de 
Saúde 

Satisfação com Trabalho e 
Vida Social 

Satisfação com Reciprocidade 
na Comunidade 

4 Qualidade de 
Alimentação 
ofertada para 

crianças e 
sentimento de 
Pertencimento 

Satisfação com Merenda dos 
Filhos 

Fator cujas variáveis foram 
mais distintas umas das 
outras, o que dificultou sua 
nomenclatura, porém, os 
fatores mais relevantes, em 
sua maioria, dizem respeito à 
avaliação do sentimento de 
pertencimento da comunidade 
e à qualidade de vida no 
ambiente. 

Satisfação com a Comunidade 

Satisfação por fazer parte da 
Comunidade 

5 Infraestrutura Influencia Autoridades O fator infraestrutura pode 
incorporar as avaliações 
inerentes à influência de 
autoridades, ao nível de 
satisfação com infraestrutura 
em si, bem como à satisfação 
com transporte escolar. 

Satisfação com Infraestrutura 

Satisfação com Transporte 
Escolar dos Filhos 

6 Qualidade de 
Gestão 

Confiança nos Gestores A confiança da comunidade na 
atuação dos gestores 
municipais especificamente 
para a comunidade estudada. 
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O fato de as variáveis utilizadas para esta análise fazerem parte de naturezas 
distintas e abordarem temas muito diferentes uns dos outros dificulta a determinação 
da nomenclatura para cada fator estratégico. 

É possível notar que quanto mais próximos os temas forem, um do outro, 
mais fácil fica para categorizar o conjunto de variáveis estratégicas, através de 
terminologias adequadas ao contexto. 

Os fatores estratégicos ora determinados devem ser entendidos como 

potencialidades para a sustentabilidade do desenvolvimento da comunidade de 

Natuba.  

Sendo assim, os fatores Integração e Socialização, Qualidade de Moradia e 

Segurança, Qualidade da prestação de serviços básicos e apoio social, Qualidade 

de Alimentação ofertada para crianças e sentimento de Pertencimento, Infraestrutura 

e Qualidade de Gestão são itens que deveriam ser contemplados no planejamento 

de ações do governo para a comunidade de Natuba. 

Além do valor qualitativo que tais indicadores têm, a estatística comprova que 

considerá-los é de suma importância para, sobretudo, a garantia da qualidade de 

vida local, visto que são determinantes para a gestão do DLS. 
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6. POTENCIALIDADES E FATORES DE RISCO PARA O DLS DE NATUBA 
 

Antes que seja possível listar oportunidades e fatores de risco para o 

Desenvolvimento Local Sustentável da Comunidade de Natuba, faz-se necessário 

registrar os principais problemas encontrados quando da etapa observacional e de 

análise de dados coletados referentes ao lócus em estudo. Faz-se necessário 

também registrar as possíveis causas de tais problemas, bem como os efeitos que 

tais problemas provocam, seja a curto, médio ou longo prazos. 

Os quadros abaixo contêm os principais problemas encontrados e 

caracterizados como os mais críticos, subdivididos por dimensões, de acordo com os 

resultados obtidos na coleta de dados, pela resposta da maioria dos entrevistados, 

para que a observação e análise seja facilitada, cuja metodologia foi baseada no 

estudo de CORRÊA (2008). 

 

Quadro 11 - Principais problemas encontrados subdivididos por dimensão – Dimensão Social 

DIMENSÃO PROBLEMA OU CONFLITO CAUSAS EFEITOS 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 

SOCIAL 

Baixo nível de escolaridade Início do tempo de trabalho 
muito cedo pelas famílias. 

Baixos níveis de 
expectativas de 
qualidade de vida; 
Baixa renda do 
trabalhador. 

Baixo nível de confiança nos 
gestores 

Muitas promessas de governo 
para poucas ações executadas 
de fato. 

Insatisfação da 
comunidade, falta 
de cooperação e 
apoio em ações do 
governo. 

 
Baixo nível de satisfação com 
infraestrutura 

Baixo nível de oferta de 
serviços de melhoria de 
infraestrutura local 

Insatisfação da 
comunidade, falta 
de cooperação e 
apoio em ações do 
governo. 

Baixo nível de satisfação com 
segurança na comunidade 

Frequência de assaltos, falta 
de vigilância policial no local, 
postes apagados. 

Comunidade 
atemorizada e 
revoltada; 
Insatisfação da 
comunidade, falta 
de cooperação e 
apoio em ações do 
governo. 

Perda relativa de potencial de 
participação dos produtores 
agrícolas na sistematização 
de políticas sociais 
específicas 

Pouca representatividade da 
comunidade nas discussões 
políticas municipais, inclusive 
no processo de gestão 
participativa. 

Aumento dos 
problemas sociais. 
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Quadro 12 - Principais problemas encontrados subdivididos por dimensão – Dimensão 
Ambiental 

DIMENSÃO PROBLEMA OU 
CONFLITO 

CAUSAS EFEITOS 

DIMENSÃO 

AMBIENTAL 

Altos níveis de 
fertilizantes nos solos 
locais 

Uso incorreto de fertilizantes 
pelos trabalhadores rurais 

Deterioração química do 
solo 

Utilização 
inescrupulosa de 
agrotóxicos 
 

Falta de informação técnica 
quanto ao uso correto de 
agrotóxicos 

Problemas fitossanitários, 
que comprometem a 
saúde humana e 
ambiental. 

Baixos níveis de 
utilização de EPI 
 

Falta de informação técnica 
quanto ao uso correto do EPI 

Saúde humana dos 
aplicadores fortemente 
comprometida. 

Poluição do Rio 
Tapacurá 

Lavagem de EPI nas águas do 
rio; 
Descarte de lixo no rio. 

Problemas fitossanitários, 
que comprometem a 
saúde humana e 
ambiental. 
 

Destinação incorreta 
de embalagens 
vazias de agrotóxicos 

Falta de informação técnica 
quanto à destinação correta de 
tais embalagens. 

Deterioração química do 
solo. 

Falta de acesso a 
água tratada 
 

Falha na infraestrutura básica 
do local. 

Aumento de despesas 
com compra de água 
através de carros pipa ou 
de água mineral. 
Problemas fitossanitários, 
que comprometem a 
saúde humana e 
ambiental. 
 

Falta de acesso a 
sistema de esgoto 
sanitário 
 

Falha na infraestrutura básica 
do local. 

Problemas fitossanitários, 
que comprometem a 
saúde humana e 
ambiental. 

Falta de acesso a 
projetos e ações de 
preservação de 
recursos naturais; 

Aplicação indevida de técnicas 
á atividade agrícola. 

Problemas fitossanitários, 
que comprometem a 
saúde humana e 
ambiental. 
 

Altos níveis de 
queimadas 

Queima de lixo por quem não 
tem acesso a sistema de coleta 
de lixo ou simplesmente por 
quem não tem instrução de que 
queimada é prejudicial. 

Empobrecimento do solo 
e desequilíbrio do 
ecossistema. 

Baixo poder de 
fiscalização municipal 

Legislativo não atuante 
 

Falta de aplicação e 
fiscalização legal. 
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Quadro 13 - Principais problemas encontrados subdivididos por dimensão – Dimensão 
Econômica 

DIMENSÃO PROBLEMA 
OU CONFLITO 

CAUSAS EFEITOS 

DIMENSÃO 

ECONÔMICA 

Variações de 
renda do 
trabalhador 
rural. 

Períodos críticos de entressafra 
 

Escassez de produto, 
pela falta de produção. 
Prejuízo para a 
população rural. 

Dificuldades no 
escoamento da 
produção 

Dependência de atravessadores. 
 

Encarecimento da 
produção, tornando, 
muitas vezes inviável 
para pequenos 
produtores. 

Baixo poder de 
fiscalização 
municipal 

Instalação de empresas causadoras 
de impacto ambiental, cujos 
interesses das empresas não 
envolvem a manutenção da qualidade 
de vida e dos recursos naturais no 
meio em que se insere. 

Prejuízos ambientais, 
econômicos, sociais, 
culturais e espaciais 
para a comunidade. 

 

 

Quadro 14 - Principais problemas encontrados subdivididos por dimensão – Dimensão 
Cultural 

DIMENSÃO PROBLEMA OU CONFLITO CAUSAS EFEITOS 

DIMENSÃO 

CULTURAL 

Baixa frequência de oferta de 
eventos públicos locais. 
 

