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RESUMO 

A Lei Federal nº 11.445/2007, considerada o marco regulatório do saneamento básico no Brasil, 

estabelece como alguns de seus princípios fundamentais a universalização dos serviços, a 

qualidade dos serviços (regularidade/continuidade) e a integralidade. Ela também estabelece 

que os serviços de saneamento são aqueles que englobam o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e drenagem 

urbana. Sendo, portanto um direito social a população brasileira, o que se observa atualmente é 

que somente 30% dos municípios brasileiros possuem saneamento básico, caracterizando, 

assim, um déficit em saneamento longe de ser sanado nos 20 anos propostos como meta pela 

lei, acarretando em prejuízos a sociedade, bem como no surgimento de desigualdades das mais 

diversas. A omissão de informações à população e a negligência dos gestores públicos em 

elaborarem os planos de saneamento de seus estados ou municípios são fatores que contribuem 

para o aumento das desigualdades em seus territórios, principalmente a Desigualdade 

Ambiental, quando está é caracterizada pelo acesso desigual dos bens / recursos naturais. Nessa 

direção, escolheu-se o município de Areia Branca (RN) como área de estudo, pois, apesar de 

possui um instrumento de planejamento e gestão, que é o Plano Diretor, não possui um Plano 

Municipal de Saneamento Básico próprio, que leva ao objetivo geral deste estudo, que é 

entender a ocorrência da Desigualdade Ambiental no município, ocasionada pela ausência de 

saneamento básico. Para alcançar esse objetivo, em um primeiro momento, foi necessário 

refletir sobre as desigualdades e a justiça ambiental no âmbito da busca por cidades resilientes, 

para dar embasamento as discussões sobre Desigualdade Ambiental. Logo após, foram 

realizadas coletas no banco de dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento 

(SNIS), referentes aos anos de 2009 a 2015, para se poder traçar um panorama do saneamento 

básico no município, baseando-se nos estudos de Moraes (2011) e Ataíde (2012). 

Posteriormente, realizou-se uma coleta de dados juntamente à população do município por meio 

de questionários, aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob o parecer n. 2.511.053, que abordavam questões 

sobre os eixos do saneamento básico, renda e escolaridade, para que, com os resultados obtidos, 

pudessem ser gerados, por meio de técnicas de geoprocessamento, os mapas temáticos, com a 

finalidade de especializar a Desigualdade Ambiental no município, utilizando, para isso, a 

metodologia aplicada por Morato (2008). Os estudos em Desigualdade Ambiental no Brasil 

ainda são escassos, mas, no que se refere a Areia Branca, pode-se perceber que a população do 

município no geral é vulnerável aos riscos ambientais presentes ali, bem como possui o acesso 

aos bens ambientais restringidos, principalmente aqueles que habitam a zona rural, sendo, 

então, o estudo, uma possível contribuição como ferramenta de auxílio para a elaboração de 

políticas públicas e privadas sociais e ambientais, tais como saneamento, visando 

principalmente atender aqueles que estão mais vulneráveis à Desigualdade Ambiental. 

 

Palavras – Chave: Saneamento. Desigualdade. Estudos Socioambientais. 
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1 INTRODUÇÃO 

O êxodo rural, provocado pela industrialização e modernização dos meios de 

produção de algumas cidades do século XIX, desencadeou o surgimento de diversas 

doenças no mundo e no Brasil. Uma dessas doenças foi a cólera, que dizimou parcela da 

população na Europa do século XIX, tendo como principal vetor a água.  

No Brasil, fatores como: o crescimento desordenado das cidades, o 

depauperamento da população e a precarização das habitações construídas em bairros 

desvalorizados ou impróprios à moradia contribuem para a ausência e implantação de 

políticas públicas e privadas, a exemplo do saneamento básico, que traz como 

consequência o aumento da incidência de doenças infecciosas, como hepatite, 

leptospirose, entre outras. 

Mas, foi somente na década de 70, do século XX, que, no Brasil, as discussões 

sobre saneamento ganharam destaque nas esferas governamentais. Nessa mesma época 

surgiam os debates de caráter ambientalista não só no Brasil, como também no mundo. 

Um desses movimentos foi o de Justiça Ambiental que surgiu nos Estados Unidos da 

América (EUA), com o intuito de mostrar que a população que morava em locais 

próximos aos despejos de substâncias tóxicas, geralmente eram pessoas de cor ou de 

alguma etnia ou raça criminalizada (ACSELRAD, BEZERRA, MELO, 2009). 

Esse movimento também traz, em sua base ideológica, que aqueles indivíduos que 

possuem menor poder aquisitivo estão mais expostos/vulneráveis aos riscos ambientais. 

Nessa perspectiva, no Brasil, o Movimento por Justiça Ambiental, na década de 90 do 

século XX também ganhou adeptos. No entanto, no país, os objetivos do movimento 

iniciado nos EUA foram ampliados, apresentando como um de seus eixos de estudo a 

Desigualdade Ambiental, explicada pelo acesso desigual aos bens naturais, originada 

tanto na esfera da produção como na esfera do consumo (TORRES, 1997). 

Considerado, então, como serviços de acesso obrigatório à população, a ausência 

de saneamento básico insere-se como um fator de desigualdade ambiental, a partir do 

momento que indivíduos não possuem acesso igualitário à água tratada, ao tratamento de 

esgoto sanitário, como também à coleta de resíduos sólidos, além de estarem vulneráveis 

aos fenômenos de enchentes e alagamentos. 

O município de Areia Branca insere-se nesse contexto, pois, além do seu espaço 

ser formado por atividades econômicas que degradam o meio ambiente, tais como a 

indústria salineira, a indústria petrolífera, a indústria das energias renováveis, entre 
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outras, trazendo prejuízos à população, o município também possui déficit nos serviços 

de saneamento básico que se mostram até mesmo inexistentes na totalidade de seu 

território, levando, também, a refletir sobre a importância do Plano Municipal de 

Saneamento Básico para o município como ferramenta na busca de justiça social e 

ambiental. 

Areia Branca possui, pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento 

(SNIS, 2015), uma população de aproximadamente 27.356 habitantes, residindo 21.955 

na área urbana e 5.401 na área rural, sendo uma das cidades do Rio Grande do Norte que 

compõem o Polo Turístico Costa Branca. 

Diante dos problemas ocasionados pela formação/produção do espaço do 

município de Areia Branca e os riscos socioambientais a que a população está vulnerável, 

torna-se necessário refletir sobre a ocorrência da Desigualdade Ambiental ocasionada 

pela ausência de saneamento básico na localidade. 

Assim, o presente trabalho surgiu dos seguintes questionamentos: A ausência de 

saneamento básico pode influenciar na Desigualdade Ambiental? Em qual localidade do 

município de Areia Branca a população está mais vulnerável à Desigualdade Ambiental 

impulsionada pela ausência de saneamento básico? A população que possui o menor 

índice de renda e escolaridade está mais vulnerável à Desigualdade Ambiental? 

Destarte, esta dissertação partiu da hipótese de que a ausência de saneamento 

básico no município de Areia Branca contribui para o surgimento da Desigualdade 

Ambiental. Como objetivo geral, o trabalho buscou-se refletir sobre a ocorrência da 

Desigualdade Ambiental no município de Areia Branca (RN) devido à ausência de 

saneamento básico. 

Os objetivos específicos que deram suporte para o alcance do objetivo geral 

foram: (I) Traçar um panorama geral do saneamento básico no município, por meio da 

coleta no banco de dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento; (II) 

Compreender como a população de Areia Branca (RN) responde aos serviços de 

saneamento básico para comparação com o banco de dados do SNIS e para a elaboração 

de um banco de dados atualizado para os futuros estudos em saneamento que possam vir 

a ser feitos no município; (III) Espacializar, utilizando técnicas de geoprocessamento, os 

pontos de Desigualdade Ambiental presentes no município de Areia Branca/RN; e (IV) 

Refletir sobre a Desigualdade Ambiental como um desafio na busca por uma cidade 

resiliente. 
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 Para que os objetivos traçados fossem alcançados, foram realizadas visitas de 

campo, pesquisa documental e bibliográfica, bem como coleta de dados primários e 

secundários para a realização de uma estatística descritiva, com a finalidade de se 

estabelecer o Índice de Desigualdade Ambiental do município de Areia Branca.  

A pesquisa bibliográfica e documental buscou literatura acerca das temáticas: 

Saneamento Básico e suas leis, Cidades Resilientes, Justiça Ambiental, Injustiça 

Ambiental e Desigualdade Ambiental. Autores como Heller (2011), Moraes (2011), 

Brasil (2007; 2009; 2011 – nas publicações do Ministério das Cidades), Torres (1997), 

Acselrad, Melo e Bezerra (2009), entre outros autores deram subsídios para a construção 

do referencial teórico dessa dissertação, como também para o Capítulo I. 

Para a análise do déficit em saneamento básico do município de Areia Branca, 

apresentado no Capítulo II desta dissertação, utilizou-se das metodologias elaboradas por 

Morais (2011) e Ataíde (2012). A metodologia foi adaptada para se adequar aos dados 

fornecidos no banco de dados do SNIS. Para o cálculo do Índice de Desigualdade 

Ambiental, proposto no Capítulo III, utilizou-se a metodologia de Morato (2008), sendo 

realizada as adaptações para se adequar aos dados que foram coletados a partir da 

aplicação dos questionários. 

 A presente dissertação apresenta a seguinte estruturação: uma introdução, um 

breve referencial teórico, uma caracterização da área de estudo, um suporte metodológico 

e três capítulos em forma de artigo e as referências1. O primeiro capítulo, intitulado: 

Desigualdades e Justiça Ambiental: um desafio na construção de uma cidade resiliente 

foi submetido e aceito para publicação na Revista de Geografia e Ordenamento Territorial 

(GOT) do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento Territorial em Coimbra – 

Portugal, no número 13, a ser acessível no dia 30 de junho de 2018. O segundo capítulo, 

intitulado: Saneamento Básico: um panorama do município de Areia Branca (RN), e o 

terceiro capítulo, intitulado: Desigualdade Ambiental no Município de Areia Branca 

(RN), seguem ainda sem submissão. 

Esse trabalho busca dar subsídios para a elaboração de políticas públicas, bem 

como auxiliar futuros trabalhos na área de saneamento básico e desigualdade ambiental, 

sabendo-se que os estudos nesse campo no Brasil ainda são incipientes, seja no município 

em questão ou em outros locais que busquem a melhoria da qualidade de vida de sua 

população. 

                                                             
1 As referências encontradas ao final da dissertação fazem parte das seções 1 a 4. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Saneamento Básico no Mundo e no Brasil 

Segundo Rosen (2006), o saneamento básico existe desde o início da humanidade, 

pois se configura como uma luta do homem em relação ao meio ambiente em que vive. 

Assim, as diferentes civilizações fizeram uso e aplicação de técnicas de saneamento em 

seus territórios como uma forma de beneficiar a população. Mas, apesar de existir essa 

preocupação com o bem-estar da sociedade, “a percepção da importância de ações 

sanitárias somente aflorou de forma significativa quando a agricultura e a criação animal 

passaram a fazer parte do rol de atividades humanas” (BRASIL, 2014, p.04). 

Com a Revolução Industrial e como consequência das diferenças e 

particularidades físicas, biológicas, territoriais, sociais e econômicas existentes no 

mundo, o saneamento básico surge como pauta das agendas mundiais no ano de 1977 do 

século XX, como resultado da Conferência de Mar del Plata, em que se delimitou o 

período de 1981-1990 como a “Década Internacional do Abastecimento de Água e 

Saneamento”. Segundo Hespanhol (2006, p.269). Esse projeto tinha como objetivo 

“proporcionar o abastecimento adequado de água segura e saneamento apropriado para 

todos até o ano de 1990”. Assim, segundo o mesmo autor, os países membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) “foram solicitados a preparar seus planos de ação 

e de investimentos no setor e estabelecer as próprias metas em função das condições e 

disponibilidades locais” (HESPANHOL, 2006, p.269). 

No Brasil, o saneamento básico, começa a ser pensado na Década de 1900, com a 

constituição da medicina social, promovendo uma fase higienista. Fato marcante dessa 

época foi a Revolta da Vacina, rebelião que teve como protagonista Oswaldo Cruz, 

idealizador da Lei da Vacina Obrigatória, lei esta que não agradou a população do Rio de 

Janeiro na época (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2006; BRASIL, 

2014). 

Na década de 1910, por meio da Liga Pró-Saneamento, ocorre a divulgação de um 

diagnóstico sobre as condições de saúde da população brasileira, já apontando a 

necessidade de se desenvolver o meio rural (BRASIL, 2014). Na década de 30 do século 

XX, os serviços de saneamento básico eram administrados de maneira centralizada, fato 

que demonstrou a fragilidade das instâncias federal e estadual em gerirem os serviços de 

saneamento, levando a repassarem a responsabilidade para concessionárias estrangeiras, 

que, diferentemente do que prega a Lei Federal nº11.445/2007, eram responsáveis 
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somente pelos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

(HESPANHOL, 2006; BRASIL, 2014).  

Em 1934, com o lançamento do Código de Águas foi que o Governo começou a 

intervir junto aos serviços prestados pelas concessionárias, sendo essas empresas aos 

poucos nacionalizadas ou estatizadas. Através da criação da Fundação Serviço Especial 

de Saúde Pública (FSESP)2, em 1942, o Governo Federal subsidiou a implantação da 

infraestrutura de saneamento básico em municípios brasileiros que tinham taxas de 

pobreza mais elevadas (HESPANHOL, 2006) 

Mas, apesar dos investimentos na área de saneamento básico no Brasil serem 

anteriores à “Década Internacional do Abastecimento de Água e Saneamento”, as 

políticas públicas nesse eixo do direito civil foram negligenciadas, seja por oscilações 

políticas ou até mesmo por influências do mercado. De acordo com Heller (2011), o 

saneamento básico no Brasil, segue a lógica neoliberalista de mercado e a linha do 

racionalismo administrativo3, afirmando ainda que um dos principais implementos e 

fracasso na política de saneamento básico do país foi a criação do Plano Nacional de 

Saneamento (PLANASA). O PLANASA surge em 1971, logo após o período de lutas 

pela reforma urbana do país. Segundo Hespanhol (2006), ao fim dos governos militares, 

o PLANASA passou por dificuldades no que concerne à permanência dos municípios no 

plano, bem como a adesão aos planos tarifários. O PLANASA foi extinto em 1992, 

através da Resolução nº 076/92, regulamentando também o Programa de Saneamento 

para Núcleos Urbanos (Pronurb) e o Prosanear. 

Em 1993, por meio de mobilizações na busca pelo saneamento básico, foi criado 

o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº199/93 que dispunha sobre a Política Nacional de 

Saneamento (PNS). O Projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas vetado no 

quinto dia do primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(HESPANHOL 2006; BRASIL, 2009). De acordo com documento do Ministério das 

Cidades (2014),  

O PLC nº 199 é vetado integralmente pelo Presidente da República, sendo 

proposto em seu lugar, o Programa de Modernização do Setor, que representou 

uma medida privatista para o setor de saneamento. É sancionada a Lei nº 

8.987/95, conhecida como Lei de Concessões, que disciplina o regime de 

concessões de serviços públicos, favorecendo sua ampliação, inclusive para o 

                                                             
2 Atual Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
3 “O conceito de racionalismo administrativo, derivado dos trabalhos de Max Weber sobre os processos de 

racionalização e burocratização, refere-se ao modelo de gestão que se instalaria crescentemente nos países 

ocidentais a partir de fins do séc. XIX e, particularmente, início do séc. XX. O racionalismo administrativo 

constituiu-se a partir da articulação da crescente aplicação do conhecimento científico à organização 

burocrática governamental no campo da gestão de recursos, bens e serviços” (HELLER, 2011, p.17) 
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setor de saneamento. Essa lei gerou polêmica, por seu caráter também 

privatista. (BRASIL, 2014, p. 07) 

 

O projeto de Lei nº 199/93, apesar de vetado, deu origem à Frente Nacional pelo 

Saneamento Ambiental (FNSA), reunindo 17 entidades nacionais, além de gestores, 

trabalhadores e movimentos sociais. Mas foi somente em 2007, após 14 anos, que a Lei 

Federal nº 11.445 foi aprovada, esta é tida como o marco regulatório do setor de 

saneamento básico e nela ficou estabelecida as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e para a política federal de saneamento básico (BRASIL, 2009). 

A Lei Federal nº 11.445/2007 afirma que o saneamento é o “conjunto de serviços, 

infraestruturas, e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, [...] 

esgotamento sanitário, [...] limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e [...] drenagem 

e manejo das águas pluviais” (BRASIL, 2007, s.p). A Lei ainda estabelece como 

princípios básicos para o saneamento básico: a universalização dos serviços; a 

integralidade; a adequação das componentes, visando a saúde humana e a preservação do 

meio ambiente; a disponibilidade dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

em todas as áreas urbanas; a adequação dos métodos, técnicas e processos condizentes a 

peculiaridade de cada local; a articulação com as outras esferas políticas (habitação, 

saúde, combate à pobreza, proteção ambiental, entre outras de relevância social); a 

eficiência; a transparência; o controle social; a segurança, qualidade e regularidade e 

medidas que para o uso moderado do consumo de água (BRASIL, 2007). 

Como marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a Lei atribuiu ao 

Governo Federal a responsabilidade em elaborar o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB) e aos Estados e Municípios a elaborarem seus respectivos planos, com o 

objetivo de efetivar a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB). O PLANSAB e 

os planos referentes aos Estados e municípios devem conter objetivos e metas para a 

universalização, bem como definir programas e estratégias de ação e financiamento no 

período de 20 anos, sendo avaliado de quatro em quatro anos a partir da data de 

regulamentação do plano (BRASIL, 2009). 