Falta de infraestrutura 
para a realização de 
eventos. 

Dimensão cultural local 
comprometida para 
gerações futuras. 

 
Enfraquecimento de 
enaltecimento de cultura local 
e do sentimento de 
pertencimento. 

 
Falhas no apoio à 
promoção de ações de 
fortalecimento de cultura 
local. 

Marginalização da 
população da 
comunidade. 
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Quadro 15 - Principais problemas encontrados subdivididos por dimensão – Dimensão 
Espacial 

DIMENSÃO PROBLEMA OU 
CONFLITO 

CAUSAS EFEITOS 

DIMENSÃO 

ESPACIAL 

Crescimento urbano 
desordenado 

Ineficiências do 
zoneamento rural e 
urbano. 

Aumento de problemas 
sociais. 

Via de acesso ameaçada 
por falta de manutenção. 

Falha na 
infraestrutura básica 
do local. 

Dificuldades de acesso à 
comunidade. 

Falta de acesso a telefonia 
fixa 

Falha na 
infraestrutura básica 
do local. 

Dificuldades de 
comunicação e acesso a 
informação. 

Falta de acesso a internet Falha na 
infraestrutura básica 
do local. 

Dificuldades de 
comunicação e acesso a 
informação. 

Falta de acesso a 
assistência técnica para a 
atividade agrícola 

 Dificuldades de 
comunicação e acesso a 
informação. 
Prejuízos ambientais, 
econômicos e sociais para 
a população. 

 

Levantados os principais problemas encontrados na análise dos dados 

coletados, verificou-se que é possível dirimir, senão todos, a maioria deles. Como 

ponto de partida, faz-se necessário elaborar documentos que fortaleçam o governo 

municipal, com o auxílio dos governos estadual e federal, no sentido de monitorar, 

orientar e fiscalizar as atividades, pondo ordem no aumento da exploração indevida 

dos recursos naturais, como exposto nos resultados acima.  

Além disso, um trabalho de conscientização da população deve ser realizado 

de forma sistemática e continuada, de modo que os problemas possam ser 

visualizados pela própria população e que as soluções sejam também planejadas e 

executadas de modo consciente, participativo e dentro do contexto, de fato. 

As ações que visem às soluções para os problemas encontrados devem ser 

programadas no formato de políticas públicas locais, cuja ênfase inicial deve ser 

dada  à capacitação técnica dos trabalhadores rurais, com vistas à compatibilidade 

entre a potencialização das atividades econômicas locais com a preservação dos 

recursos naturais, bem como da cultura locais e que envolvam a população da 

comunidade, as indústrias já instaladas nas proximidades e o governo em todo o 

processo. 
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Os fatores socioeconômicos, socioculturais, sociopolíticos, socioculturais e 

sociológicos, classificados, neste estudo, como fatores qualitativos, foram 

levantados a partir de análise observacional do ambiente foco deste estudo, bem 

como do levantamento dos dados anteriormente expostos e resumidos na Quadro 

16. 

Os resultados geraram as matrizes qualitativas abaixo, as quais resumes as 

dinâmicas inerentes ao DS, subdivididas em agentes (sociopolíticos, 

socioeconômicos, socioculturais e socioecológicos), cuja finalidade foi a de permitir 

uma visualização mais rápida e integrada das potencialidades e fatores de risco ao 

DLS de Natuba. 

 

Quadro 16 - Matriz qualitativa de potencialidades e fatores de risco Sociopolíticos para o DLS 
de Natuba 

AGENTES POTENCIALIDADES FATORES DE RISCO 

S
O

C
IO

P
O

LÍ
T

IC
O

S
 

- Existência de lei e normas reguladas de 
ações de agentes e instituições 
econômicas, especialmente no que diz 
respeito aos aspectos ligados a 
apropriação e gestão de recursos 
ambientais; 
 
 
 
 
- Incorporação da questão ambiental nas 
agendas de partidos políticos, bem como 
adoção de medidas para sua implantação. 
 

- Insuficiência de sistema de planejamento 
de longo prazo; 
 
- Deficiência de programas de fomento de 
ação coletiva voltada à criação e 
implementação de estratégias do 
desenvolvimento local integrado e 
sustentável; 
 
 
- Sistema político centralizado; 
 
- Não aplicação das leis e normas 
reguladoras de ações de agentes e 
instituições econômicas, especialmente no 
que diz respeito aos aspectos ligados à 
apropriação e gestão de recursos 
ambientais; 
 
-Inexistência de transversalidade no 
planejamento e na conduta de políticas 
públicas; 
 
- Insuficiência de fiscalizações de 
cumprimento de leis; 
 
- Insuficiência de Inovações no sistema de 
ensino público. 
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Quadro 17 - Matriz qualitativa de potencialidades e fatores de risco Socioeconômicos para o 
DLS de Natuba 

AGENTES POTENCIALIDADES FATORES DE RISCO 

 
S

O
C

IO
E

C
O

N
Ô

M
IC

O
S

  - Ênfase para potencialidades agrícolas, 
através da melhoria do desempenho da 
atividade agrícola, bem como do 
fortalecimento econômico da atividade 
local; 
 
- Incorporação de outras ações que 
envolvem economia realizadas na 
comunidade na agenda de discussões do 
governo, com vistas ao fortalecimento 
econômico de tais atividades, como, por 
exemplo, o caso dos catadores de material 
reciclável. 
 
- Possibilidade de monitoramento da 
produção de hortaliças local por órgãos 
competentes do governo e incentivos à 
manutenção da atividade no local; 
 
- Possibilidade de práticas de turismo rural, 
através de trilhas ecológicas, por exemplo. 
 

- Baixo nível de escolaridade; 
 
- Sistemas produtivos ajustados à 
satisfação das necessidades básicas da 
população local; 
 
- Deficiência de modalidades próprias de 
economia social e solidária e de  
 
- Inexistência de circuitos econômicos 
locais; 
 
- Baixos grau e qualidade de 
empreendedorismo econômico; 
 
- Instalação de novas empresas e 
indústrias nas proximidades do local, ponto 
em risco a atividade agrícola; 
 
- Carência de ações de alívio à pobreza. 

 

 

Quadro 18 - Matriz qualitativa de potencialidades e fatores de risco Socioculturais para o DLS 
de Natuba 

AGENTES POTENCIALIDADES FATORES DE RISCO 

S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
IS

 - Existência de conexões culturais 
transescalares (local, microrregional); 
 
- Possibilidade de práticas de turismo rural, 
com a finalidade de enaltecimento da 
cultura local. 
 

- Carência de mecanismos de integração 
social; 
 
- Carência de formas de valorização da 
cultura local; 
 
- Carência de patrimônio cultural e 
arquitetônico. 
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Quadro 19 - Matriz qualitativa de potencialidades e fatores de risco Socioecológicos para o 
DLS de Natuba 

AGENTES POTENCIALIDADES FATORES DE RISCO 

S
O

C
IO

E
C

O
LÓ

G
IC

O
S

 

- Disponibilidade de recursos naturais, ou 
seja, presença de nascentes, solos 
adequados ao plantio, topografia suave da 
área,clima ameno, que favorecem a 
agricultura e o turismo rural. 

- Inexistência de ONG e partido político 
que assuma a problemática socioambiental 
efetivamente como diretriz de mudança; 
 
- Carência na gestão de recursos naturais; 
 
- Alto nível de degradação da qualidade 
socioambiental; 
 
- Carência de diagnósticos e de ações que 
visem à superação das principais fontes de 
degradação socioambiental. 

 

 

6.1 Potencialidades 
 

A Existência de leis e normas reguladas de ações de agentes e instituições 

econômicas, especialmente no que diz respeito aos aspectos ligados a apropriação 

e gestão de recursos ambientais contribui para o fortalecimento do poder público no 

sentido de permitir que se faça valer a fiscalização e as devidas punições por 

infrações à legislação. 

Através da realização de algumas ações de assessoria técnica voltadas à 

produção agrícola, com monitoramento adequado, pode-se esperar em médio prazo 

melhoria do desempenho da atividade agrícola, bem como do fortalecimento 

econômico da atividade local, tendo em vista a população se mostrar um pouco mais 

consciente quanto ao que é certo ou não fazer para melhorar os resultados da 

produção e os impactos que suas ações podem gerar para a saúde da comunidade 

e do meio ambiente. Algumas atividades, apesar de que em curtos espaços de 

tempo e não continuadas, estão sendo planejadas e inclusive executadas pelos 

órgãos competentes e por ações extensionistas. 

A Incorporação de outras ações que envolvem economia realizadas na 

comunidade na agenda de discussões do governo também pode contribuir para o 

fortalecimento da economia local, bem como para o aumento do nível de poder 

aquisitivo de muitas famílias. O caso dos catadores de material reciclável já deveria 
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estar em debates pelas secretarias de governo municipais e nas agendas dos 

planejamentos de ações específicas para este público.  

A ausência de interação do governo com a comunidade faz a população 

entender que não existe interesse em modificar a realidade local para melhor. Por 

isso, a população anda tão sem confiança no governo e tão alheia às suas decisões. 

Quando a população se sentir fortalecida, passará, possivelmente, a exercer sua 

cidadania, buscando participar das decisões e cobranças ao poder público por 

políticas públicas de fato. O que se observa em muitos municípios é uma política 

assistencialista em relação ao desenvolvimento econômico local. 

A Incorporação da questão ambiental nas agendas de partidos políticos, bem 

como adoção de medidas para sua implantação foi observada nas últimas eleições 

(2012), apesar de ter tido representatividade ínfima e de não terem conseguido a 

permanência no governo. Contudo, o trabalho de conscientização social acerca dos 

diversos problemas ambientais no município tem sido contínuo e, espera-se, nas 

próximas eleições, a observância de maior representatividade para esta 

potencialidade. 

A possibilidade de práticas de turismo rural, através de trilhas ecológicas, por 

exemplo, é muito importante para o desenvolvimento local das comunidades rurais, 

tendo em vista ser um meio para a prática de ações em Educação Ambiental e 

enaltecimento do patrimônio cultural e natural da localidade. O desenvolvimento do 

turismo sustentável, como fonte geradora de renda, poderia inserir muitas pessoas 

na população economicamente ativa e ampliaria os horizontes propostos pela 

Educação Ambiental. 

Ações como estas ampliam as conexões transescalares, as quais já existem 

na comunidade de Natuba, mas que precisam ser fortalecidas e valorizadas pelos 

indivíduos que dela fazem parte para que, a partir daí, possa atrair interesse de 

outras pessoas e, consequentemente, aumentar o número de parcerias e apoio para 

decisões. 

Natuba é privilegiada por alta disponibilidade de recursos naturais, ou seja, 

presença de nascentes, solos férteis, topografia suave da área, clima ameno, o que 

favorece tanto a agricultura quanto o turismo rural. No caso de Vitória de Santo 



129 
 

 
 

Antão, a insuficiência de legislação que estabeleça diretrizes para a utilização da 

água e do solo, por exemplo, pode ser considerada uma forte ameaça em longo 

prazo. 

Cabe, portanto, ao poder público municipal, o incentivo a implantação de 

novas ideias e empreendimentos sustentáveis que garantam a geração de renda 

para os atores de Natuba, bem como para o desenvolvimento sustentável da 

Comunidade. 

Algumas das potencialidades ora listadas já têm sido exploradas pela 

população da comunidade, como é o caso das ações voltadas ao turismo local, com 

vistas, sobretudo, ao enaltecimento do patrimônio natural, pelo meio de observação 

de paisagem apresentada pelos próprios moradores do local. As figuras abaixo são 

registros da I Trilha Ecojovem que ocorreu na Comunidade de Natuba em abril de 

2012, apoiada por projetos de extensão rural e parcerias. As imagens comprovam 

que é possível fazer o turismo rural se tornar meio de promoção de emprego e renda 

para o local. 

Figura 18 - Integração dos participantes da trilha ecológica de Natuba 

 

 



130 
 

 
 

Figura 19 - Rio Tapacurá 

 

 

Figura 20 - Chegada à barragem do Rio 
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Figura 21 - Momento de lazer sobre as pedras do Rio 

 

 

Os próprios moradores se tornaram monitores na caminhada mata adentro, 

orientando os caminhos, comparando o antes e o depois da chegada das indústrias 

próximas ao local e enaltecendo as questões culturais e históricas locais, tornando o 

momento prazeroso e interessante para quem não conhecia o ambiente, bem como 

para os demais que faziam parte da comunidade e desfrutaram do compartilhamento 

da importância de sua manutenção para o ecossistema local, para o Município e 

para o Estado. 

Figura 22 - Momento para Educação Ambiental: coleta de lixo 
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Experiências como essas podem ser aprimoradas e expandidas para outras 

comunidades rurais, já que fortalece a população, elevando o sentimento de 

pertencimento do local e de responsabilidade compartilhada. 

A seguir segue levantamento de atividades de extensão rural no Município de 

Vitória de Santo Antão, no período de 2011 a 2012, bem como alguns dos 

resultados obtidos dessas ações. A trilha acima referida fez parte de um desses 

projetos e exemplifica que ações simples como estas podem contribuir bastante para 

o fortalecimento das potencialidades locais. 

6.1.1 Levantamento de atividades de Extensão Rural em Vitória de Santo Antão 

- PE: iniciativas institucionais em Educação Ambiental para o fortalecimento 
de Potencialidades da Comunidade de Natuba 
 

A introdução da dimensão ambiental na Educação do Campo ou na Educação 

Comunitária demanda pessoas bem capacitadas, a fim de que as práticas 

tradicionais se apropriem seletivamente de tecnologias que agridam menos o meio 

ambiente e a saúde humana e que possam contribuir para a seleção de novos 

modelos de aproveitamento de recursos. 

Atividades de extensão visam à associação do processo educativo a aspectos 

culturais e científicos, atuando como instrumento de avanço na associação entre 

ensino, pesquisa e prática profissional. Além disso, este tipo de ação promove uma 

aproximação da sociedade e a instituição de ensino, o que contribui para a 

diminuição de barreiras sociais. 

Projetos e ações extensionistas voltadas à promoção de Educação Ambiental 

devem ser de caráter interdisciplinar, uma vez que implicam relações entre várias 

áreas do conhecimento, ao passo que também são de caráter multidisciplinar, já que 

áreas distintas são tratadas simultaneamente nas ações propostas, apoiando-se 

umas às outras para a construção de saberes específicos. Por essa razão estudos e 

práticas em Educação Ambiental favorecem uma rede de conhecimento entre todos 

os envolvidos no processo, o que pode se tornar uma experiência enriquecedora, 

além de promover o envolvimento de novos atores nos processos, reformulando 

percepções e práticas sociais. 
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Este levantamento foi realizado no período entre Janeiro de 2011 e Outubro 

de 2012, a partir de pesquisas documentais através de internet e de órgãos públicos 

locais. 

Estrategicamente, atividades extensionistas em Educação do Campo e em 

Educação Ambiental têm sido cada vez mais estudadas e praticadas no Brasil. 

Instituições como IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco), SERTA (Serviço de 

Tecnologia Alternativa), IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) e 

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), atuaram e ou têm atuado através de 

ações e projetos extensionistas a fim de dirimir as desigualdades e dificuldades 

encontradas nas comunidades agrícolas de Vitória de Santo Antão / PE. 

6.1.1.1 SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa 
 

O SERTA, cujas sedes estão localizadas em Glória do Goitá e Ibimirim, tem 

por proposta a promoção da Educação do Campo em Pernambuco, de forma a 

integrar as contribuições da educação popular e tradicional dos indivíduos à 

educação formal, ao sistema regular de ensino. Nessa perspectiva, desde 1994 vem 

sendo desenvolvida a Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável, diferenciada por: 

 Eleger a escola e o aluno como produtores de conhecimento sobre a 
realidade, em apoio aos processos de desenvolvimento em curso; Permitir ao 
adolescente se tornar protagonista e liderança capaz de modificar o seu 
entorno e as circunstâncias em que vive;  Eleger a família, como parceira 
pedagógica, fonte de soluções e não de problemas; Transformar os sujeitos 
sociais em co-autores e co-executores do processo de desenvolvimento; 
Estar aberta ao diálogo com outras metodologias especialmente o 
Protagonismo Juvenil e a mobilização social ; Se estruturar em quatro etapas: 
pesquisa, análise e desdobramento, devolução para a ação, e avaliação. 