Outro ponto de relevância e interesse social, político e econômico é que, em 

setembro de 2015, a Organização das Nações Unidas, juntamente com os países 

membros, realizaram uma reunião lançando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, contendo 17 objetivos voltados ao Desenvolvimento Sustentável de cidades 

e países, na busca por de erradicação da pobreza e na promoção de vida digna à população 

mundial. 
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Sendo então a ausência de saneamento um dos fatores que promovem a 

desigualdade, a Agenda 2030, nos objetivos 6 (água potável e saneamento), 10 (redução 

das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis), apresenta metas a serem 

alcançadas até 2030, visando a melhoria na qualidade de vida da população. Mas, apesar 

de todo esse contexto histórico, de lutas sociais na busca pela melhoria da qualidade de 

vida da população, o que se percebe é que o saneamento básico no Brasil ainda apresenta 

déficits estruturais, fato comprovado pela grande carência em saneamento básico que o 

país ainda possui atualmente, principalmente, quando se relaciona a zona urbana com a 

rural. Segundo Morais (2011), o déficit em saneamento na zona rural pode chegar a 

aproximadamente 73%, considerando-se somente um dos componentes do saneamento 

básico, que é o abastecimento de água. 

De acordo com Heller (2011), o saneamento básico, suas políticas públicas e sua 

forma de financiamento são frutos do caráter do Estado brasileiro. Esse caráter do Estado 

Brasileiro, segundo Borja (2014) é fator principal para os debates em saneamento básico 

no país, que podem ser representados por dois eixos: 

 

(...) um deles considera o saneamento básico como um direito social, integrante 

de políticas sociais promotora de justiça socioambiental, cabendo ao Estado 

sua promoção; o outro projeto, de cunho neoliberal, o saneamento básico é 

uma ação de infraestrutura ou um serviço, submetido a mecanismos de 

mercado, quando não se constitui na própria mercadoria. (BORJA, 2014, 

p.434) 

 

Nesse sentido, o que deveria ser regulamento para uso de bem comum, como no 

caso da água, na sociedade capitalista, acaba tornando-se moeda de troca, passando, 

assim, a ser um bem econômico. 

 Acredita-se, então, que, diante do quadro exposto, a universalização dos serviços 

e a qualidade do saneamento básico ainda compõem um desafio diante das políticas 

públicas e da maneira como o Estado vem tratando a temática no País. O Brasil ainda 

possui em seu seio político e econômico bases conservadoras que visam a acumulação do 

poder, acreditando que a privatização dos serviços públicos podem ser a solução dos 

problemas encontrados no país. Sendo assim, não somente as políticas voltadas ao 

saneamento básico do Brasil, como em outros campos do direito civil, tais como: saúde, 

educação e segurança, por serem acompanhadas ou acompanharem as oscilações 

políticas4, econômicas, financeiras e empresariais, apresentam déficit em seus dados, 

                                                             
4 Sobre esse tema, Heller (2011, p. 36) afirma que, “a estrutura política – partidária do País, herdeira de 

práticas patrimonialistas, com privatização da coisa pública e desconhecimento da divisão ética entre a 

esfera dos interesses privados e a esfera pública (HOLANDA, 1969:12 apud INOJOSA, 2011), além de 
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caracterizando, assim, a recessão ou o atraso do país na busca pela garantia dos direitos 

básicos à população.    

Portanto, quanto ao saneamento básico no Brasil, o que se percebe é que apesar 

de existirem investimentos e linhas de financiamento, o tema ainda é negligenciado pelos 

gestores públicos ao promoverem políticas públicas equivocadas ao invés de pensarem 

em integrá-las. Tal fato poderia ser melhor gerenciado se os serviços de saneamento e as 

demais instâncias do Governo fiscalizassem, planejassem e aplicassem os planos 

coerentemente, tendo por objetivo principal atingir os princípios básicos da Lei Federal 

nº 11.445/2007. 

 

2.2 Justiça Ambiental, Injustiça Ambiental e Desigualdade Ambiental  

A Justiça Ambiental surgiu na década de 1980, nos Estados Unidos, através de 

mobilizações pelas lutas de cunho social, territorial, ambiental e pelos direitos civis. O 

ponto de afirmação do movimento de Justiça Ambiental ocorreu em Afton, na Carolina 

do Norte, onde a população lutava contra as desigualdades ambientais que ocorriam na 

localidade. A partir desse momento, os estudos e lutas voltadas a melhoria e a distribuição 

igualitária dos bens ambientais ganharam visibilidade, tendo como uma das principais 

pesquisas na área a realizada pela Comissão de Justiça Racial da United Church of Christ, 

elaborada em 1987, foi com essa pesquisa que o reverendo Benjamim Chavis elaborou a 

expressão “racismo ambiental5” (ACSELRAD, 2002). 

Nessa pesquisa evidenciou-se que “a proporção de residentes que pertencem a 

minorias étnicas em comunidades que abrigam depósito de resíduos perigosos é igual ao 

dobro da proporção de minorias nas comunidades desprovidas de tais instalações” 

(ACSELRAD, 2002, p.53). Pode-se inferir, então, que diferentemente do que Giddens 

(1996) e Beck (2011) defendem, os riscos não são democráticos: aqueles indivíduos que 

possuem uma menor capacidade de resposta estão mais vulneráveis e desigualmente 

afetados pelos problemas ambientais construídos. 

                                                             
outras características do Estado, torna a estrutura governamental competitiva e não cooperativa. A 

descontinuidade das políticas, potencializada pela acomodação de alianças partidárias, provoca que, a cada 

período de governo, modifiquem-se as estruturas de gestão governamental, ampliando ou redividindo 

espaços de poder, dificultando práticas intersetoriais”. 
5 “Environmental racism refers to any policy, practice, or directive that differentially affects or 

disadvantages (whether intended or unintended) individuals, groups or communities based on race or color. 

Environmental racism combines with public policies and industry practices to provide benefits for whites 

while shifting industry costs to people of color.” (BULLARD, 2000, p.98)  
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Giddens (p. 256, 1996) diz que: 

 

A ecotoxicidade é um perigo que afeta potencialmente a todos, não importando 

de que maneira ou onde as pessoas vivam. Elas resultam das substâncias 

químicas que são propositadamente aplicadas na agricultura e em outros 

contextos, ou que atingem indiretamente o meio ambiente por meio de áreas 

de despejo de detritos, esgotos e por outros canais 

 

O movimento de Justiça Ambiental, procurar confrontar esse pensamento 

simplista, já que as pesquisas que deram base ao movimento mostraram que os indivíduos 

são socialmente diferentes, portanto, possuem capacidade de resposta diferentes frente 

aos riscos ambientais. Assim, a Justiça Ambiental acredita que é: 

[...] possível constatar que sobre os mais pobres e os grupos étnicos 

desprovidos de poder recai, desproporcionalmente, a maior parte dos riscos 

ambientais socialmente induzidos, seja no processo de extração de recursos 

naturais, seja na disposição de resíduos do ambiente” (ACSELRAD, 2009, 

p.12) 

 

Segundo Bullard (1994 apud ACSELRAD, 2009, p.16), um dos idealizadores do 

Movimento por Justiça Ambiental nos Estados Unidos, o conceito de Justiça Ambiental 

é: 

[...] a condição de existência social configurada através do tratamento justo e 

do envolvimento significativo de todas as pessoas, independentemente de sua 

raça, cor ou renda no que diz respeito à elaboração, desenvolvimento, 

implementação e aplicação de políticas, leis e regulações ambientais. Por 

tratamento justo entenda-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí 

grupos étnicos, raciais ou de classe, deva suportar uma parcela desproporcional 

das consequências ambientais negativas resultantes da operação de 

empreendimentos industriais, comerciais e municipais, da execução de 

políticas e programas federais, estaduais ou municipais, bem como das 

consequências resultantes da ausência ou omissão dessas políticas. 

 

Logo após a pesquisa realizada, o governo dos Estados Unidos, por pressão do 

Congressional Black Caucus6, criou um grupo com a finalidade de se estudar os riscos 

ambientais em comunidades mais vulneráveis. O estudo elaborado por esse grupo 

mostrou que os dados utilizados para relacionar equidade com meio ambiente eram 

inconclusivos, mas que, apesar disso, mostravam que a situação era perturbadora, 

sugerindo como uma das soluções para o problema de desigualdade ambiental a 

participação da população, principalmente a de baixa renda, na tomada de decisões das 

políticas públicas (ACSELRAD, 2009). 

                                                             
 6  “The Congressional Black Caucus (CBC), since it is establishment in 1971, has been committed to using 

the full Constitutional power, statutory, authority, and financial resources of the federal government to 

ensure that African Americans and other marginalized communities in the United States have the 

opportunity to achieve the American Dream.” (CBC, 2018, s.p) 
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Em 1991, foi realizada a Primeira Cúpula Nacional de Lideranças Ambientalistas 

de Povos de Cor (First Nacional People of Color Environmental Leardship Summit). Nela 

ficaram estabelecidos os “17 Princípios da Justiça Ambiental” (ANEXO A), como 

também uma agenda nacional, com a finalidade de redefinir a política ambiental dos 

Estados Unidos, incorporando as comunidades que vivem em minoria (latinos, afro-

americanos, ameríndios) (MORATO, 2008). 

A partir desse evento, o movimento de Justiça Ambiental começou a se expandir 

pelo mundo, ultrapassando as fronteiras dos Estados Unidos. No Brasil, o Movimento por 

Justiça Ambiental surgiu na década de 90 do século XX, também fruto de esforços de 

movimentos sociais, mas, diferentemente dos Estados Unidos, as discussões tiveram seu 

pontapé inicial dentro do âmbito acadêmico. 

Segundo Morato (2008), as discussões no campo ambiental no Brasil surgiram 

ainda no século XIX, quando se pensava em saúde pública e higienismo (revolta da 

vacina, seria um exemplo). Após a década de 1980, a temática ambiental englobou o 

saneamento urbano (levando-se em consideração somente as componentes de distribuição 

de água e esgotos e a coleta de resíduos sólidos) nas suas discussões, apontando que havia 

acesso desigual dos serviços pela população. 

Diante disso, na tentativa de agregar e expandir o conhecimento da experiência 

norte-americana de Justiça Ambiental, a Organização Não-Governamental (ONG) 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), junto com a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) produziram o material “Sindicalismo e Justiça Ambiental”. Essa produção deu 

base para que outras universidades e outras ONGs debatessem o assunto, levando a 

organização em 2001 do Seminário Internacional de Justiça Ambiental e Cidadania, 

realizado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Na ocasião, criou-se a Rede Brasileira 

de Justiça Ambiental (ACSELRAD, 2009).  

Com a criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, os estudos em Justiça 

Ambiental, no Brasil, se expandiram para além das questões de racismo ambiental. 

Estabeleceu-se, então, o conceito de injustiça ambiental, sendo ela: 

O mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e 

social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 

populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos 

tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e 

vulneráveis. (ACSELRAD, 2009)  
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Enquanto que justiça ambiental é designada como um conjunto de princípios e 

práticas que: 

- Asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, 

suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas 

de operações econômicas, decisões políticas e programas federais, estaduais, 

locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas; 

- Asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos 

ambientais do país; 

- Asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos 

ambientais, a destinação de rejeitos e a localização de fontes de risco 

ambientais, bem como processos democráticos e participativos na definição de 

políticas, planos, programas e projetos que lhe dizem respeito; 

- Favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 

sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de 

modelos alternativos de desenvolvimento que assegurem a democratização do 

acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. (MORATO, 

2008, p. 29-30) 

 

 Segundo Morato (2008), os pesquisadores americanos são divididos entre aqueles 

que utilizam o conceito justiça ambiental, da forma que concebida pelos grupos de luta 

de base do movimento, enquanto há outros que preferem o termo desigualdade 

ambiental7, mesmo que os estudos apontem as mesmas análises da justiça ambiental. 

Assim, optou-se nesse trabalho pelo uso do termo desigualdade ambiental por acreditar 

que a presença da qualidade ambiental se apresenta atualmente como elemento 

discriminador, aliando-se, logo, a outras formas de desigualdade. 

 Ademais, a desigualdade ambiental é pensada e utilizada para refletir sobre as 

desigualdades entre os diferentes grupos sociais, quando estes possuem acesso 

diferenciado aos bens ou recursos naturais. Para Torres (1997), a exposição a riscos 

ambientais geralmente é acompanhada por outras formas de desigualdade, sendo, assim, 

a desigualdade ambiental um fator adicional para desigualdades, sejam elas sociais, 

econômicas ou territoriais, por exemplo. 

 A partir dessa concepção, há de se entender quais os mecanismos que induzem a 

desigualdade ambiental, considerando-se que existe uma relação entre a categoria social 

(políticas e instituições), entre os indivíduos (população, sociedade) e entre a natureza 

(alteração/preservação dos ambientes naturais), pressupõe-se, então, que essa relação 

resulta na formação do espaço produzido pelo ser humano. A desigualdade ambiental, 

como afirma Acselrad (2009), pode revelar-se tanto na forma de “proteção ambiental 

desigual” como em “acesso desigual aos recursos naturais”. 

                                                             
7 Segundo Morato (2008), os autores que escolheram por utilizar o termo desigualdade ambiental foram 

Chakraborty e Armstrong (1997). 
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 Como forma de “proteção ambiental desigual”, ocorre quando as políticas 

públicas voltadas para a esfera ambiental, segundo o autor, geram riscos ambientais 

desiguais (intencionais ou não) para os indivíduos que carecem de recursos financeiros e 

políticos. Já no que cabe ao “acesso desigual aos recursos ambientais”, o autor assevera 

que a desigualdade ambiental pode se manifestar de duas formas, sendo, uma delas, na 

esfera de produção – contínua degradação/exploração ou destruição da natureza através 

de práticas socioeconômicas não-capitalistas –, e a outra delas na esfera do consumo, 

quando existe a concentração de bens em poucas mãos (ACSELRAD, 2009). 

 Nesse sentido, o estudo da desigualdade ambiental de uma localidade leva em 

consideração não somente a sustentabilidade do meio ambiente ou dos recursos que nele 

se encontram, mas de como a sociedade se apropria desses recursos e desse ambiente. 

Portanto, para esse estudo, a desigualdade ambiental irá se relevar quando os serviços de 

saneamento básico se mostrarem distribuídos desigualmente para a população de Areia 

Branca. 

 

2.3 Saneamento básico e desigualdade ambiental 

Na década de 70 e 80 do século XX, a sociedade brasileira, através de 

mobilizações por meio dos movimentos sociais, conseguiram colocar o saneamento 

básico como um dos assuntos para a reforma urbana do país. Nesse mesmo período, os 

movimentos ambientalistas, tanto no Brasil quanto no mundo, começaram a eclodir. É, 

desta maneira, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que 

ocorreu em 1972, o marco inicial para os demais estudos ambientais (DIAS, 2009). 

Na mesma época também, surge, nos Estados Unidos, o Movimento de Justiça 

Ambiental, movimento esse originário de articulações de caráter social, territorial, 

ambiental e pelas lutas de direitos civis. Usa-se como ponto de partida de seus estudos a 

desigual distribuição dos riscos ambientais, principalmente aqueles ocasionados pela 

alocação de indivíduos próximos a indústrias ou em locais que não possuem as condições 

adequadas para se instalar moradias (ausência de saneamento básico e de serviços de 

saúde e educação, entre outros) (ACSELRAD, 2009). Já no Brasil, o Movimento por 

Justiça Ambiental surgiu na década de 90 do século XX, como já mostrado anteriormente. 

Segundo Morato (2008), os estudos em Justiça Ambiental/Desigualdade Ambiental ainda 

são raros no Brasil, pois ainda há um desconhecimento desses conceitos no âmbito 

acadêmico.  
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O que se pode apreender é que ambos os movimentos, tanto na luta pela melhoria 

da qualidade de vida e da oferta de saneamento básico quanto pela Justiça Ambiental, 

surgiram dos esforços dos movimentos sociais na busca por seus direitos (saneamento 

básico e diminuição das desigualdades) e relacionam-se o conceito de saneamento básico 

elaborado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2007 p.15), cuja definição de 

saneamento é: 

O conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar a 

salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 

disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da 

disciplina sanitária de uso do solo; drenagem urbana, controle de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas com a finalidade de 

proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural.  

 

 Refletir sobre a desigualdade ambiental implica em acreditar que nem todos 

conseguem ter acesso a um meio ambiente seguro e sadio, considerando o “meio 

ambiente” o conjunto das diversas dimensões que o compõem (físicas, biológicas, sociais, 

econômicas, entre outras) (BRASIL, 1981). É compreender que a ausência desse direito 

social pode desencadear diferentes formas de desigualdade, sejam elas sociais, espaciais 

e ambientais. É nesse sentido que o objetivo geral do presente estudo é entender a 

ocorrência da Desigualdade Ambiental ocasionada pela ausência de saneamento básico, 

tendo como objeto de estudo o município de Areia Branca. 

Areia Branca, como outros municípios do Rio Grande do Norte, tais como Assú e 

Caicó, que, apesar de possuírem Plano Diretor, pois são municípios com mais de 20.000 

habitantes em seu território, bem como possuírem interesses turísticos e econômicos, não 

possuem Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), documento primordial para 

a implantação e gestão do saneamento básico nos municípios. Além disso, o município 

de Areia Branca possui, em seu território, atividades econômicas tradicionais e modernas, 

que não só trazem desenvolvimento ao local como também geram impactos e riscos 

ambientais à população do município. 

 Diante do exposto, sentiu-se a necessidade de se estudar o município com a 

finalidade de contribuir para a implementação de políticas públicas e privadas, como 

também em medidas que amenizem a Desigualdade Ambiental em Areia Branca. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Areia Branca, está localizado na mesorregião do Oeste Potiguar, 

na microrregião de Mossoró. Situa-se no litoral setentrional do Estado do Rio Grande do 

Norte, região Nordeste do Brasil. Ocupando uma área de 331,16 km², aproximadamente 
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0,63% do território do estado do RN. O município limita-se ao norte com o oceano 

Atlântico, ao sul e a leste com os municípios de Serra do Mel e Porto do Mangue, e a 

Oeste com os municípios de Grossos e Mossoró. Em coordenadas, Areia Branca localiza-

se entre os paralelos 9457804 e 9432668 de latitude Sul e os meridianos 739020 e 702375 

de longitude Oeste, distante da capital do estado por 330 km, de acordo com a figura 1 

(IDEMA 2008; IBGE, 2010; SILVA, 2016). 

 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Areia Branca (RN) 

 
Fonte: IBGE, 2015. Adaptado pela autora, 2017. 

 

Os dados socioeconômicos mostram que o município possui 25.263 habitantes, 

residindo 20.258 na área urbana e 5.005 na área rural. Possui um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) classificado como médio, com valor de 

0,682. Possui 70,38 hab/km² como densidade demográfica (PNUD, 2017). As 

características fisiográficas do município de Areia Branca estão apresentadas no quadro 

1 abaixo: 
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Quadro 1 - Características fisiográficas do município de Areia Branca (RN). 