 (SERTA, 2011) 

 
O SERTA atuou mais efetivamente em Vitória de Santo Antão nos anos de 

2005 e 2006, através da promoção de capacitações com vistas à formação de 

Agentes de Desenvolvimento Local para comunidades agrícolas. Os agentes de 

desenvolvimento local atuam como articuladores e orientadores de práticas voltadas 

ao desenvolvimento socioeconômico, através da proposição de ações que visem a 

efetivas mudanças estruturais e que favoreçam uma melhor qualidade de vida.   
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6.1.1.2 IPA – Instituto Agronômico de Pernambuco  
 

O IPA (2010), Instituto Agronômico de Pernambuco, tem realizado atividades 

mais freqüentes e aprofundadas no que tange às comunidades agrícolas de Vitória 

de Santo Antão. Todos os anos, o IPA absorve mais comunidades agropastoris ao 

seu campo de estudo e práticas sustentáveis. No ano de 2010, o IPA realizou 

pesquisas e atividades extensionistas voltadas a 10 (dez) comunidades agrícolas: 

Pirituba, Oiteiro, Mocotó, Galileia, Cipoal, Chã de Serraria, Chã de Calçadas, 

Campina Nova, Boa Sorte e Figueira I. Já em 2011, Natuba, uma das mais 

importantes comunidades em termos de produção de hortaliças de Vitória de Santo 

Antão, foi incorporada aos serviços assistencialistas do IPA. Além de Natuba, foram 

acrescentadas ao processo de assistência do IPA as comunidades de Pacas, 

Queimadas, Figueira II e Oiti. 

De acordo com o IPA (2010), é de sua responsabilidade realizar levantamento 

dos povos das comunidades agrícolas, sobretudo dos trabalhadores rurais, no 

sentido de verificar a situação financeira e econômica dos produtores, funcionando 

como mediadores entre essa população e os concedentes de microcréditos 

provenientes do PRONAF, nas suas diversas modalidades (A, B, C, D). 

O IPA atua como promotor de capacitações profissionais, voltadas a conceitos 

de administração rural, agricultura orgânica (educação ambiental e construção de 

hortas). Também promove pesquisas para as comunidades, como é o caso de 

estudos no âmbito de controle de pragas e doenças para hortaliças, oleicultura, 

fruticultura e produção de orgânicos. 

Segundo o IPA (2010), em cada comunidade agrícola há, em média, entre 25 

a 30 famílias de trabalhadores rurais assistidos, ou seja, aqueles que efetivamente 

participam das atividades e dos eventos promovidos pelo Instituto. Desse modo, 

pode-se dizer que há entre 375 e 450 famílias assistidas pelo IPA em 2011, o que se 

configura em ações de grande representatividade para o povo rural e que pode 

contribuir bastante para a melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas. 
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6.1.1.3 IFPE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  
(Campus Vitória) 

Outra instituição que deve ser tratada neste ensaio é o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, em resposta ao seu nível de impacto no processo 

de desenvolvimento local. O IFPE (2011) objetiva atender uma demanda por 

formação técnica e profissional, em destaque para trabalhadores e produtores rurais. 

Além disso, há a corrente preocupação na manutenção da qualidade no ensino 

prestado, visto que tem investido bastante no processo de qualificação e 

capacitação dos seus servidores. Desenvolve, inclusive o programa de Mestrado 

Interinstitucional (MINTER) em Educação Agrícola, através de convênio firmado com 

a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bem como o Doutorado 

Interinstitucional (DINTER) em Ciências Humanas, pela Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

O IFPE tem realizado ações extensionistas locais. cujos princípios de suas 
ações estão embasadas no estatuto institucional e sustentam o 
compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação 
do meio ambiente, transparência e gestão democrática. (IFPE, 2009, p.4). 
 

 

Assim, através do Edital nº 14/2011, o Campus de Vitória foi contemplado 

com a aprovação de 13 (treze) projetos de extensão, dos quais 10 (dez) foram 

desenvolvidos com a intenção de promover diagnósticos e atividades extensionistas 

para ambientes rurais do referido município. Segue a listagem dos projetos de 

extensão aprovados e voltados ao fortalecimento e desenvolvimento de áreas rurais 

e agrícolas. 

 

Quadro 20 - Projetos de extensão aprovados  - IFPE / Campus Vitória - Edital 14/2011  

Nº ordem Título do Projeto de Extensão 

01 Educação Ambiental na Escola: Um levantamento de percepções e 
práticas de estudantes do ensino profissional e comunidade do Oiteiro 
a respeito do Meio Ambiente e problemas ambientais 

02 Sustentabilidade da Agricultura Familiar: Um estudo do Impacto do uso 
de agrotóxicos na bacia do Rio Natuba, Vitória de santo Antão, PE, 
Brasil. 
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Nº ordem Título do Projeto de Extensão 

 

03 

 

Nas trilhas da natureza: Trilha ecológica no IFPE – Campos vitória – 
Como instrumento de Educação Ambiental numa perspectiva multi e  

04 Aspectos multidisciplinares do desenvolvimento local sustentável para 
a melhoria da qualidade de vida de trabalhadores rurais de Natuba – 
Vitória de Santo Antão. 

05 Agricultura na Educação Infantil 

06 Diagnóstico socioeconômico e ambiental na região circunvizinha do 
IFPE Campos Vitória. 

07 Segurança alimentar através de processos educativos de capacitação 
e troca de saberes, visando a instalação de unidade demonstrativa de 
cultura de hortaliças e hortas medicinais em pequenos espaços 

08 Do descarte ao lavabo: produzindo sabão ecológico a partir do óleo 
residual comestível 

09 Projeto de reciclagem: difusão de métodos alternativos de reciclagem 
de papel nas escolas de Vitória e comunidades circunvizinhas 

10 Caracterização das propriedades e produtores de comunidades rurais 
de Vitória de Santo Antão – PE 

  

 

 

Os projetos tiveram o prazo de 8 (oito) meses, a contar de Junho de 2011, 

para realizar suas atividades, gerar relatórios e publicar resultados parciais e finais 

de suas ações em periódicos e eventos de representatividade local ou regional. 

Todos os projetos propostos conseguiram lograr êxito em suas atividades, 

cujos objetivos foram atingidos. As vivências nas oficinas e encontros permitiram a 

troca de experiências a partir das interações do conhecimento e experiências 

acumuladas de todos os envolvidos, alunos, orientadores e trabalhadores rurais. 
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6.1.1.4 UFPE – Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico de 
Vitória (CAV) 
 

 O Centro Acadêmico de Vitória é um dos campi da UFPE, cujas atividades 

foram iniciadas em 2006, provenientes do projeto de interiorização do ensino 

superior proposto pelo Governo Federal, com vistas à ampliação do acesso ao 

ensino superior público para o interior do Estado de Pernambuco (VITÓRIA DE 

SANTO ANTÃO, 2010). 

 A Universidade Federal de Pernambuco valoriza a tríade Ensino-Pesquisa-

Extensão como sendo valioso fator de fortalecimento individual, no tocante à 

formação dos profissionais acadêmicos, bem como de fortalecimento local, visto que 

o ensino se apoia em atividades de pesquisa e atividades práticas do aprendizado 

obtido, ou seja, a partir da extensão universitária. 

 No que diz respeito ao conjunto de projetos aprovados e executados pelo 

Centro Acadêmico de Vitória, entre os anos de 2010 e 2012, mais de um milhão de 

reais foram investidos na execução de atividades de pesquisa e extensão. 

 Nesse universo, Natuba foi contemplada com a aprovação do projeto de 

extensão Conexão Vitória, ano 5, em 2012 que, tendo o formato de programa, 

proporcionou a realização de diversas atividades integradas e continha o Sub-

projeto “Ágora Jovem: Estudos para uma Sociedade Sustentável”, o qual colaborou 

para a realização de reuniões locais com vistas a debates sobre temas inerentes à 

sustentabilidade, como conceitos em DLS, fundamentos em liderança e gestão, 

organização comunitária, aspectos técnicos e jurídicos da organização comunitária, 

bem como Educação Ambiental.   

Tais debates foram enriquecidos pela participação efetiva da população jovem 

local dos encontros e das discussões. Os próprios participantes levantaram 

problemas inerentes à comunidade e, em seguida, sugeriram maneiras de dirimir 

tais dificuldades. Uma ideia que surgiu durante tais atividades foi a formulação de 

materiais didáticos, no formato de cartilhas, cujo objetivo seria o de divulgar ações 

em educação ambiental, dentre outros temas, a fim de promover, de uma maneira 

muito interessante, mudança social local.  
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Apesar de o Projeto Conexão Vitória ter recebido incentivo financeiro baixo 

para a execução de suas ações (aproximadamente R$ 6 mil), as atividades foram 

realizadas com sucesso e nos dias atuais o projeto está em fase de renovação junto 

ao edital específico, lançado pela UFPE, de apoio ao desenvolvimento de projetos 

de extensão no interior do Estado. Pretende-se, portanto, que as atividades tenham 

continuidade com a produção das cartilhas sugeridas pelos próprios participantes 

das oficinas e das reuniões realizadas. 

As temáticas abordadas propiciaram a discussão sobre políticas públicas para 

Saúde e Meio Ambiente, promovendo o processo de conscientização acerca do 

papel dos trabalhadores rurais e moradores da comunidade como agentes 

promotores de mudanças.  

Ao final de dois anos, os relatórios finais dos projetos registraram melhoria de 

comunicação entre comunidade e governo e outros órgãos, bem como o aumento do 

interesse da população local por informação técnica e instrucional acerca dos 

diversos temas ora citados, o que implica dizer que a execução de tais projetos 

provocam mudança cultural e podem contribuem para mudanças sociais, 

ambientais, econômicas e espaciais em longo prazo. 

6.2 Fatores de Risco 
 

A insuficiência de sistema de planejamento de longo prazo do poder público 

coloca em risco toda a dinâmica multidimensional do município, da qual Natuba faz 

parte. Deveria haver maiores discussões de iniciativa do poder público local que 

justificassem o slogan de gestão participativa pelo qual o Governo do Estado tanto 

prima.  

Além dessa deficiência, há a incapacidade de integração entre os diversos 

atores responsáveis pelo planejamento e execução de políticas locais. A inexistência 

de transversalidade no planejamento e na conduta de políticas públicas e o alto nível 

de centralização do governo dificultam ainda mais a participação da população nas 

decisões e no planejamento das ações para os planos plurianuais. 

Há, portanto, deficiência de programas de fomento de ação coletiva voltada à 

criação e implementação de estratégias do desenvolvimento local integrado e 
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sustentável que contribui para a utilização irracional dos recursos naturais e para a 

piora da qualidade de vida da população.  

A não aplicação das leis e normas reguladoras de ações de agentes e 

instituições econômicas, especialmente no que diz respeito aos aspectos ligados à 

apropriação e gestão de recursos ambientais contribui ainda mais para o 

comprometimento da sustentabilidade local. O próprio poder público não apresentou 

à população do município plano de gestão dos recursos hídricos e o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, tão importantes para o desenvolvimento 

sustentável de uma localidade. 

Os sistemas produtivos locais são simplesmente ajustados à satisfação das 

necessidades básicas da minoria da população local, não havendo incentivos à 

criação de modalidades próprias de economia social e solidária e de circuitos 

econômicos locais. Com a carência de incentivos, a comunidade tende a 

permanecer fadada aos baixos grau e qualidade de empreendedorismo econômico.  

Além disso, a instalação de novas empresas e indústrias nas proximidades do 

local acaba fortalecendo ainda mais a minoria e ponto em risco a atividade agrícola 

e a qualidade de vida da comunidade. 

A carência de diagnósticos e de ações que visem à superação das principais 

fontes de degradação socioambiental dificultam bastante os debates a pouco 

citados, o desenho de ações inovadoras e políticas públicas que efetivamente 

objetivem à mudança com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

O fator que determinará a mudança para o DLS é o nível de conscientização 

do poder público, sobretudo local, da importância da participação da população nos 

processos de tomadas de decisão do governo, nos levantamentos das questões 

críticas, nos planejamentos e nas execuções das etapas traçadas pelos atores, povo 

e governo, em busca de soluções efetivas para os problemas existentes. Os 

interesses devem ser comuns ou, pelo menos, definidos pela maioria. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O município de Vitória de Santo Antão – PE, tem sido vítima de fortes 

impactos em resposta ao desenfreado crescimento insustentável pelo qual tem 

passado nos últimos anos. Parte desses impactos acaba por interferir nos ambientes 

rurais, o que preocupa a população no que diz respeito às consequências para 

ambientes de produção agrícola, cuja importância econômica para o Município e 

região é tão relevante. 

A finalidade desta pesquisa foi de destacar e analisar as potencialidades e 

fatores de risco existentes na comunidade de Natuba, Vitória de Santo Antão - PE, 

que pudessem exercer influência no desenvolvimento sustentável da localidade, a 

partir do estudo de indicadores de sustentabilidade, ajustados à realidade local. 

Para tal, verificou-se como as potencialidades e fatores de risco podiam ser 

mensurados e analisados para que, então, pudessem ser identificadas as 

potencialidades e os fatores de risco à sustentabilidade multidimensional associados 

à atividade produtiva de hortaliças de Natuba, bem como à dinâmica de toda a 

comunidade. 

As potencialidades e os fatores de risco foram mensurados a partir do 

levantamento de indicadores provenientes de coleta primária e secundária. Sua 

análise permitiu pensar em como os resultados críticos do estudo dos fatores de 

risco podem ser revertidos em oportunidades para o DLS da comunidade de Natuba. 

Os dados obtidos nesta pesquisa confirmaram a hipótese de que a dinâmica 

multidimensional, a qual envolve aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais 

e espaciais, na comunidade de Natuba, microrregião de Vitória de Santo Antão - PE, 

não tem ocorrido de forma articulada, integrada e planejada. Desse modo, conclui-se 

que o modelo agrícola à luz dos referenciais pesquisados e dos resultados obtidos 

não é realizado de forma sustentável. 

A análise dos indicadores de vitalidade comunitária, por exemplo, permite 

inferir que o alto nível de insatisfação da população abordada em relação àqueles 

pode ser resultante da ausência de intervenção direta do poder público local, através 
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de políticas que, por exemplo, ampliem quantitativa e qualitativamente os serviços 

educacionais voltados à comunidade, dentre outros.  

Os resultados da pesquisa demonstraram que a não utilização do EPI e o uso 

indiscriminado de agrotóxicos estão associados ao baixo nível de escolaridade e que 

este último indicador se deve, muito provavelmente, à falta de estrutura imposta pela 

realidade à vida de crianças e adolescentes da comunidade, o que acaba levando-

os a entrar no mercado de trabalho precocemente.  

O alto índice de respondentes cujo nível de escolaridade é fundamental 

incompleto ou analfabeto poderia ser dirimido a partir de projetos consistentes para 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Muitas são as instituições que podem dar 

suporte a atividades dessa natureza, mas cabe ao poder público justificar a 

necessidade local, projetar ações e articular as potenciais organizações parceiras. A 

partir desse princípio, muitas outras formas de atuação podem ser pensadas e 

postas em prática com vistas ao DLS. 

Diante da análise dos resultados críticos expostos neste estudo, verifica-se 

que a maneira mais eficaz de se reverter os fatores de risco em oportunidades para 

o desenvolvimento sustentável da comunidade de Natuba é através do planejamento 

de ações estrategicamente traçadas e projetadas, tendo em vista que os riscos 

dependem basicamente das vulnerabilidades encontradas no local.  As fragilidades 

encontradas na realidade estudada são o principal causador dos problemas e 

prejuízos relatados pela população entrevistada. 

Deve-se ter conhecimento das soluções e estas devem estar 

estrategicamente alinhadas à realidade local. Ao se reduzir vulnerabilidades de 

modo proativo, transparente e contínuo, os riscos poderão ser convertidos em 

oportunidades. 

Em suma, a conclusão a que se pode chegar ao término deste estudo é que 

deve haver: 

1)  Maior integração dos planejamentos e execuções por parte do poder 

público; 

2) Aumento nas parcerias, nos atores envolvidos no processo pela busca do 

desenvolvimento local sustentável para a comunidade de Natuba; 
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3) Diálogo entre academia e poder público local para o planejamento de 

ações, projetos e programas de curto, médio e longo prazos, bem como 

execução de ações conjuntas; 

4) Discussões com vistas à elaboração e monitoramento de agendas e 

planejamentos com frequência e periodicidade; 

5) Aplicabilidade da legislação e fiscalização adequada; 

6) Planejamento e execução de ações básicas de necessidade imediata; 

7) Elaboração de políticas públicas adequadas à realidade local, que não 

visem atender apenas necessidades assistenciais básicas e imediatas. 