Fonte: EMBRAPA, 2003; CPRM, 2005; IDEMA, 2008; SILVA, 2014. 

 

Areia Branca está localizada próxima ao estuário do rio Apodi-Mossoró, ambiente 

que naturalmente possui ecossistema de mangue. Esse ecossistema vem sendo bastante 

degradado devido a uma das atividades econômicas mais atuantes no estado, que são as 

salinas. Essa atividade econômica no RN, tem relação direta com o uso e a exploração 

dos manguezais (MEDEIROS, CARVALHO e PIMENTA, 2014). 

 Ao expor as características fisiográficas do município, percebe-se que Areia 

Branca possui importantes ecossistemas e ambientes em seu território. Pode-se dizer que 

o rio Apodi-Mossoró possui relevância para o desenvolvimento (econômico, cultural, 

histórico e social) dessa região, mas que tem recebido diariamente uma carga de efluentes 

sem tratamento, devido à ausência de esgotamento sanitário adequado dos municípios 

que estão inseridos em sua bacia. 

  

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 

Clima Classificação de Koppen: BSw’h - 

semiárido, com sensação térmica de muito 

quente. Precipitação média anual: 693,6 

mm. Umidade relativa: 69%. 

Temperaturas médias anuais: 21ºC a 33ºC. 

Vegetação Caatinga hiperxerófila, restinga e 

manguezal 

Solos Latossolo Vermelho amarelo e Areias 

Quartzosas Marinhas Distróficas 

Relevo < 100 metros de altitude. Composto por 

Planície Costeira, Planície Fluvial e 

Tabuleiros Costeiros 

Hidrografia Bacia Hidrográfica do rio Apodi-Mossoró 

(62%) e Faixa Litorânea de Escoamento 

Difuso (38%). Padrão de drenagem: 

Dendrítico. 
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4 SUPORTE METODOLÓGICO 

O caminho percorrido para o desenvolvimento da pesquisa será apresentado nessa 

seção. A pesquisa está inserida no campo de estudos qualitativo e quantitativo, pois, ao 

final, cruzam-se os dados obtidos para uma melhor interpretação dos resultados. 

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 A pesquisa científica elaborada, quanto à sua natureza, pode ser classificada como 

uma pesquisa básica, pois “objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da 

ciência sem aplicação prática prevista” (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51) e quanto 

aos seus objetivos, pode ser categorizada como exploratória e descritiva.  

 De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.51), a pesquisa exploratória tem como 

objetivo “proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, 

possibilitando sua definição e seu delineamento”. Para essa etapa exploratória, indicou-

se a pesquisa dos referenciais bibliográficos, em sua grande maioria retirados de 

periódicos e livros que tratavam de temas, sejam eles: produção do espaço, 

sustentabilidade, justiça ambiental, saneamento básico e cidades resilientes. 

 A pesquisa também foi categorizada como descritiva, já que necessitou da coleta 

de dados e de observações feitas em campo para sua elaboração. Assim, utilizamos esses 

dois tipos de categoria quanto aos objetivos propostos para a pesquisa, pois “as pesquisas 

descritivas são, juntamente com as pesquisas exploratórias, as que habitualmente realizam 

os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática” (PRODANOV e FREITAS, 

2013, p.53). 

 Para a elaboração da pesquisa, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ela 

está qualificada como um estudo de caso. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 

82), esse tipo de técnica  

É utilizado quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 

quando o foco do estudo se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos 

em algum contexto da vida real, situações nas quais as intervenções avaliadas 

não apresentam um conjunto simples e claro de resultados.  

A seguir, será mostrada a área de estudo escolhida para a elaboração da pesquisa, 

o município de Areia Branca, que apesar dos recursos recebidos pelo Ministério das 

Cidades e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), bem como possuir outras políticas 

para saneamento básico, é um dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte que não 

possui a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), como 

também não possui saneamento básico. Assim, apresenta inúmeros problemas quanto aos 
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quatro componentes do saneamento, acarretando como um dos prejuízos à população a 

desigualdade ambiental.  

 

4.2 Delimitação da pesquisa e coleta de dados 

 O município de Areia Branca foi escolhido pelo fato de ele ainda não possuir o 

seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Como a finalidade da pesquisa é 

compreender se a ausência de saneamento básico influencia na promoção da desigualdade 

ambiental, buscamos a Secretaria de Infraestrutura e Obras do município para analisarmos 

o andamento do saneamento em seu território. 

 Para tanto, fez-se uma parceria com o Núcleo de Estudos Socioambientais e 

Territoriais (NESAT), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que 

disponibilizou alunos para a etapa de diagnóstico do saneamento básico. Nessa etapa, os 

alunos foram orientados a aplicarem o questionário disponibilizado pela Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), que, em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), estão tentando regularizar a situação dos municípios do Estado 

que não possuem os planos de saneamento básico. 

 A prefeitura do município, junto ao NESAT, ficou responsável pela adaptação do 

questionário (ANEXO B e C e APÊNDICE A) à realidade da população, na qual era 

possível acrescentar ou retirar perguntas, como também dar subsídios para que os alunos 

pudessem aplicar os questionários tanto na zona urbana quanto na zona rural. 

 Areia Branca, pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS, 

2015), possui uma população de aproximadamente 27.356 habitantes, residindo 21.955 

na área urbana e 5.401 na área rural, divididos em 35 setores censitários. Sabe-se que esse 

número já sofreu variação para mais, mas preferiu-se padronizar os dados que seriam 

utilizados no trabalho, optou-se pelo último dado populacional disponibilizado pelo 

SNIS. 

 Para a aplicação dos questionários, precisou-se determinar o tamanho da amostra 

a ser utilizada para todo o município. Para tanto, utilizou-se da fórmula estatística descrita 

por Triola, usada para “quando desejamos achar o valor aproximado de uma proporção 

populacional” (1999, p.158). 

 Assim, utilizou-se a fórmula para amostras nas quais não se conhece o valor da 

estimativa p, por isso usar o valor de 0,25: 

𝑛 =
[𝑍

𝛼
2

]
2

. 0,25

𝐸²
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 Na qual:  

 n = tamanho da amostra 

 Z
𝛼

2
 = 1,96, que corresponde ao valor crítico para um nível de confiança de 95%. 

 E= 5% ou 0,5, corresponde ao erro amostral escolhido para calcular a amostra, 

que segundo Lima (2017, p.58), esse valor é usado quando “nenhuma outra informação 

está disponível, e por consequência, fornecerá a maior recomendação da amostra”. 

 Aplicando os valores correspondentes a cada variável da fórmula, encontrou-se o 

valor de aproximadamente 380 questionários para todo o município. Para que a aplicação 

dos questionários tivesse precisão, utilizamos os setores censitários delimitados pelo 

IBGE para que pudéssemos abranger toda a população. Para tanto, fez-se uma proporção 

tanto para a zona urbana quanto para a rural, usando o valor dos questionários como 

também do número de pessoas residentes por domicílios particulares permanentes 

ocupados. A escolha das pessoas residentes domicílios particulares permanentes 

ocupados deu-se devido à zona rural possuir casas de segunda residência, o que 

impossibilitaria a da aplicação dos questionários. 

 No total foram aplicados 390 questionários em 35 setores censitários, sendo 23 na 

zona urbana e 12 na área rural, conforme figura 2. Optou-se por retirar o setor censitário 

20 por ele não possuir informações quanto ao critério de pessoas residentes em domicílios 

particulares permanentes ocupados. A aplicação dos questionários ocorreu nos meses de 

setembro e outubro de 2017, com ajuda de membros do Comitê Executivo do Plano de 

Saneamento Básico de Areia Branca e alunos do NESAT/UERN. 

A formalização da parceria entre prefeitura e NESAT/UERN ocorreu mediante 

carta de anuência cedida pela Gerente Executiva de Obras do Município de Areia Branca 

(APÊNDICE B), bem como a submissão da pesquisa ao Comitê de Ética da UERN, que 

emitiu parecer favorável a pesquisa (APÊNDICE C)8. Os instrumentos de coleta desta 

pesquisa encontram-se elencados nos apêndices: o questionário foi elaborado pela 

FUNASA/UFRN e repassado a prefeitura para aplicação. Mesmo sendo arquivos de posse 

da prefeitura, optamos por elaborar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE D), para que, antes de ser realizado o questionário, os participantes 

pudessem estar cientes dos possíveis riscos que a participação deles na pesquisa pudesse 

                                                             
8 Parecer emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), número: 2.511.053 
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trazer. Vale salientar que o questionário somente era aplicado caso o participante 

assinasse as vias (uma de posse do participante e outra para o pesquisador) do termo. 

 

Figura 2 - Mapa de localização dos setores censitários do município de Areia Branca 

(RN) 

 

Fonte: IBGE, 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

  

Os setores apresentam a distribuição apresentada no quadro 2: 

 

Quadro 2 - Distribuição dos setores censitários do município de Areia Branca (RN) 

Fonte: IBGE, 2010. 
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4.3 Trabalho de campo 

 A partir da escolha do objeto de estudo, o município de Areia Branca, foram 

organizadas visitas de campo para o reconhecimento e levantamento dos pontos que 

necessitavam de um pouco mais de atenção na pesquisa. Assim, o primeiro campo ocorreu 

na primeira semana de setembro de 2017 (APÊNDICE E), em que, por meio de pesquisas 

prévias, os pontos visitados mostraram ser de maior vulnerabilidade e risco no que diz 

respeito à ausência de saneamento básico e à desigualdade ambiental. 

 Nesse mesmo período, houve a assinatura da carta de anuência pela secretária de 

infraestrutura e obras, a afirmação da parceria entre o NESAT/UERN e a prefeitura de 

Areia Branca para a realização da pesquisa, bem como no levantamento de dados para a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. 

 Na terceira semana de setembro, houve o segundo campo, junto com os membros 

do Plano Municipal de Saneamento Básico e com os engenheiros da FUNASA/UFRN, 

para repasse de informações quanto ao sistema que alimenta o banco de dados da 

FUNASA para a implementação do plano, além da visita nas instalações que envolvem 

os eixos do saneamento básico no município (abastecimento de água, coleta e tratamento 

de esgotos, manejo e gestão de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos). Nesse 

mesmo dia, foram marcados os dias para aplicação dos questionários no município. 

 Na última semana de setembro e início do mês de outubro de 2017, ocorreu a 

aplicação dos questionários, quando, também, foi possível conhecer outras realidades do 

município e coletar informações de maneira informal, por meio de comentários feitos pela 

população enquanto era questionada, sendo tudo registrado na caderneta de campo. 

  

4.3.1 Tratamento de análise de dados referentes ao Capítulo I 

 No primeiro capítulo, a metodologia utilizada foi a de levantamento bibliográfico 

acerca do tema da Desigualdade Ambiental tanto no Mundo quanto no Brasil e a sua 

ligação na busca por promover uma cidade resiliente9. 

 O primeiro capítulo tem como objetivo refletir acerca da desigualdade ambiental 

como um desafio na construção de uma cidade resiliente, utilizando-se de autores que 

discutem o processo de (re)produção das cidades como Acselrad (2009); Beck (2011); 

                                                             
9 O primeiro capítulo foi fruto da disciplina Cidades, Resiliência e Sustentabilidade ofertada no Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais (PPEUR), da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), ministrada pela Professora Doutora Zoraide Souza Pessoa.  
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Lefebvre (2001) e Santos (2012). No tema Desigualdade Ambiental, por ser um assunto 

relativamente novo no âmbito acadêmico, os autores escolhidos foram: Acselrad (2002); 

Morato (2008) e Torres (1997), por serem os pioneiros nos estudos no Brasil. Por fim, 

para a temática das cidades resilientes e resiliência, os autores estudados e utilizados na 

escrita de tal capítulo foram: Carvalho (2013); Folke (2016); Gonçalves (2017); Jabareen 

(2013), Organização das Nações Unidas (ONU, 2012) e Rattner (2009). 

4.3.2 Tratamento e análise de dados referente ao Capítulo II 

 O segundo capítulo tem como objetivo discutir sobre a importância da 

implementação do saneamento básico e sua contribuição para a promoção da justiça 

ambiental no município de Areia Branca. Para que esse objetivo fosse alcançado, 

analisou-se os dados oriundos do Sistema Nacional de Informações de Saneamento 

(SNIS) referentes ao município, com um recorte temporal de 2009 a 2015, recorte este 

que apresenta uma melhor análise do panorama do município frente ao saneamento 

básico. 

 A metodologia do trabalho baseou-se nas pesquisas de Morais (2011) e Ataíde 

(2012), cujos dados são utilizados para mensurar os princípios propostos pela Lei Federal 

nº 11.445/2007, sendo os escolhidos pelos autores: a universalização do acesso; a 

qualidade dos serviços – regularidade/continuidade; e a integralidade. 

 A metodologia sofreu algumas adaptações, pois se tentou utilizar ao máximo dos 

dados fornecidos no banco de dados do SNIS com a metodologia proposta. Para a 

mensuração do princípio de universalização do acesso, que significa, “a ampliação 

progressiva do acesso a todos os domicílios ocupados ao saneamento básico” (BRASIL, 

2007, s.p), utilizou-se os indicadores mostrados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Indicadores criados para a avaliação da universalização dos serviços 

Indicador Und. Fórmula 

Atendimento total de 

abastecimento de água 

% 𝑝𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝐴𝐴 (𝐴01)

𝑝𝑜𝑝. 𝑒𝑠𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Atendimento total de 

esgotamento sanitário 

% 𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝐸𝑆 (𝐸01)

𝑃𝑜𝑝. 𝑒𝑠𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Atendimento de coleta de 

resíduo sólido domiciliar 

(RSD)* 

% 𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝑅𝑆𝐷 (𝐶𝑜050)

𝑃𝑜𝑝. 𝑒𝑠𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fonte: Morais, 2011; Ataíde, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 
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De acordo com Ataíde (2012), a universalização dos serviços não demonstrará 

déficit quando seus indicadores apresentarem valores elevados. 

 Para o princípio da qualidade dos serviços, Morais (2011) indica que essa 

qualidade leva em consideração aspectos objetivos, que podem ser mensurados, e 

aspectos subjetivos, que partiriam para uma análise qualitativa do princípio, em que 

abordariam questões como eficiência e eficácia da qualidade do serviço. Para tanto, na 

análise quantitativa e com base no banco de dados do SNIS, o autor escolheu os 

indicadores: qualidade da água e regularidade/continuidade.  

 No indicador qualidade da água, utilizou-se os valores relacionados a Portaria nº 

2.914 de dezembro de 2011, atualização da Portaria nº 518/2004, que dispõe sobre os 

procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2011, s.p). Para tanto, foram escolhidos os 

indicadores para as análises de cloro residual fora do padrão; as análises de turbidez fora 

do padrão e as análises de coliformes totais fora do padrão, como mostra o Quadro 4. 

 Como a regularidade/continuidade são requisitos na qualidade do serviço e 

entendendo que a regularidade compreende, de acordo com Morais (2011, p. 47), “a 

execução dos serviços de forma continuada nas frequências determinadas por normas 

regulamentares e contratuais” e que a continuidade é a “manutenção da execução de 

repetições em intervalos iguais” (MORAIS, 2011, p. 47), os indicadores escolhidos 

foram, para o abastecimento de água: as economias atingidas por intermitências e a 

duração média das intermitências. Enquanto que, para o manejo de resíduos sólidos, 

escolheu-se: o percentual da população atendida com frequência diária; o percentual da 

população atendida com frequência 2 a 3 vezes por semana; e o percentual da população 

atendida com frequência de 1 vez por semana; cálculos também apresentados no Quadro 

4.  

 

Quadro 4 - Indicadores para a qualidade do serviço - Regularidade/Continuidade 

Qualidade do serviço: abastecimento de água 

Indicador Cód. Und. Fórmula 

Incidência 

das análises 

de cloro 

residual fora 

do padrão 

IN075 % 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠. 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 

Incidência 

das análises 

de turbidez 

IN076 % 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 
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fora do 

padrão 

Incidência 

das análises 

de coliformes 

totais fora do 

padrão 

IN084 % 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓. 𝑡𝑜𝑡. 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙. 𝑡𝑜𝑡. 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 

 

 

 

Regularidade/Continuidade 

Manejo de resíduos sólidos domiciliares 

Percentual da 

população 

atendida com 

frequência 

diária 

Co134 % 𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑. 𝑓𝑟𝑒𝑞. 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 𝑥100 

Percentual da 

população 

atendida com 

frequência 2 a 

3 vezes por 

semana 

Co135 % 𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑. 𝑓𝑟𝑒𝑞. 2𝑜𝑢3𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 𝑥100 

Percentual da 

população 

atendida com 

frequência de 

1 vez por 

semana 

Co136 % 𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑. 𝑓𝑟𝑒𝑞. 1. 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 𝑥100 

Fonte: Morais, 2011; Ataíde, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 

  

Para o último princípio a ser mensurado, o da integralidade, que, segundo a Lei 

Federal nº 11.445/2007, compreende “o conjunto de todas as atividades e componentes 

de cada um dos serviços públicos de saneamento básico, propiciando à população o 

acesso a conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 

resultados” (BRASIL, 2007, s.p), foram escolhidos os seguintes indicadores: atendimento 

de esgoto referido à população atendida com água e o atendimento urbano de esgoto 

referido à população urbana atendida com água, como mostra o Quadro 5 (MORAIS, 

2011). 

 

Quadro 5 - Indicadores referentes a Integralidade 

Indicador Und. Fórmula 

Atendimento de esgoto referido à 

população atendida com água 

% 𝑝𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐸𝑆

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝐴
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Atendimento urbano de esgoto 

referido à população urbana atendida 

com água 

% 𝑝𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐸𝑆

𝑃𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝐴
 

Fonte: Morais, 2011. 

   

Para Morais (2011), esses indicadores mostram somente uma integralidade 

parcial, pois apenas é possível fazer uma relação entre ambas, não englobando outras 

soluções nem as demais componentes do saneamento. 

 A análise dos resultados baseou-se no modelo de Ataíde (2012), utilizando-se das 

médias móveis para a realização de uma progressão dos indicadores ao longo do recorte 

temporal. Segundo Reis (2017, p.11), “as médias móveis são uma forma alternativa de 

obtenção da tendência ou nível de uma série temporal”. Como software de análise e 

geração dos gráficos utilizou-se o Microsoft Office Excel. 