A arrecadação de impostos e os planejamentos integrados através de gestão 

participativa deveriam ser voltados à elaboração e execução de ações de longo 

prazo de alívio à pobreza, de valorização dos patrimônios cultural e natural, bem 

como as inovações no sistema de ensino tão necessárias para o aumento do nível 

de escolaridade da população e para a integração entre interesse (novamente 

despertado) e necessidade da população. 

Mesmo sabendo que houve transformações na última década, Natuba, Vitória 

de Santo Antão, Pernambuco e Brasil não estão perto de ser exemplo de promoção 

de desenvolvimento sustentável. O fato de o Brasil possuir um conjunto de leis 

ambientais mais completas do mundo faz grande parte da população refletir a 

respeito de seus instrumentos, visto que estes deveriam ser suficientes para que já 

estivesse sob controle toda sua política ambiental.  

Contudo, existem entraves entre o Estado e as políticas de mercado, e, 

portanto, o que pode exercer influência na ampliação de tais barreiras é a 

insuficiência de capacitação em todos os níveis, a carência de recursos financeiros, 

bem como a ausência de políticas públicas eficientes. Isto significa dizer que se 

necessita de ações que levem efetivamente à construção de uma cultura 

diferenciada, que promova o encontro entre os fatores inerentes aos 

comportamentos de consumo e a preservação ambiental. 

A deficiência de políticas públicas que contemplem ações de longo prazo para 

a referida comunidade, bem como o Plano Diretor, ultrapassado, como mostrado 
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anteriormente, somente cooperam para o aumento das lacunas que existem e que 

não são poucas. 

De modo peculiar, Natuba necessita de mais programas como os propostos 

pelo do IPA, citados neste trabalho, ou seja, projetos que tratem, por meio de 

capacitações, questões que abordem novas formas de manejo agrícola e a correta 

aplicação de agrotóxicos, a fim de se contribuir para a melhoria da qualidade 

ambiental local, da qualidade de vida dos trabalhadores rurais e da população 

consumidora de seus produtos. Porém, este é apenas o primeiro passo rumo ao 

Desenvolvimento Sustentável. 

 Deve haver maior alinhamento dos Planos e ações do Município com os de 

esferas Estadual e Nacional, a fim de se fazer desenhos mais eficientes de políticas 

públicas para regiões específicas. Natuba necessita de monitoramento do Rio 

Tapacurá, mas necessita também de manutenção periódica em termos de limpeza 

pluvial. Natuba precisa de projetos que enalteçam seu povo, que o reconheça como 

relevante para o desenvolvimento de Vitória, enquanto importante região produtora 

de hortaliças para o Estado e potencial ambiente para o desenvolvimento do 

ecoturismo. 

Em consonância, os atores envolvidos no processo de desenvolvimento local, 

têm o dever de ampliar discussões acerca de Educação Ambiental. São exatamente 

tais discussões que provocarão a integração de sujeitos no processo de sua 

promoção, facilitando, também a elaboração de planos realmente efetivos e eficazes 

no tocante à concepção e execução de ações. 

Importante salientar da relevância da participação de atores envolvidos com 

educação formal e informal, a fim de que se tenha resultados práticos e efetivos 

através da mediação de conhecimentos. 

Esta pesquisa permitiu notar que as ações voltadas para a promoção de 

Educação Ambiental, tanto para áreas rurais quanto para a totalidade da população 

do município de Vitória de Santo Antão, apesar de bastante valiosas, infelizmente, 

são ínfimas, e são respostas, principalmente, à falta de integração de atores, o que 

contribuirá para a observação de manifestações sempre isoladas e de pouco 

impacto social. 
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Num processo dialógico, é possível promover o encontro de sujeitos de 

ambientes diversos, com experiências diversas, mas com o mesmo propósito de 

contribuir para o desenvolvimento local de forma sustentável, o que é possível a 

partir da busca pela conscientização das pessoas. 

É importante salientar que o processo de conscientização das comunidades 

rurais e urbanas visando à sustentabilidade passa pela readequação do modelo 

agrícola no que diz respeito às condições socioculturais, ecológicas e econômicas 

locais.  

Torna-se imprescindível a (re)formatação da atividade agrícola com ações que 

envolvam a comunidade por completo, buscando fortalecer as organizações de 

pequenos agricultores, viabilizando discussões sobre quais formas de atuação 

coletiva que são capazes de contribuir para a mudança da realidade local. Este 

fortalecimento só será possível se houver interesse e participação, sobretudo, do 

poder público no processo. 

As melhorias ambientais, socioeconômicas, culturais e espaciais são medidas 

que exigem ações interdisciplinares. Tais medidas envolvem aspectos como 

educação, habitação e saúde, abrangendo parcerias entre escolas, universidades, 

organizações civis e culturais que sejam voltados para a capacitação e apoio, nas 

suas diversas formas, das pessoas em suas comunidades, assegurando dessa 

forma o desenvolvimento sustentável. 

 Esta pesquisa exerce a função de base para vários outros e intenta ser 

continuado por meio do estudo in loco da comunidade de Natuba, bem como de 

entrevistas com representantes do governo local, com o objetivo de levantar outros 

indicadores que possam servir como base para decisões governamentais, a fim de 

garantir a viabilidade de projetos futuros que visassem ao desenvolvimento local, de 

forma a agredir menos a natureza e a população e a contribuir efetivamente para a 

formação de uma sociedade preocupada com o porvir. 
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APÊNDICE A – Modelo de TCLE 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos V.Sa. a participar da pesquisa “Arranjo Produtivo Agrícola em Natuba - Vitória de Santo 
Antão/PE: análise de potencialidades e fatores de risco para a Sustentabilidade do Desenvolvimento Local”, 
sob responsabilidade da pesquisadora Suiane Valença Brandão, que tem por objetivo analisar 
comparativamente as potencialidades e fatores de risco existentes na comunidade de Natuba, Vitória de 
Santo Antão/PE, que podem influenciar no desenvolvimento sustentável da localidade. 

Para a realização deste trabalho será utilizado o método de aplicação de questionário formado por 
perguntas objetivas (fechadas) e subjetivas (abertas) para levantamento de dados da realidade de Natuba, 
Vitória de Santo Antão - PE. Após a conclusão da pesquisa, este material será destruído, não restando 
nada que venha a comprometê-lo agora ou futuramente. 

A presente pesquisa não irá realizar nenhuma forma de intervenção pessoal e apenas utilizará como 
instrumento de coleta primária a aplicação de questionários, o que caracteriza riscos e desconfortos 
mínimos. Poderão ocorrer possíveis constrangimentos em responder a alguma questão, mas vale lembrar 
que os dados serão apresentados de forma unificada e nenhum entrevistado será identificado. Caso você 
venha a sentir algo dentro desses padrões, comunicar imediatamente à pesquisadora para que sejam 
tomadas as devidas providências. 

Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são: 1) identificação de fatores de risco para a 
sustentabilidade local, fornecendo importantes informações para melhor conhecimento e da situação de 
Natuba; 2) fortalecimento da comunidade, gerando benefícios para todos os envolvidos na dinâmica local, 
como a possibilidade de implantação de políticas públicas mais estratégicas. 

O senhor(a) terá os seguintes direitos: a garantia de esclarecimento e resposta a qualquer pergunta; a 
liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento sem prejuízo para si ou para seu tratamento (se for 
o caso); a garantia de privacidade à sua identidade e do sigilo de suas informações; a garantia de que caso 
haja algum dano a sua pessoa (ou o dependente), os prejuízos serão assumidos pelos pesquisadores ou 
pela instituição responsável inclusive acompanhamento médico e hospitalar. Caso haja gastos adicionais 
serão absorvidos pelo pesquisador. 