 

4.3.3 Tratamento e análise de dados referente ao Capítulo III 

O terceiro capítulo tem como objetivo geral entender a ocorrência da 

Desigualdade Ambiental, utilizando técnicas de geoprocessamento, para posterior 

espacialização desse fenômeno. Nessa etapa da pesquisa, foram utilizados os dados 

obtidos por meio da aplicação dos questionários, que consistia em perguntas sobre 

saneamento básico e perguntas de caráter socioeconômico. 

Como software para a análise dos dados, utilizou-se o Microsoft Office Excel para 

sua tabulação e o IBM SPSS Statistics 20, disponibilizado pelo Laboratório 

Interdisciplinar Ambiente, Sociedade e Território (LISAT), pertencente ao programa de 

Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais (PPGEUR) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), com a finalidade de se obter dados levando-se em 

consideração uma estatística mais descritiva. 

 Como metodologia base para essa etapa da pesquisa, utilizou-se do trabalho de 

Morato (2008), que sugere calcular o Índice de Qualidade Ambiental para, 

posteriormente, calcular a Desigualdade Ambiental. A metodologia proposta pela autora 

utiliza das variáveis: abastecimento de água; esgotamento sanitário e coleta de lixo; índice 

de vegetação; áreas contaminadas; presença de áreas inundáveis; presença de aterros e 

lixões. Além dessas variáveis, Morato (2008) também utiliza dados de renda e 

escolaridade para comparar se aqueles que possuem um poder aquisitivo e um nível de 

escolaridade menor são mais vulneráveis à Desigualdade Ambiental. 
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 Foi preciso realizar adaptações na metodologia de Morato (2008), para que se 

adequasse à realidade do município de Areia Branca. Assim, a primeira adaptação foi 

referente à escolha das variáveis, em que se optou por utilizar os dados de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos domiciliares, manejo de águas 

pluviais, renda e educação. 

 A segunda adaptação é referente a obtenção dos dados. Morato (2008), para 

obtenção da Desigualdade Ambiental, utilizou-se de dados do IBGE. Diferentemente da 

autora, aqui foram utilizados os dados obtidos de perguntas selecionadas no questionário 

que levassem em consideração alguns princípios estabelecidos na Lei nº11.445/2007, 

sendo eles a universalização, a qualidade dos serviços e a integralidade. Também se optou 

por incluir a variável manejo de águas pluviais em nosso estudo para compreender a 

percepção da população quanto aos fenômenos de enchentes e alagamentos. 

Como na tese de Morato (2008), os índices foram calculados para cada uma das 

variáveis, seguindo os mesmos critérios adotados pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento no Brasil – PNUD, para o cálculo do Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH, tendo como valor máximo, ou seja, um melhor índice, o valor 1; e, ao 

contrário da situação posta, o valor 0, cuja fórmula está explicitada abaixo: 

 

Na qual: 

 = valor do indicador i no setor censitário j 

 = valor mínimo do indicador i entre os dois setores censitários 

 = valor máximo do indicador i entre os setores censitários 

 Em cada setor censitário foi gerada uma média de acordo com as variáveis 

escolhidas, podendo, assim, especializar as situações de abastecimento de água (água 

encanada ou não), esgotamento sanitário (destinação final do esgoto), coleta de resíduos 

sólidos (presença de coleta ou não), manejo de águas pluviais (presença de enchentes e 

alagamentos), renda (renda do responsável do domicílio) e escolaridade (nível de 

escolaridade do responsável pelo domicílio). Ao final, essas médias foram calculadas, 

obtendo-se o Índice de Qualidade Ambiental (IQA) para cada setor censitário, por meio 

da fórmula abaixo: 

IQA = IAA + IES + IRSD + IAP + IRENDA + IESCOL 

6 

Na qual: 

IAA = valor da média de abastecimento de água no setor censitário 
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IES = valor da média de esgotamento sanitário no setor censitário 

IRSD = valor da média de coleta de resíduos sólidos domiciliares no setor censitário 

IAP = valor da média de águas pluviais no setor censitário 

IRENDA = valor médio da renda mensal no setor censitário 

IESCOL = valor médio do nível de escolaridade no setor censitário 

Após realizado os cálculos para a obtenção do IQA (médias), utilizou-se o desvio 

padrão em torno das médias de cada setor censitário para a obtenção do mapa da 

Desigualdade Ambiental do município de Areia Branca. 

Para a espacialização dos dados obtidos, utilizou-se o software livre de 

geoprocessamento QGIS Desktop, versão 2.18, Las Palmas, ferramenta utilizada no 

Núcleo de Estudos Socioambientais e Territoriais – NESAT, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, ao qual a pesquisa está vinculada. 
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CAPITULO I – DESIGUALDADE AMBIENTAL: UM DESAFIO NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE RESILIENTE 

 

 O capítulo com o título Desigualdades e Justiça Ambiental: um desafio na 

construção de uma cidade resiliente foi submetido e aprovado para publicação ao 

periódico intitulado: Revista de Geografia e Ordenamento do Território (Journal of 

Geography and Spatial Planning), versão on-line, criada pelo Centro de Estudos em 

Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), da Universidade de Coimbra, em 

Portugal. O período é classificado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) com o Qualis Capes B1 para Geografia.  

 O capítulo apresentado segue as normas de formatação da revista de Geografia e 

Ordenamento do Território para a submissão do artigo. O objetivo do capítulo é refletir 

acerca da desigualdade ambiental como um desafio na construção de uma cidade 

resiliente. 
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Resumo 
O presente artigo objetiva refletir acerca da desigualdade ambiental como um desafio 
na construção de uma cidade resiliente. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de 
caráter bibliográfico abordando os temas do processo de (re)produção das cidades, 
desigualdade ambiental e cidades resilientes. O artigo faz uma breve introdução acerca 
da contextualização dos problemas ambientais nas cidades, para depois passar por uma 
discussão teórica dos principais temas elencados. Traz como resultado a associação da 
problemática da desigualdade ambiental junto à construção dessas cidades, mostrando 
que, para se chegar a produção de uma cidade resiliente, não é necessário somente a 
ação de políticas governamentais, mas, também, a participação da população na 
tomada de decisões. 
 

Palavras-chave: Desigualdade ambiental; Problemas socioambientais urbanos; 
Resiliência; Cidades resilientes. 
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Abstract 

The present study aims to discuss the environmental inequality as a challenge in the 
construction of a resilient city. For this purpose, a bibliographic research was carried out 
addressing the themes of (re)production process of cities, environmental inequality and 
resilient cities. The paper makes a brief introduction regarding the contextualization of 
environmental problems in the cities and then it goes through a theoretical discussion 
of the main topics listed. As a result, it brings in the association of the problematic of 
environmental inequality with the construction of these cities, showing that to reach the 
production of a resilient city, it is not enough to have actions from government policies, 
but also the participation of the population in the decision making is needed . 
 
Keywords: Environmental Inequality; Social and Environmental Urban Problems; 
Resilience; Resilient Cities. 
 

1. Introdução 

Os problemas ambientais das cidades são frutos dos processos de urbanização rápida e 

intensa, e, por vezes, desordenada. Esse modelo de urbanização caracteriza as 

sociedades contemporâneas em contextos de países em desenvolvimento, como o 

Brasil, o que pode trazer dimensões complexas como consequências. Especialmente, em 

virtude de que grande parte das cidades existentes apresentam sérios problemas de 

infraestrutura urbana, o que torna seus espaços diferenciados, segmentados e 

vulneráveis. Entre as infraestruturas urbanas, a ausência de saneamento básico, 

descarte inadequado de resíduos sólidos, domicílios situados em lugares impróprios são 

exemplos, dentre tantos outros, dos problemas de planejamento urbano que acometem 

as populações, principalmente aquelas que possuem uma menor renda.  

Em contextos de países cujos níveis de desenvolvimento são pouco igualitários e 

equitativos, independente de constituírem-se como sociedades capitalistas ou não, os 

problemas ambientais tornam-se desafios que requerem mudanças no direcionamento 

dos modelos de gestão dessas cidades. Um futuro de maior capacidade de resiliência e 

adaptação a cenários marcados por incertezas e riscos seria a direção para a qual as 

cidades deveriam seguir, já que estaríamos vivendo em uma sociedade de risco, como 

bem indica a análise de Beck (2011), em consonância com a perspectiva de ser 

consequências da modernidade (GIDDENS,1991). 

Certamente que a ausência de planejamento urbano pode constituir-se em um dos 

fatores que levam as cidades, e as populações que nela vivem, a estarem mais 
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vulneráveis. Consequentemente, passarem a estar mais expostas aos riscos múltiplos 

decorrentes de processos desordenados de ocupação territorial, estruturas sociais 

pouco efetivas. Além disso, há fatores naturais, que perderam o caráter de fenômenos 

naturais raros e tornaram-se mais frequentes, tais como chuvas torrenciais, terremotos, 

períodos de estiagens prolongadas, entre outros, impondo maior capacidade de 

resposta da gestão das cidades. Os riscos, mesmo que pareçam ser marcas apenas das 

sociedades contemporâneas, também já existiam antes, mas a diferença é a frequência, 

intensidade e diversidade que se apresentam (BECK, 2011; GIDDENS,1991).  

A probabilidade de riscos aumenta muito mais em contextos que, cuja a urbanização 

acelerada, somada a aglomeração de bens industriais e de serviços, bem como a falta de 

ordenamento territorial, políticas urbanas e gestão urbana, transformam as cidades em 

lugares de convivência reduzida. Como afirma Rattner (2009), esses fatores “têm 

transformado as cidades no oposto de sua razão de ser – um lugar para viver bem” 

(RATTNER, 2009, p.07). 

Assim, percebe-se que em países como o Brasil, de desenvolvimento desigual, mesmo 

existindo políticas públicas e privadas voltadas ao planejamento e ordenamento das suas 

cidades, os gestores tendem a agir paliativamente quando confrontados por momentos 

de calamidade. Pensar e agir sob esse viés é, também, demonstrar a falta de organização 

com os gastos públicos, uma vez que se gasta mais em medidas de contenção ou 

mitigação do que em medidas preventivas. Mesmo as medidas de contenção ou 

mitigação são pouco efetivas e desconectadas da realidade locais em situações de 

desastres. 

Nesse quadro de gestões urbanas ineficientes, cenários de riscos e a incerteza frente aos 

desastres ambientais, uma grande parte da população, principalmente aquela mais 

vulnerável aos riscos, adapta-se à realidade a qual está submetida. Assim, favelas são 

erguidas e espaços públicos são ocupados. Esses sujeitos, devido a essa condição de 

vulnerabilidade, são também aqueles que mais sofrem com a desigualdade, seja ela 

social ou ambiental. 

Pensar nas cidades como espaços dinâmicos e que devem seguir um planejamento 

adequado é refletir sobre os diferentes atores que vivem nesse lugar. Qual a capacidade 

de resposta da população que é acometida por situações de desastres? Como a cidade 
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pode adaptar-se e tornar-se resiliente frente aos problemas enfrentados pelo processo 

de urbanização desordenado? Refletir sobre esses questionamentos é confrontar aos 

modelos de sociedade na qual vivemos, excludente e degradante, que refletem o modo 

de reprodução econômica, que visa a acumulação de riquezas e a extração de recursos 

naturais. Busca-se, portanto, uma sociedade menos desigual socialmente e 

ambientalmente, com a finalidade de se tornar resiliente frente às intempéries impostas 

tanto pela ação da natureza, como pela ação antrópica. 

Assim, esse artigo reflete sobre a relação entre a desigualdade ambiental e a resiliência 

nas cidades, através do embasamento em referenciais teóricos que analisam essas 

temáticas. Partimos do pressuposto que a resiliência nas cidades somente é possível se 

for pensada como um mecanismo de gestão urbana, atrelada à perspectiva de um 

ordenamento territorial que considere cenários de incertezas e situações de riscos em 

magnitude crescente no presente e futuro das cidades. Além disso, chega-se à conclusão 

de que esses dois eixos possuem uma ligação intrínseca nos debates acerca do 

crescimento e desenvolvimento das cidades, nas assimetrias e desigualdades que 

apresentam, particularmente no contexto das cidades brasileiras.  

 

2. Discussão teórica 

2.1. O processo de (re)produção das cidades 

O processo de (re)produção das cidades é, de maneira geral, complexo, fato que pode 

ser explicado por uma de suas principais características: a dinamicidade. Construída 

através das mais diversas relações – mercantis, trabalhistas, sociais –, as cidades se 

configuram como palcos de inúmeros fenômenos, sejam eles sociais, econômicos e 

ambientais, que refletem a sociedade que vive em seus limites. 

As cidades antigas – originadas na Ásia Menor, também conhecida por Anatolia, Europa 

Ocidental e Oriental – eram configuradas como grandes centros administrativos e 

comerciais, mantendo seus mercados através das relações de troca. Eram, também, na 

maioria das vezes, geridas por uma monarquia, e cenário de inúmeras guerras, que 

tinham por finalidade expandir seus territórios. No entanto, foi a partir do final do século 

XV e início do século XVI, com o fim do feudalismo e com o êxodo rural, que as cidades, 
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segundo Lefebvre (2001, p. 12) passam a ser “centros de vida social e política onde se 

acumulam não apena as riquezas como também os conhecimentos, as técnicas e as 

obras (obras de arte, monumentos)”. 

Apesar disso, é com o início da industrialização – final do século XVIII – que as cidades 

ganham a característica de modernas, sendo o processo industrial o indutor das 

transformações da sociedade, apresentando, como um de seus efeitos, o processo de 

urbanização (LEFEBVRE, 2001). 

Atualmente, as cidades, principalmente as de países denominados “em 

desenvolvimento”, crescem de maneira rápida e desordenada, num processo de 

industrialização tardia, como ocorre no território brasileiro.  

No contexto brasileiro, cujo processo de industrialização se inicia nas primeiras décadas 

do século XX, expande-se de forma mais densa a partir da década de 1950, vivendo um 

desenvolvimentista e de realocação da capital administrativa do país, da região Sudeste 

para o Centro-Oeste, durante o governo o Juscelino Kubistchek. Tal governo apresentava, 

como meta principal de gestão, o desenvolvimento econômico do país, tanto na área de 

infraestrutura (rodovias, hidrelétricas, aeroportos), quanto na área da indústria. A 

expansão industrial no país segue nas décadas seguintes, mesmo durante o período da 

Ditadura Militar entre 1964 a 1985, constituindo uma dinâmica industrial concentrada 

principalmente na região Sudeste e dispersa nas demais regiões brasileiras.  

Desse modo, podemos inferir que o processo de urbanização das cidades brasileiras, de 

forma geral, ocorre não necessariamente impulsionada pela industrialização, mas, 

sobretudo, pela prestação de serviços como setor de dinâmica econômica predominante 

na maioria de suas cidades. Configura uma rede urbana de grande, médias e pequenas 

cidades, metrópoles e regiões metropolitanas, fragmentadas e com níveis de 

desenvolvimento social e urbano marcado por desigualdades.  

É possível supor que a urbanização não diminuiu as distâncias sociais nas cidades, muito 

perceptível no caso brasileiro e também de outros países latinos americanos e do mundo 

como um todo. No cenário latino, o México, cuja urbanização se aproxima da realidade 

brasileira e dos níveis populacionais da rede de cidades constituídas por grandes centros 

urbanos inseridos na dinâmica global. As cidades de São Paulo, no Brasil, e a Cidade do 
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México, no México, são exemplos de grande dinamismo urbano, regional e industrial, 

mas configura diferentes ritmos de urbanização em relação as demais cidades desses 

países. Estudos sobre o desenvolvimento urbano e regional desses países contribuem 

nessa direção, como as análises organizadas por Ribeiro e Ribeiro (2018) e UNikel (2016). 

Esse crescimento desordenado e de urbanização precárias das cidades contribui para o 

que Beck (2011) denomina de “sociedade de riscos”, uma sociedade que vive uma “crise 

civilizatória” em que as vias de desenvolvimento econômico fazem “surgir ameaças 

globais supranacionais e independentes de classe” (BECK, 2011, p.16). Além dos riscos, 

o processo de produção das cidades também gerou diversos problemas sociais, 

ambientais e culturais. Um desses problemas é o de desigualdades sociais, que se 

refletem no espaço urbano em função de cada contexto específico (VASCONCELOS, 

2013). Nesse sentido, as relações sociais dentro do espaço, os riscos e problemas 

causados pelo mau planejamento urbano e territorial variam de acordo com o tempo e 

com as características da sociedade que ali convive. 

Santos (2012, p. 323) afirma que “a cidade é um grande sistema, produto de 

superposição de subsistemas diversos de cooperação, que criam outros tantos sistemas 

de solidariedade”. A cidade como um sistema é resultado também da ação de atores 

sociais e de suas atuações sobre ela, com suas diferenças sociais, econômicas e culturais, 

sendo estes também responsáveis pela construção da cidade. Essas diferenças são 

somadas aos modos econômicos ao qual estamos submetidos – seja o capitalismo ou 

outros –, que acabam por tornar escassos os bens naturais devido à necessidade de 

consumo produzida pelo sistema.  

Nesse sentido, e como bem afirma Acselrad (2009), em crítica ao capitalismo, este modo 

de produção gera, além de desigualdades sociais, desigualdades residenciais dentro das 

áreas urbanas, sendo esta “[...] a condição da reprodução das desigualdades ambientais” 

(p.30), que segregam os indivíduos habitantes das cidades. Assim, criar cidades mais 

solidárias, mais acessíveis a toda população é um dos desafios das cidades sustentáveis, 

uma vez que, ainda segundo o mesmo autor, “os conflitos urbanos em torno dos ‘bens 

coletivos’, do ‘espaço não mercantil’ por meio do qual as práticas espaciais se 

confrontam na disputa por sua ‘duração’, são os sintomas vivos da insustentabilidade 

das cidades” (ACSELRAD, 2009, p.31). 
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Acselrad (2009, p.39) também aponta que um dos desafios de se pensar a cidade como 

um sistema solidário e sustentável é: 

tratar de pensar um novo modelo de desenvolvimento urbano, 
baseado nos princípios da democratização dos territórios, no combate 
à segregação socioespacial, na defesa dos direitos de acesso aos 
serviços urbanos e na superação da desigualdade social manifesta 
também nas condições de exposição aos riscos urbanos. 

 

Posto que a reprodução das cidades é desigual e que a cidade não é para todos, 

refletiremos no tópico seguinte sobre a justiça ambiental e sua relação com a 

desigualdade para pensar as cidades. 

2.2. Justiça Ambiental e Desigualdade Ambiental   

A Justiça Ambiental pode ser compreendida como a defesa de que não haja 

desproporção na distribuição das consequências dos riscos decorrentes da problemática 

ambiental contemporânea. Caracteriza-se, também, como um movimento que emerge 

da evidenciação da problemática ambiental em todo mundo, que se difunde a partir da 

década de 1970. Esse movimento se constitui numa extensão dos movimentos sociais 

tradicionais pelos direitos civis, pela igualdade racial e de classes existentes nos Estados 

Unidos da América, que passam a englobar os conflitos neste país decorrente das 

consequências dos problemas ambientais para as populações mais vulneráveis.  

Nas décadas seguintes, essa percepção das consequências dos problemas ambientais 

sobre as populações mais vulneráveis (MARTÍNEZ ALIER, 2009) se expande para outros 

países, dadas as evidenciações das situações de riscos decorrentes da constituição de 

uma nova ordem ecológica (FERRY, 2009). Institucionaliza-se a partir de uma série de 

eventos internacionais e estabelece novos parâmetros de conhecimentos e política 

ambiental global, nacional e local, haja vista que os problemas ambientais passam a 

compor as características das sociedades contemporâneas, marcadas pelo risco como 

consequências da modernidade (Beck, 1995; Beck, Lasch e Giddens, 1999; Giddens, 

2000; Giddens, 2010). 

Uma série de acontecimentos nos Estados Unidos da América foram decisivos para que 

as populações vulneráveis estivessem mais suscetíveis às consequências dos problemas 

ambientais, pois implica sobre as suas condições de vida diretamente. Entre as 
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populações mais vulneráveis, destacavam-se as pobres, negras e imigrantes latinos 

(BULLARD, 1990)..  

A partir do Movimento por Justiça Ambiental, cresce a percepção entre problemas 

ambientais e a manutenção das desigualdades sociais, que incidem diretamente sobre 

as consequências desses problemas e dos riscos que podem gerar as populações 

vulneráveis. Alguns eventos contribuíram para essa percepção, destacam-se o desastre 

ambiental do Love Canal, Niágara, Nova York, por contaminação química em residências, 

que atingiu 900 famílias na década de 1970. Outro evento ocorreu em 1982, quando foi 

descoberto que um aterro para depósito de solo contaminado por PCB (polychlorinated 

biphenyls) seria instalado na comunidade negra de Warren, Carolina do Norte. Esses dois 

casos, somam-se a outros eventos que foram descritos nos estudos de Bullard (1990, 

1993) e que vão demarcar o racismo envolvidos nos conflitos ambientais nos Estados 

Unidos da América. Esse evento na Carolina do Norte marca, portanto, o nascimento do 

movimento por Justiça Ambiental (MARTÍNEZ ALIER, 2009). 

Assim, a título de definição, pode-se compreender a Justiça Ambiental como sendo “a 

luta contra a distribuição desproporcional de dejetos tóxicos ou a exposição diante de 

diferentes formas de risco ambiental em áreas predominantemente povoadas por 

populações afro-americanas, latinas ou indígenas” (MARTÍNEZ ALIER, 2009, p. 231). Ou 

seja, é um movimento que se refere às externalidades ambientais relacionadas ao 

racismo, cuja repercussão política é forte e conflituosa nos Estados Unidos “devido à 

larga tradição de luta pelos direitos civis” (MARTÍNEZ ALIER, 2009, p.231). 

Nos países da América Latina e em outros países que configurariam o Terceiro mundo, 

“a questão socioambiental mais instigante durante a década de 1980 era a que 

polemizava sobre a existência de um ambientalismo indígena em paralelo a um 

ecologismo dos pobres” (MARTÍNEZ ALIER, 2009, p. 231).  Essa formulação se assentava 

no fato de uma crítica que os movimentos ambientais, inaugurados a partir da década 

de 1960 em todo mundo, eram constituídos por pessoas brancas, que discutiam os 

problemas na ótica urbana e passaram a constituir organizações ambientais 

caracterizadas por defender, principalmente, essas bandeiras. Martínez Alier (2009) 

destaca que poucas organizações ambientais passaram a incorporar em suas lutas o 

racismo ambiental, entre ela o Greenpeace e o Earth Island Institute. 
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No Brasil, o Movimento por Justiça Ambiental teve como marco inicial os estudos 

intitulados “Sindicalismo e Justiça Ambiental”, elaborados pela Organização Não-

Governamental Ibase, pela Central Única dos Trabalhadores – CUT – e por pesquisadores 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, no ano 2000. Esse trabalho culminou 

na realização do Seminário Internacional Justiça Ambiental e Cidadania, no ano de 2001, 

quando foi criada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Nesse mesmo período, definiu-

se os conceitos de justiça e injustiça ambiental (ACSELRAD, 2009). Já o conceito de 

desigualdade ambiental surge das diferentes teorias que abordam as questões de 

justiça, equidade e injustiça ambiental (MORATO, 2008). 

Acselrad (2002) acrescenta, ainda, que o conceito de desigualdade ambiental surge junto 

as categorias de racismo ambiental, injustiça ambiental, discriminação ambiental, entre 

outras, no período que ele denomina de “momento subjetivista 1” da dinâmica do 

movimento de justiça ambiental, que também pode ser explicada pelo que o autor 

chama de “momento subjetivista 2”, em suas palavras: 

A apresentação de explicações para as situações de desigualdade 
ambiental passa a integrar as estratégias argumentativas que 
concorrem para a constituição de alianças potenciais com outros 
grupos sociais. A lógica segregadora é apresentada como o resultado 
da operação regular de dois mecanismos, evidenciados por duas 
proposições. De acordo com a primeira, a desigualdade social e de 
poder sobre os recursos ambientais estaria presente na raiz dos 
processos de degradação ambiental: quando os benefícios de uso do 
meio ambiente estão concentrados em poucas mãos, do mesmo modo 
que concentrada apresenta-se a capacidade de transferir ‘custos 
ambientais’ para os mais fracos, o nível geral de ‘pressão’ sobre o meio 
ambiente tende a não se reduzir. De onde, decorreria logicamente que 
a proteção do meio ambiente depende do combate à desigualdade 
ambiental: não se poderia enfrentar a crise ambiental sem promover a 
justiça social. A segunda proposição sustenta que em condições de 
desigualdade social e de poder sobre os recursos ambientais, bem 
como de liberdade irrestrita de movimento para os capitais, os 
instrumentos correntes de controle ambiental tendem a aumentar a 
desigualdade ambiental, sancionando a transferência de atividades 
predatórias para áreas onde é menor a resistência social. A 
solidariedade interlocal, eventualmente internacional, é justificada 
como forma de evitar a exportação da injustiça ambiental e de 
dificultar a mobilidade do capital, o qual tende correntemente a 
abandonar áreas de maior organização política e dirigir-se para áreas 
com menor nível de organização e capacidade de resistência. 
(ACSELRAD, 2002, p.57) 
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Para Torres (1997), a origem para a conceituação da desigualdade ambiental possui duas 

situações, afirmando ele que: 

 
(...)Tanto existem situações onde o risco ambiental já está presente e 
as famílias ‘optam’ por se localizar neste espaço, quanto existem 
situações onde comunidades previamente instaladas são ‘assaltadas’ 
por empreendimentos não desejados, definidos em instâncias 
institucionais fora do controle destas comunidades. (TORRES, 1997, 
p.48). 

 

Morato (2008) também afirma que o conceito de desigualdade ambiental liga-se à teoria 

do conceito de igualdade ambiental, de modo que tal conceito: 

[...] expressa a situação em que tanto as amenidades ou aspectos 
positivos ligados ao ambiente, como os inconvenientes ou aspectos 
negativos fossem distribuídos igualmente entre a população. Quanto 
mais nos afastamos dessa condição teórica, maior é a desigualdade 
ambiental. (MORATO, 2008, p.48) 

 

Portanto, como muitos outros termos e conceitos utilizados pela comunidade 

acadêmica, a concepção de desigualdade ambiental é complexa. Mas, segundo Morato 

(2008), o termo desigualdade ambiental é utilizado, pois apresenta isenção de juízo de 

valor, ou seja, não é porque algo é desigual que será justo ou injusto, mas se torna 

desigual, no sentido de injustiça, quando nem todos beneficiam com o que deve ser 

oferecido. No caso do cidadão brasileiro, a desigualdade ambiental, e também as outras 

manifestações dela, podem ser consideradas ilegais, já que o art. 5º da Constituição 

Federal garante que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” 

(BRASIL, 1988). Entretanto, apesar da constitucionalidade, essa garantia segue a lógica 

de poder, sobretudo, o poder simbólico, marcado por assimetrias.   

Partindo do exposto e, nesse contexto de planejamento inadequado das cidades, de não 

se pensar a cidade como um sistema e a depender das características que o modo de 

produção em que está inserida, é que a desigualdade ambiental se manifesta. A condição 

de vulnerabilidade e, consequentemente, a exposição da população aos riscos poderia 

ser evitada, se as desigualdades sociais, em países como o Brasil, não fossem tão 

gritantes. (HERCULANO, 2002) 
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A falta de acesso à informação também é um dos problemas que causam a desigualdade 

ambiental, verificando-se escassas iniciativas voltadas à conscientização de seus direitos 

e deveres enquanto cidadãos e à educação ambiental, principalmente das populações 

mais afetadas. Consequência disso é que as populações de baixa renda e 

afrodescendentes, homossexuais, indígenas, entre outros, são aqueles mais afetados 

pelo denominado movimento NIMBY (not in my backyard – não no meu quintal), sendo 

tais grupos alocados em lugares não desejáveis para se viver, consequentemente mais 

expostos aos riscos (TORRES, 1997; ACSELRAD, 2009). 

Torna-se evidente, assim, que a desigualdade ambiental se faz presente quando nem 

todos possuem condições de pagar por uma qualidade ambiental, pelo que se considera 

uma sociedade mais justa, onde todos possuam acesso, seja aos bens naturais, sociais, 

culturais e econômicos, para que as populações vivam em um mundo melhor. Pensando 

por esse ponto e no caminho em que as cidades vieram tomando ao longo de seu 

desenvolvimento, foi que se buscou o termo “resiliência”, tendo como base as 

referências das ciências da Natureza. 

2.3. Cidades resilientes 

O conceito de resiliência e sua relação com o ambiente, como afirma Folke (2016), mais 

especificamente enfocando o estudo sobre ecossistemas, foi proposto por Holding 

(1973), quando ele se propôs entender a capacidade dos ecossistemas frente a alguma 

mudança. O conceito de resiliência ainda é complexo, segundo Folke (2016, p.02): 

In some fields the term resilience has been used in a narrow sense to 
refer to the return rate to equilibrium upon a perturbation. Others 
tend to interpret resilience as bouncing-back after disturbance or 
recovery time, or recovery to what you were before in more general 
terms. In this way of looking at the world there is often an implicit focus 
on trying to resist change and control it to maintain stability. The 
resilience approach of resilience thinking is much richer. It deals with 
complex adaptive system dynamics and true uncertainty and how to 
learn to live with change and make use of it. 

 

Percebe-se, então, que o termo resiliência, assim como o de desigualdade ambiental, 

também possui suas dualidades. Ainda segundo o mesmo autor: 

In popular terms, resilience is having the capacity to persist in the face 
of change, to continue to develop with ever changing environments. 
Resilience thinking is about how periods of gradual changes interact 
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with abrupt changes, and the capacity of people, communities, 
societies, cultures to adapt or even transform into new development 
pathways in the face of dynamic change. It is about how to navigate 
the journey in relation to diverse pathways, and thresholds and tipping 
points between them. In resilience thinking, adaptation refers to 
human actions that sustain development on current pathways, while 
transformation is about shifting development into other emergent 
pathways and even creating new ones. (FOLKE, 2016, p.02) 

 

Para Jabareen (2013), a resiliência, no contexto urbano, é a maneira como os sistemas 

ecológicos lidam com perturbações de fatores externos. Nesse pluralismo conceitual, o 

termo resiliência vem sendo utilizado no contexto das cidades na busca por uma melhor 

qualidade de vida de seus habitantes, frente às incertezas ocasionadas pela falta de 

planejamento e ordenamento das cidades, somado, também, à ocorrência esporádica 

de fenômenos ambientais. Uma cidade resiliente, de acordo com Gonçalves (2017, 

p.377-378), “corresponde a uma rede sustentável de sistemas físicos e de comunidades 

humanas”, como também “pode ser vista como sendo a que é capaz de gerar, nos seus 

sistemas, competências para lidar com ameaças à sua sobrevivência e recursos para se 

autossustentar”. 

No cenário atual de cidades construídas para o aporte industrial e de serviços, pensar na 

resiliência urbana é também refletir em como o ser humano está inserido no 

ecossistema, como as populações promovem e vivem a cidade. A cidade, sendo um 

sistema aberto e suscetível a eventos adversos que promovem a vulnerabilidade e, 

consequentemente, geram riscos, deve ser pensada para aqueles que a vivem. Pensar 

em medidas de mitigação, auto-organização e adaptação é uma das formas de se 

conseguir a resiliência. 

Segundo Carvalho et.al (2013, p.443), “a cidade resiliente é menos vulnerável e assume 

uma melhor preparação para lidar com a mudança, com a complexidade de riscos 

existentes, com crises e perturbações múltiplas, evitando disrupções e colapsos, como 

consequência de um desastre”. Percebe-se, então, que a construção de cidades 

resilientes frente às cidades que já estão formadas é um desafio, pois essas cidades 

enfrentam diversos problemas urbanos, como resulta da leitura da publicação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) “Como construir cidades mais resilientes, um guia 

para gestores públicos locais”, publicado em 2012, com o intuito “de apoiar as políticas 



56 

 

públicas, os processos decisórios e a organização para implantação de atividades de 

redução de riscos de desastres e de resiliência” (ONU, 2012, p.7). 

Segundo Acselrad (2009), no entanto, não é somente o discurso da resiliência que deve 

ser levado em conta para a construção de uma cidade com novos parâmetros, mas 

também: 

Pensar um novo modelo de desenvolvimento urbano, baseado nos 
princípios da democratização dos territórios, no combate a segregação 
socioespacial, na defesa dos direitos de acesso aos serviços urbanos e 
na superação da desigualdade social manifesta também nas condições 
de exposição aos riscos urbanos (ACSELRAD, 2009, p.39-40). 

 

Sendo assim, a resiliência urbana não deve ser pensada somente pelos gestores das 

cidades, mas, também, por aqueles que a fazem cidade, ou seja, seus cidadãos. Nesse 

sentido, atividades de conscientização da população e participação popular na tomada 

de decisões das políticas públicas podem tornar mais simples e eficaz a mudança que a 

cidade precisa para se tornar mais resiliente. 

Como afirma, Rattner (2009, p.16): 

[...] uma vez que a comunidade se torne protagonista de sua história, 
as prioridades são facilmente redefinidas e as necessidades sociais são 
trazidas para o primeiro plano pelos sujeitos que as sintam e 
experimentem. Saneamento básico, pavimentação de estradas, 
escolas e creches, habitação e centros de saúde se impõem, em 
contraste com os modelos de consumo supérfluo e de desperdício. 

Uma cidade resiliente, de acordo com Jabareen (2013, p.227): 

resilient city is defined by the overall abilities of its governance, 
physical, economic and social systems and entities exposed to hazards 
to learn, be ready in advance, plan for uncertainties, resist, absorb, 
accommo date to and recover from the effects of a hazard in a timely 
and efficient manner, including through the preservation and 
restoration of its essential basic structures and functions. 

 

Portanto, a construção de uma cidade resiliente, ou tornar as cidades mais resilientes 

nos dias atuais, obrigam a se refletir sobre aqueles que vivem as cidades, os seus 

sistemas sociais, econômicos e culturais. E a pensar, além disso, nos fenômenos adversos 

que uma qualquer localidade enfrentou ou vem enfrentando para conseguir uma melhor 

capacidade de autoadaptação e organização. 
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3. Resultados e discussões 

A busca por cidades resilientes é uma das metas estipuladas pela ONU até 2030, por 

meio de campanhas mundiais. Essa meta sugere aos governos (global, regional e local) 

repensar a maneira como as cidades vêm sendo construídas e (re)produzidas, com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. 

Entende-se que as desigualdades levem a configurar situações de injustiças ambientais, 

constituindo-se em um dos desafios na busca de uma cidade resiliente. Assim, aquelas 

pessoas que possuem um menor poder aquisitivo estão mais sujeitas a sofrerem mais 

as consequências de fenômenos adversos da natureza, bem como aqueles que, sendo 

de natureza ambiental, são produzidos pelos seres humanos, tais como os associados a 

lixo, efluentes e falta de saneamento básico. 

Dados do International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, 2016) indicam 

que 767 milhões de pessoas em 2013 ainda vivem com menos U$ 1,90 por dia. Apesar 

disso, houve a redução da pobreza em todo o mundo, em que cerca de 1,1 bilhão de 

pessoas deixaram a pobreza desde 1990, segundo a Organização da Nações Unidas.  

O Brasil durante o período de 2002 a 2015, através de políticas sociais de caráter 

redistributivo e inclusão, além da estabilidade econômica e de um certo grau de 

desenvolvimentismo, impactou significativamente na redução da pobreza no país e no 

número absoluto da pobreza mundial.  Entretanto, ainda assim, um dos fatores que 

impulsionam a manutenção da pobreza, de acordo com IBRD (2016), é a desigualdade 

existente na distribuição dos bens para que haja uma melhor qualidade de vida. 

Destarte, uma das maneiras para a diminuição dessa desigualdade é a implantação de 

políticas públicas eficientes. 