Nos casos de dúvidas e esclarecimentos procurar a pesquisadora através do endereço Alto do 
Reservatório, S/N, Bela Vista – Vitória de Santo Antão/PE, pelos telefones (81) 8633-9603 ou (81) 9794-
5195, bem como pelo e-mail suiane@yahoo.com.br. Casos suas dúvidas não sejam resolvidas pela 
pesquisadora ou seus direitos sejam negados, recorrer ao Comitê de Ética da Universidade de 
Pernambuco, à Av. Agamenon Magalhães, S/N, Santo Amaro, Recife-PE ou pelo telefone: 81-3183.3775. 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Eu, ________________________________________, após ter recebido todos os esclarecimentos e ciente 
dos meus direitos, concordo em participar desta pesquisa, bem como autorizo a divulgação e a publicação 
de toda informação por mim transmitida em publicações e eventos de caráter científico. Desta forma, rubrico 
todas as páginas (TCLE com mais de uma pagina) e assino este termo, juntamente com o pesquisador, em 
duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do pesquisador. 

Vitória de Santo Antão - PE, __________ de ________________de ___________. 

_____________________________________  _______________________________ 

    Assinatura do Sujeito (ou responsável)            Assinatura do Pesquisador 
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 APÊNDICE B - Levantamento de perfil multidimensional da Comunidade Natuba 
Questionário nº: ______ DATA: _____/_____/2011 

1. DIMENSÃO 
SOCIAL 

 

 

1.1 Dados 
Pessoais e 

Ocupacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 
Indicadores 

de Vitalidade 
Comunitária 

 

 

 

 

 

 

 

Idade (  ) 18 a 25 anos  (  ) 26 a 35 anos 

(  ) 36 a 45 anos  (  ) 46 a 59 anos 

(  ) acima de 60 anos 

Gênero (  ) Masculino   (  ) Feminino 

Possui filhos? (  ) Sim. Quantos? _______ 

(  ) Não. 

Quantos moradores há na 
residência? 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8 (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 11 (  ) 12 (  ) 13 (  ) 14 (  ) 15 ou mais (Quantos? ___) 

Identificação Profissional (  )Estudante   (  )Produtor Rural   (  )Proprietário Rural 

(  )Arrendatário Rural   (  )Trabalhador Rural 

(  )Educador   (  )Doméstica   (  )Autônomo   

(  ) Desempregado (  )Outro. Qual? _________________   

Se produtor, proprietário, 
arrendatário ou 

trabalhador rural, qual a 
especialidade de 

plantação? 

(  ) Alface   (  ) Agrião   (  ) Alcachofra 

(  ) Rúcula   (  ) Couve    

(  ) Outra. Qual? ___________________ 

 

Por favor, classifique o quanto satisfeito ou insatisfeito você se sente em relação aos itens 
que seguem numa escala de 1 a 10, onde 1 significa “Muito Insatisfeito”, 5 “Satisfeito” e 
10 “Muito Satisfeito”. 

Qual o nível de satisfação 
em relação ao sentimento 
de confiança para com os 

vizinhos? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nível de presteza, 
solicitude entre vizinhos 

da comunidade.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nível de socialização 
entre moradores da 

comunidade. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nível de socialização 
entre comunidades 

vizinhas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.3  
Saúde 

 

 

 

 

 

Você sente que pode 
influenciar autoridades 
importantes a favor da 

comunidade? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual o nível de confiança 
em relação aos gestores, 
especialistas e técnicos 
em relação às questões 

locais? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual o nível de satisfação 
em relação à 

infraestrutura 
(acesso/estradas) da 

comunidade? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Os membros da família 
discordam muito entre 

si? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Quantos parentes vivem 
na comunidade? 

(  ) Nenhum  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 (  ) 10 

(  ) Mais de 10 

Quantos moradores da 
comunidade vítimas de 

crime 
conhece/conheceu?  

(  ) Nenhum  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 (  ) 10 

(  ) Mais de 10 

Quantos dias no mês 
você dedica ao trabalho 

voluntário? 

(  ) Nenhum  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 (  ) 10 

(  ) Mais de 10 

Você está disponível para 
dar apoio social? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Você promove atividades 
recreativas na 
comunidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Você participa de 
atividades recreativas na 

comunidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por favor, classifique o quanto satisfeito ou insatisfeito você se sente em relação aos itens 
que seguem numa escala de 1 a 10, onde 1 significa “Muito Insatisfeito”, 5 “Satisfeito” e 
10 “Muito Satisfeito”. 

Qual o nível de satisfação 
em relação ao acesso 

físico e econômico a uma 
alimentação suficiente, 

segura e nutritiva? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual o nível de satisfação 
com a oferta de serviços 
básicos de saúde para a 

comunidade (médico-
odontológicos)? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.4  
Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 
Habitação 

Caso seja mulher, já usou 
ou usa algum método 

contraceptivo ou 
anticoncepcional? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

Nível de Escolaridade (  )Analfabeto 

(  )Ensino Fundamental incompleto 

(  )Ensino Fundamental completo 

(  )Ensino Médio incompleto 

(  )Ensino Médio completo 

(  )Ensino Superior incompleto 

(  )Ensino Superior completo 

(  ) Pós-Graduação 

Os filhos participam do 
Programa Bolsa Escola? 

(  ) Sim. Quantos? ______. 

(  ) Não. 

Por favor, classifique o quanto satisfeito ou insatisfeito você se sente em relação aos itens 
que seguem numa escala de 1 a 10, onde 1 significa “Muito Insatisfeito”, 5 “Satisfeito” e 
10 “Muito Satisfeito”. 

Qual o nível de satisfação 
em relação à 

disponibilidade e 
qualidade da merenda 

escolar para seus filhos? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual o nível de satisfação 
em relação à 

disponibilidade de 
transporte escolar para 

seus filhos? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Quantos cômodos há em 
sua residência? 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8 (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 11 (  ) 12 (  ) 13 (  ) 14 (  ) 15 ou mais (Quantos? ___) 

Por favor, classifique o quanto satisfeito ou insatisfeito você se sente em relação aos itens 
que seguem numa escala de 1 a 10, onde 1 significa “Muito Insatisfeito”, 5 “Satisfeito” e 
10 “Muito Satisfeito”. 

Qual o nível de satisfação 
em relação à sua 
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2. DIMENSÃO 
AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moradia? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual o nível de satisfação 
em relação à segurança 

de sua casa? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual o nível de satisfação 
em relação à segurança 

na comunidade / bairro? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Se trabalhador ou 
produtor rural, utiliza 

fertilizantes para a 
produção agrícola? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Se trabalhador ou 
produtor rural, utiliza 

agrotóxico para a 
produção agrícola? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Caso utilize agrotóxico, 
usa o Equipamento de 

Proteção Individual (EPI)? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Caso use equipamento, 
onde ele é lavado? 

(  ) Em casa   (  ) No rio   (  ) Cacimba 

Caso utilize agrotóxico, o 
que faz com a sobra das 

caldas? 

(  ) Guarda para o dia seguinte; 

(  ) Joga fora. Onde? ________________ 

Tem acesso a água 
canalizada (tratada)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Caso não tenha acesso a 
água canalizada, qual o 

outro método de acesso à 
água? 

(  ) Cacimba 

(  ) Direto do Rio 

(  ) Outro: _____________________________________ 

Conhece algum 
programa, projeto ou 

ação de preservação de 
recursos naturais? 

(  ) Sim. Qual (quais)? ____________________________ 

(  ) Não. 

Já soube de algum 
acontecimento de 

queimadas na 
comunidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Você tem acesso a 
serviço de coleta de lixo 

doméstico? 

(  ) Sim.    

(  ) Não. 

Para onde vai o lixo 
produzido em sua 

residência? 

(  ) Lixão. 

(  ) Terreno baldio na própria comunidade. 

(  ) Debaixo do solo. 
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3. DIMENSÃO 
ECONÔMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) É Queimado. 

(  ) Outro: _____________________________________ 

(  ) Não sabe. 

Sua residência tem 
acesso ao sistema de 

esgoto sanitário? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

Quantas pessoas da sua 
casa trabalham? 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3 

(  ) 4  (  ) 5  (  ) 6 

(  ) 7  (  ) 8  (  ) 9 

(  ) 10  (  ) Acima de 10 

Qual a renda familiar 
mensal? 

(  ) Abaixo de um Salário Mínimo 

(  ) Um Salário Mínimo 

(  ) Dois Salários Mínimos 

(  ) Acima de dois Salários Mínimos 

Qual a renda suficiente 
para suprir as 

necessidades diárias da 
família? 

(  ) Menos de R$ 5,00 

(  ) R$ 5,00 

(  ) Entre R$ 5,00 e R$ 10,00 

(  ) Entre R$ 10,00 e R$ 20,00 

(  ) Entre R$ 20,00 e R$ 30,00 

(  ) Entre R$ 40,00 e R$ 50,00 

(  ) Acima de R$ 50,00 

A casa que você mora é: (  )Alugada   (  )Própria   (  ) Emprestada 

(  ) Situação irregular (  ) Pensão ou casa de parente 

Quantos cômodos tem 
em sua casa? 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7 (  ) 8 (  ) 9 (  ) 10 

Sua casa necessita de 
reparos/consertos? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

Caso sua casa necessite 
de reparos / consertos, 

você costuma adiá-los? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

Você costuma comprar 
ou ganhar roupas de 

segunda mão? 

(  ) Sim. 
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4. DIMENSÃO 
CULTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) Não. 

Você sente dificuldades 
em contribuir para festas 

da comunidade? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

Seu trabalho exige o 
manuseio de máquinas 

ou equipamentos? 

(  ) Sim. Qual (quais)? ____________________________ 

(  ) Não. 

Tem despesas mensais 
com saúde? 

(  ) Sim. Quanto em média, por mês? R$_____________ 

(  ) Não. 

Por favor, classifique o quanto satisfeito ou insatisfeito você se sente em relação aos itens 
que seguem numa escala de 1 a 10, onde 1 significa “Muito Insatisfeito”, 5 “Satisfeito” e 
10 “Muito Satisfeito”. 

Qual o nível de satisfação 
em relação à sua 

comunidade/bairro?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Qual o nível de satisfação 
em você se sentir parte 

da sua 
comunidade/bairro?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Quão satisfeito você está 
em relação ao equilíbrio 
entre o trabalho e a vida 

social? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Quão satisfeito você se 
sente em relação à 

importância do ato de 
reciprocidade na 

comunidade?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Você conhece alguma 
festa tradicional realizada 

no Município? 

(  ) Sim. Qual? ______________________ 

(  ) Não. 

Você conhece alguma 
festa tradicional realizada 

na comunidade? 

(  ) Sim. Qual? ______________________ 

(  ) Não. 

Com que frequência seu 
Município oferece 

eventos e rituais 
públicos, como festas de 

rua, por exemplo? 

(  ) Diariamente  (  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente  (  ) Semestralmente 

(  ) Uma vez no ano (  ) Uma vez a cada 5 anos 

(  ) Nunca 

Com que frequência você 
participa de eventos e 

rituais públicos 
municipais? 

(  ) Diariamente  (  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente  (  ) Semestralmente 
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5. DIMENSÃO 
ESPACIAL 

(capacidade 
institucional) 

(  ) Uma vez no ano (  ) Uma vez a cada 5 anos 

(  ) Nunca 

Com que frequência sua 
comunidade oferece 

eventos e rituais 
públicos, como festas de 

rua, por exemplo? 

(  ) Diariamente  (  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente  (  ) Semestralmente 

(  ) Uma vez no ano (  ) Uma vez a cada 5 anos 

(  ) Nunca 

Com que frequência você 
participa de eventos e 

rituais públicos 
comunitários? 

(  ) Diariamente  (  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente  (  ) Semestralmente 

(  ) Uma vez no ano (  ) Uma vez a cada 5 anos 

(  ) Nunca 

Há quanto tempo você 
mora neste local? 

(  ) < 1 ano   (  ) 1 a 5 anos   (  ) 5 a 10 anos 

(  ) 10 a 20 anos   (  ) 20 a 50 anos   (  ) < 50 anos 

Tem acesso a serviços de 
telefonia fixa? 

(  ) Sim.       (  ) Não. 

Tem acesso a serviços de 
telefonia móvel? 

(  ) Sim.       (  ) Não. 

Tem acesso a internet? (  ) Sim.       (  ) Não.  

Tem acesso a cursos de 
capacitação promovidos 
por órgãos do Governo? 

(  ) Sim. Qual (quais)? ___________________________ 
_____________________________________________ 

(  ) Não. 

Questão exclusiva para 
produtores e 

trabalhadores rurais: Tem 
acesso a assistência 

técnica voltada à 
agricultura? 

(  ) Sim.        (  ) Não. 
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ANEXO 
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ANEXO A - Instrumento de coleta de dados 
 (ANÁLISE OBSERVACIONAL) 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO – FCAP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUCAÇÃO EM GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 
SUSTENTÁVEL - GDLS 

Professor Orientador: Dr. Fábio José de Araújo Pedrosa 

MATRIZ QUALITATIVA DE POTENCIALIDADES E PONTOS FRÁGEIS 

Tabela 26 - Matriz qualitativa de Potencialidades e Pontos Frágeis (VIEIRA, 2003) 

FATORES SOCIOPOLÍTICOS 
Existência de um sistema de planejamento de longo prazo (incluindo um sistema 
de informações), a exemplo de Agenda 21 local.  

 

Existência de programas de fomento da ação coletiva voltada para a criação, 
implementação de estratégias de desenvolvimento local integrado e sustentável.  

 

Nível de descentralização do sistema político (existência de dinamismo de 
Conselhos Municipais e interfaces do Estado com o Terceiro Setor). 

 

Existência de leis e normas reguladoras das ações de agentes e instituições 
econômicas, especialmente no que diz respeito aos aspectos ligados à 
apropriação e gestão de recursos ambientais.  

 

Existência de transversalidade no planejamento e na condução das políticas 
públicas.  

 

Incorporação da questão ambiental nas agendas dos partidos políticos, bem como 
adoção de medidas para sua implementação.  

 

Inovações no sistema de ensino público, a exemplo das Casas Familiares Rurais e 
demais formas de ensino supletivo. 

 

FATORES SOCIOECONÔMICOS E TÉCNICOS 
Nível educacional, de formação técnica para o ecodesenvolvimento e de 
saúde/qualidade de vida da população. 

 

Sistemas produtivos ajustados à satisfação das necessidades básicas da 
população local. 

 

Existência de modalidades específicas de economia social e solidária (grau de 
associativismo e cooperativismo), além de instituições capazes de organizar a 
poupança local e suprir necessidades de crédito dos agentes locais. 

 

Existência de circuitos econômicos locais.  
Grau e qualidade de empreendedorismo econômico 113 (existência de clusters ou 
SPL e níveis de integração da agricultura familiar aos mercados). 

 

Ações de alívio à pobreza diferenciando aqueles de cunho assistencialista das que 
visam o empoderamento das famílias carentes. 

 

FATORES SOCIOCULTURAIS 
Existência de mecanismos de integração social (redes associativistas, festas 
típicas, movimentos sociais).  

 

Existência de formas de valorização da cultura local/territorial.  
Existência de conexões culturais transescalares (local, microrregional, nacional e 
internacional). 

 

Existência de patrimônio cultural e arquitetônico.  
FATORES SOCIOECOLÓGICOS 

Existência de ONG e partidos políticos que assumem a problemática 
socioambiental como diretriz de mudança. 

 

Disponibilidade e gestão de recursos naturais (os ecossistemas considerados 
como potencial de recursos). 

 

Nível de degradação da qualidade socioambiental.  
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Existência de diagnósticos e de ações em curso visando a superação das 
principais fontes de degradação socioambiental. 

 

POSIÇÃO DO NÍVEL LOCAL EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS SUPERIORES 
Existência de vantagens locacionais.  
Existência de conexões institucionais transescalares (nos níveis intermunicipal, 
regional, estadual, nacional e internacional). 

 

Articulações da economia local com a dinâmica dos sistemas socioeconômicos 
nos níveis intermunicipal, regional, estadual, nacional e internacional. 

 

Existência de políticas de apoio ao desenvolvimento territorial adotadas por 
instituições governamentais. 

 

Estrutura de apoio social.  
OBSTÁCULOS 

Carência e/ou utilização inadequada de recursos naturais.   
Legislação excessivamente coercitiva em termos ambientais e de normas 
técnicas.  

 

Baixo nível educacional e de saúde pública.   
Carências do sistema de gestão socioambiental do ponto de vista da 
descentralização.  

 

Cultura política autoritária e clientelística.   
Estratégias socioeconômicas definidas em função de espaços externos e 
indutoras de efeitos negativos no nível local/territorial. 

 

Produção local voltada exclusivamente a mercados consumidores externos 
(nacional ou internacional). 

 

Políticas públicas Municipais.  

 

 

 