Nesse quadro, percebe-se o quanto a população e as políticas públicas devem estar 

envolvidas na busca por uma melhor qualidade de vida urbana e também na redução 

das desigualdades. A busca por uma cidade resiliente é uma das maneiras de se chegar 

a esse objetivo. Se há a distribuição desigual dos “bens” sociais e naturais e se há uma 

parcela da população especialmente vulnerável aos riscos ambientais e sociais, faz-se 

pensar em uma estratégia para o combater. Diante disso, a ONU já lançou 10 (dez) passos 

para se construir uma cidade resiliente, são eles: 
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1. Coloque em prática ações de organização e coordenação para 
compreender e aplicar ferramentas de redução de riscos de desastres, 
com base na participação de grupos de cidadãos e da sociedade civil. 
Construa alianças locais. Assegure que todos os departamentos 
compreendam o seu papel na redução de riscos de desastres e 
preparação. 

2. Atribua um orçamento para a redução de riscos de desastres e 
forneça incentivos para proprietários em áreas de risco, famílias de 
baixa renda, comunidades, empresas e setor público para investir na 
redução dos riscos que enfrentam. 

3. Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados. 
Prepare as avaliações de risco e utilize-as como base para planos de 
desenvolvimento urbano e tomadas de decisão. Certifique-se de que 
esta informação e os planos a resiliência da sua cidade estejam 
prontamente disponíveis ao público e totalmente discutido com eles. 

4. Invista e mantenha uma estrutura para redução de risco, com 
enfoque estrutural, como por exemplo, obras de drenagem para evitar 
inundações; e, conforme necessário, invista em ações de adaptação às 
mudanças climáticas. 

5. Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize 
tais avaliações conforme necessário. 

6. Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco 
de construção e princípios de planejamento do uso do solo. Identifique 
áreas seguras para cidadãos de baixa renda e desenvolva a urbanização 
dos assentamentos informais, sempre que possível. 

7. Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a 
redução de riscos de desastres estejam em vigor nas escolas e 
comunidades. 

8. Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar 
inundações, tempestades e outros perigos a que sua cidade seja 
vulnerável. Adapte-se à mudança climática por meio da construção de 
boas práticas de redução de risco. 

9. Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de 
emergências em seu município, realize regularmente exercícios 
públicos de preparação. 

10. Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos 
sobreviventes estejam no centro da reconstrução, por meio do apoio 
direto e por suas organizações comunitárias, de modo a projetar e 
ajudar a implementar ações de resposta e recuperação, incluindo a 
reconstrução de casas meios de subsistência. (ONU, 2012, p.26) 

 

Percebe-se, então, que para se construir ou até se alcançar o objetivo de uma cidade 

resiliente, deve-se perpassar por todas as instâncias, desde os gestores até a população, 

pois estes últimos são os que ali moram e que têm consciência de suas necessidades. 

Como bem afirma Rattner (2009), a partir do momento que a comunidade se torna 
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agente de sua mudança e participa do processo de tomada de decisão, é que se 

consegue alcançar uma maior justiça e solidariedade na gestão pública.  

Assim, é com o apoio da população que as cidades podem vir a se tornar mais resilientes, 

com uma gestão participativa que tornará o governo mais transparente. No caso 

brasileiro, iniciativas de boas práticas de governança podem ser observadas a partir do 

aumento de mecanismos de controle social estimulados a partir da abertura 

democrática e ratificados com a Constituição Federal de 1988. Alguns exemplos são as 

audiências públicas, como espaços de discussão e participação da população em 

políticas públicas, que interferem em suas condições de vidas. Instrumentos para 

acompanhamento da transparência pública vêm crescendo em todo país, assim como 

pesquisas e índices para medir o grau de governança pública (OLIVEIRA e PISA, 2015). 

Diante do contexto das desigualdades e na busca por cidades resilientes, pode-se 

entender que a cidade, enquanto um sistema complexo e dinâmico, deve ser pensada 

não somente por um viés, como, por exemplo, um programa para melhoria do 

saneamento básico, mas em sua totalidade. É fundamental pensar em como pode vir a 

se adaptar diante de um fenômeno extremo e de como ele modificará a vida das pessoas 

que moram no seu entorno, ou que foram atendidas por essa ação governamental. 

Nesse sentido, Furtado (2015) afirma que apesar da resiliência, no âmbito das cidades, 

ser pensada como a capacidade de adaptação/tolerância/reorganização de uma 

população frente a um evento adverso, ela também demonstra um grau de disfunção, 

só sendo alcançada quando se consegue “voltar a funcionar normalmente depois dessa 

disfunção” (FURTADO, 2015, p.25). 

Portanto, a construção de uma cidade resiliente, livre de desigualdade ambiental ou, ao 

menos, com essa e outras desigualdades amenizadas, significa pensar em estratégias de 

melhoria da qualidade de vida urbana em que sejam incluídos tanto os órgãos 

governamentais, quanto a sociedade, tendo em vista que quem nela vive esteja mais 

preparado para os desastres que possam vir a acontecer e a livrar-se da situação de 

vulnerabilidade. 
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4. Considerações finais 

O crescimento das populações, a urbanização acelerada, os governos enfraquecidos, a 

instalação de domicílios em lugares impróprios, a concentração de renda na mão de 

poucos e os impactos causados ao meio ambiente são alguns dos fatores que promovem 

a desigualdade ambiental e levam a situações de vulnerabilidade das cidades e de boa 

parte dos seus habitantes. 

No contexto da sociedade em que vivemos, diminuir as desigualdades, sociais, culturais, 

econômicas e ambientais é um desafio que parece cada vez mais difícil. A busca 

desenfreada por novos mercados, novas fontes de recursos naturais e mão de obra mais 

barata, dificulta a amenização desse quadro, principalmente nos países denominados 

em desenvolvimento, apesar de algumas notáveis exceções. Essa busca crescente por 

novos mercados e fontes de matéria-prima, sobretudo com o grande crescimento 

econômico de grandes nações, como a China e a Índia, estrangulam os ecossistemas 

socioambientais, potencializando como consequência os fenômenos naturais adversos. 

A maioria dos trabalhos consultados, que abordam a temática da resiliência nas cidades, 

está ligada à redução de desastres e riscos aos quais a população está ameaçada. 

Entretanto, ao final de todo esse diálogo, compreendendo que as cidades são sistemas 

complexos e dinâmicos e que todos que nela vivem compõem uma totalidade, cabe 

refletir a resiliência não somente em momentos em que a sociedade é acometida por 

algum desastre, mas considerar o processo de resiliência em todo o contexto urbano e 

processo de evolução da cidade, por exemplo na apropriação de espaços inadequados, 

no descarte inadequado de produtos produzidos por empresas e instituições fabris, 

entre tantos outros problemas da urbanidade. 

Construir cidades mais preparadas para os diversos tipos de desastres, ou ao menos 

repensar a maneira como as cidades vêm sendo (re)produzidas, é essencial para o 

alcance da resiliência. Conscientizar a população dos riscos a que estão suscetíveis e 

integrá-la aos processos de tomada de decisão é um dos caminhos; o outro, não menos 

importante, passa pela diminuição das desigualdades, incluindo necessariamente uma 

maior igualdade perante o risco ambiental e a resiliência. 
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CAPÍTULO II – SANEAMENTO BÁSICO: UM PANORAMA DO MUNICÍPIO 

DE AREIA BRANCA-RN 

 

 O artigo com o título Saneamento Básico: um panorama do município de Areia 

Branca – RN tem como objetivo discutir sobre a importância da implementação do 

saneamento básico e sua contribuição para a promoção da justiça ambiental no município 

de Areia Branca – RN, utilizando, para essa discussão, os dados secundários oriundos do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). O artigo ainda irá passar 

pela fase de escolha de periódico a ser submetido após as considerações da banca. 
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RESUMO 

O marco principal do saneamento básico no Brasil foi a Lei Federal nº11.445/2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para a implementação dos serviços de saneamento 

básico (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos 

sólidos, manejo e drenagem de águas pluviais). Mas, ao longo dos anos, o que se percebe 

é que a Lei não vem sendo aplicada em conformidade, fato esse comprovado pelo déficit 

em saneamento que o Brasil possui atualmente. De acordo com o SNIS, somente 30% 

dos municípios brasileiros possuem Plano Municipal de Saneamento Básico. O município 

de Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi escolhido por estar buscando a 

adequação do seu sistema de saneamento básico, bem como da implementação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Assim esse trabalho busca discutir a 

importância da implementação do saneamento básico no município e a sua contribuição 

para a Justiça Ambiental/Desigualdade Ambiental. Para alcançar esse objetivo, serão 

analisados dados do SNIS referentes a alguns princípios da Lei Federal nº 11.445/2007, 

sendo eles: a universalização dos serviços; a qualidade dos serviços 

(regularidade/continuidade) e a integralidade, metodologia proposta por Morais (2011) e 

Ataíde (2012). A análise dos dados do SNIS para Areia Branca/RN mostrou que o 

município está em desconformidade em relação a Lei Federal nº 11.445/2007, quando os 

princípios escolhidos para análise se mostram deficitários, principalmente pela ausência 

do componente esgotamento sanitário, o que contribui para a Desigualdade Ambiental do 

município. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Problemas Socioambientais. Universalização. 

Qualidade. Integralidade. Políticas Públicas. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 O Brasil, como outros países em desenvolvimento, podendo citar a China, a Índia 

e o México, teve o seu processo de urbanização tardio e desordenado, bem como o seu 

processo de industrialização, este, por vezes, antecedendo o da urbanização, já que ambos 

ocorrem de forma tardia. (FERREIRA, 2000). Nesse processo de desenvolvimento na 

busca pelo crescimento econômico tão visado pelas sociedades capitalistas, tem o campo 

ou o rural como primeiro espaço a ser reificado. Instalações modernas, alocadas em 

mailto:helerianymadeiros@hotmail.com
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comunidades tradicionais, modificando o modo de vida das populações e expulsando o 

homem campesino/tradicional para a cidade são fatos que marcam o processo de 

constituição das cidades (ROSS, 1996). 

 As cidades, então, tornam-se alvo das pessoas que, destituídas do seu lugar de 

origem, vão em busca de uma melhor condição de vida e de trabalho. Essa chegada 

acarreta para as cidades ocupações desordenadas, levando a um crescimento urbano sem 

planejamento.  De acordo com o Ministério das Cidades (MC), as populações residentes 

nas áreas urbanas vivem em uma crise “que exige uma política nacional orientadora e 

coordenadora de esforços, planos, ações e investimentos dos vários níveis de governo e, 

também, dos legislativos, do judiciário, do setor privado e da sociedade civil” (BRASIL, 

2004, p.07). 

  O mal planejamento urbano, a ausência de políticas públicas e privadas e o 

modelo econômico capitalista, excludente e acumulativo, geram, para os 

municípios/cidades e sua população, desigualdades que, segundo Santos (2012, p.23), 

“tem um efeito certo sobre a organização do espaço, visto que ela agrava as disparidades 

tecnológicas e organizacionais entre lugares e acelera o processo de concentração 

econômica e geográfica”.  

Ao considerar que “o espaço é a expressão da sociedade” (CASTELLS, p. 499) e 

que o espaço é formado pela relação do Estado (governo em suas diferentes instâncias), 

instituições privadas e população, em uma sociedade capitalista, então, os meios 

fornecidos para o desenvolvimento de uma determinada localidade, quando mal 

administrados, acarretam a produção das diferentes desigualdades, seja ela a de classe, a 

social, a cultural e até mesmo a ambiental. 

Segundo Santos (2012, p.32) e seguindo a lógica mercadológica, “o espaço é 

manipulado para aprofundar as diferenças de classes”. Essas diferenças no espaço podem 

ser refletidas e apresentadas quando, em uma localidade, encontramos discrepâncias nos 

modos de vida de sua população, quando parte dela está mais vulnerável ou alocada em 

áreas de risco para sua sobrevivência e até mesmo quando se verifica a disparidade nas 

diferentes distribuições de infraestrutura básica para manutenção da vida, tais como nas 

áreas da saúde, educação, segurança, entre outros. 

Nesse sentindo, e refletindo sobre o saneamento básico, este artigo procura traçar 

o panorama desse direito social e sua contribuição para a promoção da justiça ambiental 

no município de Areia Branca - RN. Para tanto, se apropria da ideia de que a desigualdade 

ambiental é uma estratégia para se refletir sobre “as desigualdades entre os indivíduos e 
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grupos sociais, a partir de seu acesso diferenciado a qualidade ambiental” (TORRES, 

1997, p.25). Pretende-se mostrar que a população do município de Areia Branca, no que 

concerne ao saneamento básico, não possui igual acesso aos “bens” naturais envolvidos, 

sendo eles, o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgotos, o manejo dos 

resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais. 

Para uma melhor reflexão dessa temática, buscamos também compreender a 

relação entre o saneamento básico e a justiça ambiental/desigualdade ambiental por meio 

dos autores que tratam sobre o tema, tais como Torres (1997), Acselrad (2002; 2009); 

Morato (2008), Ataíde (2014), entre outros. É de interesse, também, investigar a atual 

situação do Nordeste, do Rio Grande do Norte e do município de Areia Branca na 

implementação do saneamento básico. Para o panorama do Nordeste e do Rio Grande do 

Norte, utilizamos artigos científicos e dados do Instituto Trata Brasil. Já para o município 

de Areia Branca, buscamos usar dados secundários do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS). 

O embasamento teórico nos dará subsídios para uma melhor introdução e 

discussão do assunto a ser tratado, bem como na análise dos dados secundários, que 

buscarão fazer um ligação entre os quatro eixos básicos do saneamento (esgotamento 

sanitário, coleta de esgotos, manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais) e a 

Lei Federal nº 11.445/2007, que dispõe da implementação do saneamento básico no 

Brasil, apresentando, dentre seus princípios, a universalização; a qualidade do serviço 

(regularidade/continuidade) e a integralidade. 

Os resultados encontrados mostrarão qual a real situação do município frente aos 

problemas relacionados ao saneamento e a desigualdade ambiental, podendo contribuir 

em subsídio para a formação de políticas públicas ou privadas ou para mitigar os 

problemas relacionados a atual situação do município de Areia Branca-RN, frente ao 

saneamento básico. 

 

2 DISCUSSÃO TEÓRICA 

2.1 Saneamento básico e justiça ambiental/desigualdade ambiental 

 O Brasil, como país em desenvolvimento, apresentou e ainda apresenta um 

processo de urbanização cada vez mais acelerado e desordenado. Fato refletido quando 

analisamos a quantidade de pessoas que moram em locais inapropriados para 

sobrevivência ou que estão sujeitos a riscos dos mais variados, seja a violência urbana, o 

risco de deslizamento de terra, a exposição a doenças contagiosas, entre outros. Segundo 
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o IBGE, no Censo 2010, o Brasil apresentava em seu território 15.868 setores 

subnormais10, o que totaliza uma área de 169.170 hectares, com uma população de 

3.224.529 domicílios particulares permanentes ocupados11 (IBGE, 2010). 

 Esses dados refletem o quanto o processo de (re)produção do espaço brasileiro é 

excludente e desigual. Vale ressaltar que os dados só dizem respeito às áreas urbanas do 

país, excluindo-se, assim, a realidade vivenciada pelo homem do campo. Isso é 

consequência, em partes, de políticas de planejamento e ordenamento territorial por vezes 

ineficientes, que não agregam a população como um todo e nem consideram que as 

desigualdades desencadeadas pela construção do espaço possam ser também frutos da 

fragmentação entre o rural e o urbano, da falta de medidas que universalizem ou que 

integrem ambos, como também do sistema econômico a que se está submetido o mundo 

atualmente. Freire (2001, p.449) afirma que: 

No mundo atual, a sociedade capitalista (o capital e o Estado em conjunção 

com outros agentes) produz um espaço (fragmentado, homogeneizado e 

hierarquizado) cada vez mais urbanizado, isto é, as cidades e o campo envoltos 

em valores e padrões que designam a vida urbana permeada, em todos os 

instantes, por mercadorias, por um economicismo desenfreado.  

 

Segundo Santos (2005, p.10), “a cidade em si, como relação social e como 

materialidade, torna-se criadora da pobreza”, como também, o espaço rural moderno, com 

a indústria agrícola e outros processos de mecanização e industrialização rural, torna-se 

desagradável àqueles que ali habitam, expulsando-os do seu lugar, sendo obrigados a 

buscarem novos espaços de moradia e trabalho. Se refletíssemos que o primeiro espaço a 

ser reificado pelo homem em suas relações mercantis, sociais e tecnológicas é o campo, 

pensar o ordenamento territorial como um continuum rural-urbano poderia ser uma 

tentativa de se diminuir as desigualdades encontradas em um país de base rural e de 

moldes urbanos. 

 Essa definição de continuum rural-urbano, segundo Castree, Kitchin; Rogers 

(2013, p.444) começou a ser utilizada em meados da década de 1950 e pode ser 

conceituada como a ausência de uma “divisão aguda entre a vida urbana e rural, mas que 

os assentamentos existem ao longo de um contínuo de muito rural para altamente urbano”. 

Característica também mostrada por Santos (2005, p.09), quando afirma que “mais que a 

                                                             
10 É o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título de 

propriedade e com pelo menos uma dessas características: irregularidade das vias de circulação e do 

tamanho e forma dos lotes e/ou carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de 

esgotos, rede de água, energia elétrica e iluminação pública). (IBGE, 2010, p.03) 
11 É o domicílio particular permanente que, na data de referência, estava ocupado por moradores e no qual 

foi realizada a entrevista. (IBGE, 2011, p.05) 
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separação tradicional entre um Brasil urbano e um Brasil rural; há, hoje, no país, uma 

verdadeira distinção entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e um Brasil 

agrícola (incluindo áreas urbanas)”. 

 Para Rosa e Ferreira (2011), apesar da ideia de continuum rural-urbano possuir 

divergência conceituais dependendo da área de conhecimento que utilize as definições de 

cidade, campo, rural e urbano, o continuum rural-urbano deve ser considerado não como 

uma maneira de homogeneizar as características sociais, culturais e econômicas que 

levem a uma tendência urbana do campo, mas para “caracterizar situações em que tanto 

formas de vida e de trabalho rurais quanto urbanas estejam integradas” (ROSA, 2005, 

p.91), em que pese dois elementos para tal estudo: o da heterogeneidade dos espaços e da 

sociedade e estudos em âmbito local, para uma melhor realização de trabalhos e 

diagnósticos, que visem a solucionar os problemas das áreas urbanas.  

 Apesar de possuir as divergências conceituais, a ideia para refletir as soluções 

encontradas nas sociedades que vivem no campo ou no urbano brasileiro é, considerar o 

“fato de que o desenvolvimento só pode ser concebido a partir do momento em que campo 

e cidade forem pensados como elementos constituintes de uma totalidade” (ROSA, 2005, 

p. 91-92). Pensar, então, sobre as políticas de saneamento básico e sobre as políticas de 

diminuição das desigualdades é considerar que o Brasil é composto por diferentes 

realidades e que cada uma delas possui particularidades, fato a ser demonstrado na 

escolha do município de Areia Branca, no litoral setentrional do Rio Grande do Norte, no 

Nordeste Brasileiro, onde se busca refletir sobre o saneamento básico do município como 

um todo e sua relação com a justiça/desigualdade ambiental. 

 

2.2 Saneamento Básico: do Brasil à Areia Branca 

 No Brasil, o saneamento básico começou a ser pensado em meados da década de 

70/80 do século XX, quando, “movimentos comunitários urbanos apoiados pelas 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica” (BRASIL, 2009, p.45) se 

mobilizavam para uma reforma urbana mais democrática. Segundo Ataíde (2012, p.55), 

apesar dos movimentos sociais, a implantação do Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA) pelo poder público ainda priorizava “a população urbana de maior renda 

com capacidade de pagamento em detrimento das periferias urbanas das regiões Norte e 

Nordeste e da população rural”, mostrando, assim, a ausência de preocupação com as 

minorias. Ainda de acordo com a autora, ocorreu essa negligência ocorreu devido ao 
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planejamento do saneamento dar-se somente por vias do estado, que se via influenciado 

e favorável às prioridades do mercado. 

 Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que as políticas públicas urbanas 

começaram a ser fomentadas, sendo uma delas o Projeto de Lei nº 181, que, somente 

depois de 12 anos, veio a ser aprovado como Lei, o qual denomina-se “Estatuto das 

Cidades”. Nessa lei, institui-se que os municípios com mais de 20 mil habitantes deveriam 

planejar o uso e ordenamento do solo, bem como suas vias de desenvolvimento. É a partir 

do Estatuto das Cidades que se origina o projeto de lei voltado à área de saneamento, que, 

após 17 anos de modificações em sua estrutura, foi aprovado pelo Congresso Nacional 

em 05 de janeiro de 2007, a Lei Federal nº 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico (ATAÍDE, 2012). 

 A Lei Federal nº 11.445/2007, pensando nos ideais de uma gestão democrática, 

deixa a cargo de cada instância governamental (municipal e estadual) a elaboração de 

seus planos de saneamento básico, pois a cada local percebe-se a existência de diferentes 

particularidades, sejam elas sociais, culturais e econômicas, considerando também, que 

esses planos estejam de acordo com os princípios fundamentais do saneamento básico, 

sejam eles: a universalização do acesso; a equidade; a integralidade; a intersetorialidade 

e a sustentabilidade. A elaboração dos planos passa, então, a ser pré-requisito para o 

acesso aos recursos federais para a implantação do saneamento básico (BRASIL, 2009). 

 Os planos de saneamento básico, elaborados em consonância com a Política 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB), de acordo com o Ministério das Cidades, 

[...] deve estabelecer objetivos e metas para a universalização e definir 

programas, ações e estratégia de investimentos a serem observados no período 

de 20 anos. Além disso, o plano deve ser avaliado, de preferência, de quatro 

em quatro anos, em períodos coincidentes com a vigência do plano plurianual. 

(BRASIL, 2009, p. 74) 

 

  Ao realizar uma análise geral da PNSB, segundo dados da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental – SNSA, ligada ao MC, e levando-se em consideração o período 

de 20 anos para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB, a 

SNSA afirma que somente 30% dos municípios brasileiros apresentam o PMSB, o que 

corresponde a 1.692 municípios em um universo de 5.570 municípios brasileiros. Para a 

SNSA, este resultado se mostra razoável se comparado à meta estabelecida pelo PNSB 

que, para o ano de 2018, o Brasil atingiria uma marca de 32% de saneamento. (BRASIL, 

2017) 
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 Apesar do estudo do SNSA mostrar-se razoável no que diz respeito aos municípios 

com planos elaborados, deve-se levar em consideração se estes estão sendo praticados 

conforme a lei preconiza, como também deve-se refletir sobre a data que o PMSB passa 

a ter efeito, levando-se a pensar em suas revisões e melhorias para que os princípios 

estabelecidos pelo PNSB estejam sendo alcançados. 

 A Lei Federal nº 11.445/2007 afirma que, o saneamento básico diz respeito: 

Ao conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais em: 

abastecimento de água potável (...), esgotamento sanitário (...), limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos (...) e drenagem e manejo das águas pluviais, 

limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. (BRASIL, 

2007, s.p).  

 

Nesse sentido e com base nos dados apresentados referentes a existência do PMSB 

(30% dos municípios), pode-se inferir que os outros 70% dos municípios brasileiros estão 

com seus planos em elaboração ou não possuem plano de saneamento, configurando-se 

em uma problemática tanto para os gestores quanto para a sociedade. 

 O Instituto Trata Brasil, Organização Não-Governamental (ONG) que atua na área 

de saneamento no Brasil, afirma que, no eixo correspondente ao abastecimento de água, 

83,3% dos brasileiros possuem abastecimento, frente a 35 milhões de brasileiros que não 

possuem esse serviço. No que diz respeito à coleta de esgotos, 50,3% da população possui 

este serviço, demonstrando que mais de 100 milhões de brasileiros não tem acesso à coleta 

de esgotos. A Região Nordeste, para esses dois eixos, apresentou os piores índices, sendo 

72,9% e 23,8%, para o abastecimento de água e para a coleta de esgotos, respectivamente 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2017). Apesar dos dados apresentados serem de suma 

importância para os estudos de saneamento e para mostrar a realidade brasileira, o 

Instituto Trata Brasil não relata os dados sobre os outros eixos do saneamento básico, 

sejam eles, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 

 Sobre a realidade do Rio Grande do Norte, onde se localiza o município de Areia 

Branca, em 20 de fevereiro de 2004, antes mesmo da instituição da Política Nacional de 

Saneamento Básico, já havia sido estabelecida, no estado, a Lei nº 8.485 que institui a 

Política Estadual de Saneamento Básico, como também o Sistema Integrado de Gestão 

do Esgotamento Sanitário. 

 A Política Estadual de Saneamento Básico (PESB) do Rio Grande do Norte, por 

ser instituída antes da Política Nacional de Saneamento Básico, não envolveu os eixos do 

manejo de águas pluviais e do manejo de resíduos sólidos em sua redação, estando, assim, 

em desconformidade perante a Lei nº 11.445/2007. De acordo com nota divulgada no site 
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da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH, 2017) do estado, 

no mês de agosto de 2017, a comissão técnica responsável pelo Plano Estadual de 

Saneamento Básico, se reuniria para atualizar a Lei Estadual nº 8.495/04, ou seja, já quase 

finalizando o período de 20 anos para efetivação dos planos de saneamento, o estado do 

Rio Grande do Norte ainda não possui um Plano Estadual adequado a sua realidade. 

Segundo Heller (2011), este fato corresponde a um problema na estrutura político-

partidária e administrativa do país, pois, a partir do momento que o Estado federaliza e 

descentraliza as políticas públicas, a atuação governamental torna-se competitiva e não 

cooperativa, contribuindo para a descontinuidade das políticas públicas, bem como 

modificando as políticas intersetoriais, resultando em políticas ineficientes. 

Mesmo diante desse quadro, Figueiredo e Ferreira (2017) elaboraram um estudo 

mostrando o panorama atual do estado do Rio Grande do Norte, baseando-se em dados 

coletados nas plataformas do SNIS, do Instituto Trata Brasil e do IBGE. No que diz 

respeito ao abastecimento de água, em 2014, o estado possuía uma cobertura de 82,73% 

de sua população, mas, em contrapartida, 53,80% desse abastecimento possuía perdas na 

distribuição da água. 

Quanto à coleta e o tratamento de esgotos no Rio Grande do Norte, 21,74% e 

20,66%, respectivamente, são os dados levantados por Figueiredo e Ferreira (2017), 

caracterizando-se a não efetivação dos princípios do saneamento básico. Quanto ao 

manejo de resíduos sólidos domiciliares, o estado apresenta 90,89% da taxa de cobertura 

desse serviço, destacando-se quanto aos outros estados do Nordeste Brasileiro. 

(FIGUEIREDO E FERREIRA, 2017).  

Voltando-se as estatísticas apresentadas para o município de Areia Branca, quanto 

ao abastecimento de água, o município apresenta aproximadamente 90% da cobertura 

desse serviço. Já no que diz respeito à coleta e tratamento de esgotos ou o município não 

possui este serviço ou o SNIS não possui dados cadastrados em sua plataforma, 

demonstrando, assim, certa gravidade no que tange ao alcance dos princípios da Política 

Nacional de Saneamento Básico. Para o manejo de resíduos sólidos, o município 

apresenta mais de 90% da cobertura do serviço. Mesmo assim, esse dado não garante que 

esse eixo do saneamento esteja sendo realizado de maneira correta ou efetiva 

(FIGUEIREDO E FERREIRA, 2017). 



72 

 

Percebe-se, assim, que, quanto ao saneamento básico, pensando no princípio da 

intersetorialidade12 e nos diferentes níveis governamentais (federal, estadual e 

municipal), esse serviço ainda é bastante deficitário, agravando, assim, as desigualdades 

existentes no país, dando ênfase a desigualdade ambiental, já que nem todos possuem 

acesso. Destarte, mesmo sabendo que um dos princípios básicos é o da universalização, 

entende-se que somente aqueles que possuem condições de pagar pelo serviço têm acesso 

a ele. 

 

2.3 Justiça ambiental, (in)justiça ambiental e desigualdade ambiental 

 Assim como a luta pelo saneamento básico iniciou-se pelos movimentos sociais e 

por aqueles que representavam as minorias, também foi o caso do Movimento por Justiça 

Ambiental, nascido nos Estados Unidos na década de 70 e 80 do século XX. Fruto das 

lutas contra o racismo13 por questões territoriais; sociais; ambientais e por direitos civis. 

Segundo Alcselrad (2002, p.52), a luta por direitos ambientais estava ligada ao “[...] 

conjunto dos embates contra as condições inadequadas de saneamento, de contaminação 

química de locais de moradia e trabalho e disposição indevida de lixo tóxico e perigoso”.  

 No Brasil, o Movimento por Justiça Ambiental teve seu início no ano de 1998, 

quando representantes do movimento dos Estados Unidos estiveram no país para difundir 

as ideias da Justiça Ambiental. O pontapé inicial para divulgação da Justiça Ambiental 

no Brasil foram os três volumes da série “Sindicalismo e Justiça Ambiental”, publicados 

em parceria com a ONG Ibase, pela Central Sindical CUT e por pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em setembro de 2001, ocorreu na cidade 

de Niterói, o Seminário Internacional Justiça Ambiental e Cidadania, ocasião em que foi 

criada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Nesse evento, elaborou-se uma declaração 

aumentando a área de abrangência da justiça ambiental para além das discussões sobre 

racismo ambiental e destinação de resíduos tóxicos (ACSELRAD; MELLO E 

BEZERRA, 2009). 

                                                             
12 De acordo com Heller (2011, p.37), “uma prática intersetorial suporia vincular análises, planos, 

programas, decisões e ações a territórios, onde todas as questões se vivificam e mostram suas 

interdependências. E não se trata do território político administrativo, mas dos espaços sociais, produzidos 

e delimitados pelo entorno que os ordena, que podem se aproximar ou extrapolar os limites dos estados e 

municípios”. 
13  Os estudos sobre Justiça Ambiental, levaram em consideração o fator raça após a pesquisa realizada pela 

Church os Christ, no ano de 1987, revelando que a variável raça explica a existência ou não de depósitos 

de rejeitos em uma determinada área. “[...]Evidenciou-se então, que a proporção de residentes que 

pertencem a minorias étnicas em comunidades que abrigam depósitos de resíduos perigosos é igual ao 

dobro da proporção de minorias nas comunidades desprovidas de tais instalações” (ACSELRAD, 2002, 

p.53). Foi a partir dessa pesquisa que se cunhou o termo “justiça racial”. (ACSELRAD, 2002) 



73 

 

 Nesse mesmo evento definiu-se os conceitos de Justiça e Injustiça Ambiental, 

sendo a Justiça Ambiental,  

[...]o conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, 

sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela 

desproporcional das consequências ambientais negativas de operações 

econômicas, de políticas, de programas federais, estaduais e locais, bem como 

resultante da ausência ou omissão de tais políticas. (MORATO, 2008, p.33) 

 

 Por Injustiça Ambiental, Morato (2008, p.33) afirma que é, “o mecanismo pelo 

qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos danos ambientais a grupos sociais 

de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais marginalizados e mais 

vulneráveis”. 

 Sendo conceitos complexos, pois envolvem termos como “justiça” e “injustiça” e 

suas diferentes escolas e tendências (utilitarista; libertária; comunitária; igualitária), seus 

estudos geralmente são questionados, principalmente, por envolverem os movimentos 

sociais, pois, para alguns críticos, os mecanismos de desenvolvimento adotados pelo 

capitalismo resultam em empregos e geração de renda, compensando, assim, as minorias 

dos problemas que elas enfrentam (MORATO, 2008). 

 A Desigualdade Ambiental surge dentro desse jogo de conceitos complexos e 

dentro das lutas dos movimentos sociais por direitos civis e ambientais. Acselrad (2002) 

afirma que essa diferenciação de conceitos e o surgimento de outros, tais como 

discriminação ambiental ou política ambiental discriminatória, serviram de associação “à 

percepção dos limites impostos à escolha ambiental daqueles que sofrem com a 

segregação espacial” (ibidem, p.56).  

 Acreditando que os conceitos de justiça, injustiça e desigualdade ambiental estão 

interligados, por envolverem a diferenciação do acesso aos bens pela população, pode-se 

definir a desigualdade ambiental como sendo “utilizada para pensar as desigualdades 

entre os indivíduos e grupos sociais, a partir de seu acesso diferenciado à qualidade 

ambiental” (TORRES, 1997, p.26). Ou seja, nem todos os indivíduos possuem iguais 

acessos a serviços ambientais, tais como saneamento básico, estando, assim, esses 

indivíduos expostos aos mais diferentes riscos ambientais. Segundo Torres (1997) e 

Acserald (2002), a desigualdade ambiental também está associada a outras desigualdades, 

seja ela a de classes, a social, a econômica, pois todas carregam consigo uma lógica 

segregadora. 

 Ao pensar que a falta de políticas públicas e privadas e a ausência de planejamento 

e ordenamento territorial podem gerar desigualdade, percebe-se, então, um problema de 
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governança14 dos gestores do país, estado ou município. Portanto, os dados do SNIS irão 

identificar se há uma relação entre a ausência de saneamento básico, em seus quatro eixos 

de abrangência, no município de Areia Branca e a desigualdade ambiental.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

 O município de Areia Branca localiza-se no litoral setentrional do Rio Grande do 

Norte, Nordeste Brasileiro, como mostra a figura 3.  

 

Figura 3 - Mapa de localização de município de Areia Branca (RN) 

 
Fonte: IBGE, 2015. Adaptado pela autora, 2017. 

 

O município ocupa uma área de 331,16 km² com aproximadamente 27.356 

habitantes, residindo 21.955 na área urbana e 5.401 na área rural (SNIS, 2015), 

apresentando 82,60 hab/km² em sua densidade demográfica. O município apresenta o 

                                                             
14 Utiliza-se aqui a concepção de governança adotada por Heller (2011) na publicação Elementos 

conceituais para o saneamento básico, sendo a governança, para ele, “o exercício de poder de decisão em 

relação à distribuição dos benefícios dos investimentos públicos, como também e, principalmente, quando 

a decisão se refere à maior ou menor possibilidade de democratização da gestão” (HELLER, 2011, p.12) 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal classificado como médio, com valor de 

0,682 (PNUD, 2017). 

  

3.2 Metodologia 

 A metodologia proposta no estudo baseia-se nos trabalhos de Morais (2011) e 

Ataíde (2012), em que um criou indicadores referentes ao saneamento básico e outro 

analisou o comportamento dos indicadores do desempenho dos serviços públicos de 

saneamento, ambos utilizando de informações (dados secundários) disponibilizadas no 

banco de dados do SNIS.  

 Para tal análise, fez-se um corte temporal entre os anos de 2009 a 2015, com o 

intuito de se obter uma melhor análise com os dados disponíveis na plataforma. Escolheu-

se esse intervalo de tempo devido à disponibilidade de dados apresentados no aplicativo 

“Série Histórica” do SNIS. Além disso, escolheu-se, de acordo com a metodologia de 

Ataíde (2012), algumas categorias de análise que representassem 

Dimensões e/ou pressupostos sobre os quais as ações e os serviços públicos de 

saneamento básico devem se pautar, para que sejam garantidas as condições 

necessárias para a promoção da saúde da população, a proteção da qualidade 

ambiental e a garantia dos direitos de cidadania, todos pressupostos para a 

indução/promoção da justiça social e ambiental. (ATAÍDE, 2012, p.92) 

 

 Assim, as categorias de análise escolhidas foram a universalização do acesso, a 

qualidade do serviço prestado (qualidade, regularidade/continuidade) e a integralidade, 

pois levam em consideração os princípios estabelecidos no artigo 2º da Lei nº 

11.445/2007 (ATAÍDE, 2012). Adaptou-se a metodologia de Morais (2011) e Ataíde 

(2012) para que os dados disponibilizados no SNIS que estavam disponíveis para Areia 

Branca fossem melhor aproveitados e interpretados. Assim, para o cálculo dos 

indicadores mostrados nos quadros 6, 7 e 8, utilizou-se de dados disponíveis na Série 

Histórica do SNIS para o município de Areia Branca. 

 Para analisar a universalização do serviço, utilizou os indicadores mostrados no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Indicadores referentes a universalização do serviço 

Indicador Und. Fórmula 

Atendimento total de 

abastecimento de água 

% 𝑝𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝐴𝐴 (𝐴01)

𝑝𝑜𝑝. 𝑒𝑠𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Atendimento total de esgotamento 

sanitário 

% 𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝐸𝑆 (𝐸01)

𝑃𝑜𝑝. 𝑒𝑠𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Atendimento de coleta de resíduo 

sólido domiciliar (RSD)15 

% 𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑐𝑜𝑚𝑅𝑆𝐷 (𝐶𝑜050)

𝑃𝑜𝑝. 𝑒𝑠𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fonte: Morais, 2011; Ataíde, 2012. Adaptado pela autora, 2017 

  

Para a qualidade do serviço prestado, a Lei nº 11.445/2007 engloba alguns 

requisitos, sendo eles: “a regularidade, a continuidade, os aspectos relativos aos produtos 

oferecidos, o atendimento aos usuários e os relativos às condições operacionais e de 

manutenção dos sistemas” (ATAÍDE, 2012, p.95). Para análise da qualidade, Morais 

(2011) restringiu-se somente à qualidade do serviço de abastecimento de água. Quanto à 

regularidade e à continuidade, buscou-se indicadores que representassem esses dois 

requisitos para todos os eixos do saneamento. 

 Os indicadores escolhidos para essa etapa do trabalho estão elencados no Quadro 

7. 

Quadro 7- Indicadores para a Qualidade do serviço - Regularidade/Continuidade 
Qualidade do serviço: abastecimento de água 

Indicador Cód. Und. Fórmula 

Incidência 

das análises 

de cloro 

residual fora 

do padrão 

IN075 % 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠. 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 

Incidência 

das análises 

de turbidez 

fora do 

padrão 

IN076 % 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

Incidência 

das análises 

de 

coliformes 

totais fora 

do padrão 

IN084 % 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓. 𝑡𝑜𝑡. 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙. 𝑡𝑜𝑡. 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥100 

Regularidade/Continuidade 

Manejo de resíduos sólidos domiciliares 

Percentual 

da 

população 

atendida 

com 

frequência 

diária 

Co134 % 
𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑. 𝑓𝑟𝑒𝑞. 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 𝑥100 

                                                             
15 O SNIS para o município de Areia Branca somente possui dados referentes a área urbana. 
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Percentual 

da 

população 

atendida 

com 

frequência 2 

a 3 vezes 

por semana 

Co135 % 
𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑. 𝑓𝑟𝑒𝑞. 2𝑜𝑢3𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 𝑥100 

Percentual 

da 

população 

atendida 

com 

frequência 

de 1 vez por 

semana 

Co136 % 
𝑃𝑜𝑝. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑. 𝑓𝑟𝑒𝑞. 1. 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 𝑥100 

Fonte: Morais, 2011; Ataíde, 2012. Adaptado pela autora, 2017. 

  

No que compreende a integralidade, Morais (2011) estabelece que essa categoria 

não deve somente se basear na análise quantitativa, pois agrega, em seu significado, 

pontos que não podem ser mensuráveis, tais como: eficiência, eficácia e efetividade das 

ações. Na tentativa de se fazer a mensuração da integralidade, Morais (2011) utilizou-se 

de dados referentes à “população atendida por rede coletora de esgoto e da população 

atendida por rede de distribuição de água”, como mostra o quadro 8, gerando, assim, 

valores parciais da integralidade, pois não agrega os outros componentes do saneamento 

(MORAIS, 2011). 

 

Quadro 8 - Indicadores referentes a Integralidade 

Indicador Und. Fórmula 

Atendimento de esgoto referido à 

população atendida com água 

% 𝑝𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐸𝑆

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝐴
 

Atendimento urbano de esgoto 

referido à população urbana 

atendida com água 

% 𝑝𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐸𝑆

𝑃𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝐴
 

Fonte: Morais, 2011. 

  

Para visualizar o cenário do saneamento básico no município de Areia Branca, 

utilizou-se da análise estatística da linha de média móvel. De acordo com Ataíde (2012), 

essa análise é de mais fácil utilização, pois permite gerar a tendência de determinado 

indicador ao longo do tempo. 

 



78 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir das leituras feitas sobre a temática do trabalho e a metodologia usada para 

a mensuração dos dados, percebeu-se que o município de Areia Branca está com déficit 

no que diz respeito ao saneamento básico, fato registrado por não haver dados suficientes 

que abranjam os quatro eixos norteadores do saneamento. 

 Sobre a universalização do serviço, o art.3º da Lei nº 11.445/2007, parágrafo III, 

afirma que essa categoria corresponde a “ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados ao saneamento” (BRASIL, 2007, s.p). Com base nos dados do SNIS 

para o abastecimento de água em Areia Branca, percebe-se que, mais de 80% da sua 

população é atendida pelo abastecimento de água, como mostra a figura 4.  

Mas quanto ao serviço de esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, o 

município encontra-se em desconformidade com a Lei nº 11.445/2007, pois não apresenta 

coleta e tratamento de esgoto adequado, bem como o atendimento de resíduos sólidos 

domiciliares não é realizado para todos, sendo os dados fornecidos para esses eixos 

relacionados somente a área urbana do município.  

 

Figura 4 - Evolução do abastecimento de água - Areia Branca/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS, 2009-2015. 

 

Outro ponto importante quanto ao esgotamento sanitário do município é que este 

“não possui sistema de esgotamento sanitário em operação” (PREFEITURA DE AREIA 

BRANCA, 2017, p.95), tendo a população do município utilizado como maneira 

alternativa para escoamento de seus dejetos e águas servidas, como mostra a Figura 5, 

quando presentes na infraestrutura de seus domicílios, fossas sépticas e sumidouros 

(PREFEITURA DE AREIA BRANCA, 2017). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% atend. tot.água 78,9 80,2 80,6 86,9 84,8 86,6 80,4

Média Móvel 79,9 80,5 84,1 86,1 83,9
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Figura 5 - Descarte inadequado de esgoto e resíduos sólidos na zona urbana de Areia 

Branca/RN 

  

 

 

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

 

Segundo publicação emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Obras do 

município: 

A cidade tem em torno de 40% a 45% da zona urbana com rede coletora de 

esgoto instalada, no entanto, não está em operação. Apesar da rede estar 

consolidada, nenhuma das casas está conectada à rede principal. O município 

conta com projeto de esgotamento, contudo o mesmo já está defasado tendo 

em vista que seu período de desenvolvimento data de 1999. Sendo assim, 

apesar de já possui infraestrutura, o município ainda não conta com um sistema 

público de coleta de esgotos sanitários, propriamente. (PREFEITURA DE 

AREIA BRANCA, 2017, p.96) 

 

Para o atendimento urbano de coleta de resíduos sólidos domiciliares, mostrado 

na Figura 6, percebe-se que há uma estabilidade quanto a essa categoria, mas que a 

universalização não ocorre, pois, os dados para a zona rural do município, na plataforma 

do SNIS não estão preenchidos. Pode-se aferir, então, que, de acordo com o Sistema 

Único de Saúde (SUS, 2010), a população residente na área rural utiliza de outra 



80 

 

destinação para os resíduos sólidos produzidos em sua residência, conforme mostra o 

quadro 9. 

 

Figura 6 - Evolução do atendimento urbano de coleta de resíduos sólidos domiciliares - 

Areia Branca (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2009-2015). 

 

Quadro 9 - Moradores por coleta de lixo segundo município - Areia Branca (RN) 

Fonte: DATASUS, Ministério da Saúde, 2010. 
 

Para a categoria qualidade, Morais (2011) afirma que a qualidade do serviço 

ligada ao saneamento básico compreende o adequado atendimento de suas funções, sejam 

elas sanitárias ou ambientais. A Lei nº11.445/2007, no art.43, aponta que os requisitos 

mínimos da qualidade na prestação de serviços em saneamento básico envolvem a 

regularidade, a continuidade, os aspectos relativos aos produtos oferecidos, o atendimento 

aos usuários e às condições operacionais e de manutenção do sistema, de acordo com as 

normas regulamentares e contratuais (BRASIL, 2007).  

 A regularidade, de acordo com Morais (2011), é a “execução dos serviços de 

forma continuada nas frequências determinadas por normas regulamentares e contratuais” 

Moradores por coleta de lixo segundo município 

Destinação Número de habitantes 

Coletado por serviço de limpeza 22.480 

Coletado por caçamba de serviço de limpeza 1.150 

Queimado (na propriedade) 1.384 

Enterrado (na propriedade) 90 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 60 

Jogado em rio, lago ou mar 37 

Outro destino 25 

Total   25.226 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% pop. Atend.coleta 0 0 80,2 80,2 80,2 80,2 80,4

Média Móvel 26,75 53,46 80,2 80,2 80,2
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(MORAIS, 2011, p.47); ao passo que a continuidade, por ser um conceito dependente da 

regularidade, exprime a ideia de manutenção da execução do serviço em intervalos iguais, 

podendo, também, demonstrar a ausência de interrupção do serviço em um determinado 

momento (MORAIS, 2011). 

 Nessas categorias, no que diz respeito a qualidade do serviço, leva-se em 

consideração o padrão de potabilidade da água como critério para tal avaliação. Segundo 

a portaria nº 2.914/2011, a potabilidade da água refere-se ao “conjunto de valores 

permitidos como parâmetro para a qualidade da água para o consumo humano” (BRASIL, 

2011, s.p). Nas metodologias escolhidas, analisou-se a incidência de três parâmetros 

utilizados na verificação de potabilidade da água, sendo eles: cloro residual fora do 

padrão, turbidez fora do padrão e coliformes totais fora do padrão.  

 Para o parâmetro “cloro residual fora do padrão”, o município de Areia Branca, 

apresentou um decréscimo de tal quantidade, passando de 34,07% em 2010, para 0,21% 

em 2015. O cloro residual, segundo Scuracchio (2010, p.20), “é um agente bactericida, 

adicionado durante o tratamento da água com o objetivo de eliminar bactérias e outros 

microrganismos patogênicos que podem estar presentes na água”. As altas porcentagens 

na incidência de cloro residual nos anos de 2009 e 2010 na água distribuída para consumo 

humano em Areia Branca, estavam, assim, em desconformidade com o que estabelece a 

portaria nº 518/2004, que determina que cada litro de água apresentasse concentrações 

iguais ou superiores a 0,2 mg/L, não podendo ultrapassar o valor de 2mg/L.  

 

Figura 7 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão – Areia Branca (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2009-2015). 

 A turbidez é outro parâmetro utilizado para se determinar a qualidade da água. 

Segundo a CAERN (2015, p.01), essa variável “indica a presença de partículas em 
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suspensão na água, deixando-a com aparência turva”. Percebe-se que, no município de 

Areia Branca, a incidência da turbidez fora do padrão para Areia Branca é variável, o que 

pode ser explicado por dois motivos. O primeiro deles é que os dados na plataforma 

poderiam não estar apresentados, o que não é o caso; e, o segundo, é que a turbidez pode 

ser causada por “uma variedade de materiais: partículas orgânicas (argila, lodo, areia, 

silte) e descarga de esgoto doméstico ou industrial” (SCURACCHIO, 2010, p.22). Ainda 

assim, nos anos de 2010, 2012, 2014 e 2015, o município de Areia Branca apresentou 

concentrações de turbidez acima do permitido pela portaria 2.914/2011, que estabelece 

níveis inferiores ou iguais a 5,0 uT (unidades de turbidez), não podendo ultrapassar esse 

valor. 

 

Figura 8 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão - Areia Branca (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2009-2015) 

  

O parâmetro coliforme total para qualidade da água indica “a contaminação por 

bactérias provenientes da natureza” (CAERN, 2017, p.01). Neste parâmetro, de acordo 

com Scuracchio (2010, p.16), “não é necessariamente um indicativo de contaminação 

fecal ou ocorrência de enteropatogênicos”, mas que a presença de bactérias, do tipo 

coliforme, em água distribuída para consumo humano pode indicar contaminação por 

dejetos humanos, estando relacionado ao tratamento inadequado da água 

(SCURACCHIO, 2010).  Os dados disponibilizados pelo SNIS, em Areia Branca, 

mostram que, nos anos de 2009, 2010 e 2013, a água disponibilizada para consumo 

apresentou incidência de coliformes totais em sua distribuição, como mostra a figura 9. 

Essa incidência fora do padrão, além de estar relacionada à falta de tratamento, também 
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% turbidez fora do
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pode ser relacionada à inabilidade da presença de cloro residual na água, a qual, nesses 

anos, apresentou desconformidade, como mostrado na figura 7. 

 

Figura 9 - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão - Areia Branca 

(RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2009-2015). 

 

Quanto à regularidade/continuidade, pode-se afirmar que, apesar da linha de 

média móvel mostrar uma tendência à universalização, ainda há uma necessidade de 

melhoria quanto ao serviço prestado, o que pode representar, também, em entraves no 

avanço do saneamento básico para o município. 

No que diz respeito a coleta de RSD urbano, de acordo com as figuras 10, 11 e 12, 

percebe-se que, ao longo dos anos, a busca pela universalização deste serviço aumenta, 

mas em uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, o que pode indicar uma 

regularidade/continuidade no serviço de coleta de RDS, bem como uma adequação da 

demanda de acordo com o aumento da população na área urbana de Areia Branca. 

Figura 10-Percentual da população atendida com frequência diária - Areia Branca (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2007-2015). 
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Figura 11-  Percentual da população atendida com frequência de 2 a 3 vezes por semana 

- Areia Branca (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS (2007-2015) 

Figura 12 - Porcentagem da população atendida com frequência de 1 vez por semana - 

Areia Branca (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SNIS (2007-2015) 

 

Mesmo diante desse quadro de continuidade/regularidade nos serviços de coleta 

de resíduos domiciliares, é necessário buscar refletir sobre a destinação desses resíduos. 

Areia Branca é um dos municípios do Rio Grande do Norte que, no ano de 1990, com o 

apoio da Petrobrás, conseguiu construir um aterro sanitário controlado, gerando uma 

melhoria no gerenciamento dos resíduos (SANTOS, 2015). Mas o que se percebe 

atualmente no município é que o aterro controlado se transformou em um lixão a céu 

aberto, acarretando em riscos tanto ao meio ambiente, tais como contaminação do solo e 

dispersão de vetores, quanto para a população que mora no seu entorno.  

Segundo Santos (2015, p.70), “a prefeitura deposita seus resíduos apenas no lixão, 

não tirando a possibilidade da incidência de outros focos de lixões no município”. A 

autora ainda fala sobre a ausência de tratamento desse resíduo após a coleta, relatando 

que, antes de chegar ao lixão, os resíduos eram destinados à coleta seletiva. O que se pode 

constatar é que o município atualmente não possui coleta seletiva, destinando, assim, todo 
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tipo de resíduos para o lixão, que fica próximo a duas comunidades rurais (Casqueira e 

Freire), como também fica próximo ao rio Apodi-Mossoró, apresentando uma distância 

em linha reta de aproximadamente 4 km, como mostra a Figura 13. 

 

Figura 13 - Localização do lixão do município de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2015; GOOGLE SATELLITE, 2018. Adaptado pela autora, 2018 

 

Visando contornar essa situação, o município de Areia Branca foi contemplado 

com o consórcio intermunicipal de Assú, que ainda se encontra em fase de negociação. 

Enquanto a situação não é regularizada, as condições do lixão de Areia Branca vão se 

agravando cada vez mais (SANTOS, 2015). 

 Na categoria integralidade, a Lei nº 11.445/2007 conceitua esse princípio como 

sendo “o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos serviços de 

saneamento básico, propiciando à população o acesso a conformidade de suas 

necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados” (BRASIL, 2007, s.p). Ou 

seja, a integralidade corresponde à inter-relação entre abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.  

 Para o município em estudo, se levarmos em consideração a inter-relação entre os 

eixos do saneamento básico, o princípio da integralidade não existe, pois não apresenta 
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esgotamento sanitário em seu território. Para Morais (2011), o número de atendimentos 

de esgoto é a base para os cálculos de integralidade, assim, esse princípio, para o 

município de Areia Branca, caracteriza-se como um desafio a se atingir um saneamento 

básico de qualidade, não somente no eixo que o falta, mas em todos os outros eixos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O saneamento básico no Brasil, como mostrado no trabalho realizado, começou a 

ser pauta na esfera governamental em meados da década de 1970 e ainda hoje, quase 50 

anos depois de todos os debates e implantações de políticas públicas referentes a esse 

serviço, mostra-se deficitário, sendo um dos fatores que contribuíram para o aumento da 

desigualdade no país. 

 A Lei nº 11.445/2007 estabelece como alguns dos princípios do saneamento 

básico a universalização dos serviços, a qualidade e a integralidade. O município de Areia 

Branca mostrou-se ineficiente em todos os eixos do saneamento, sejam eles 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos e 

drenagem de águas pluviais. Isso, portanto, contribui para a desigualdade ambiental 

existente na área de estudo, principalmente quando se relaciona a área urbana com a rural. 

 O fato de o município não contar com um sistema de esgotamento sanitário afirma 

outra falta de comprometimento com as políticas públicas voltadas para a área da saúde. 

A ausência desse eixo do saneamento básico implica no aumento da dispersão de vetores 

e na presença de doenças infecciosas e parasitárias, tais como leptospirose, dengue, 

hepatite, entre outras, também não levando em consideração a degradação do meio 

ambiente relacionada. 

 Quanto ao serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares, que, apesar de ter 

apresentado uma certa regularidade e continuidade, caminhando assim para a efetivação 

do princípio da qualidade dos serviços, ainda se configura como uma problemática para 

o município por dois motivos. O primeiro deles é a destinação incorreta dos resíduos 

sólidos (lixão a céu aberto) e o segundo, a ausência de transparência dos dados 

relacionados a zona rural do município, distanciando-se, assim, do princípio da 

universalização. 

O município, com relação à desigualdade ambiental, referente aos serviços de 

saneamento básico, com base nos dados fornecidos pelo SNIS, mostram que a zona 

urbana, frente à rural, possui um maior conhecimento em relação ao saneamento básico, 

comprovado pelo fato dos dados do SNIS apresentarem defasagem ou não existirem na 
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plataforma. Assim, a ideia de se pensar uma totalidade ou um continuum rural-urbano, é 

quase inviável se pensarmos o saneamento como vem sendo apresentado na plataforma 

do SNIS.  

Outro, fator de relevância a se considerar é que o município apresenta o PMSB 

em construção, o que deveria contribui para a eficiência do saneamento básico, bem como 

na elaboração de programas que visassem a melhoria da qualidade de vida da população 

e, consequentemente, para a diminuição das diversas desigualdades, inclusive a 

ambiental. Compreende-se, então, que se houvesse um maior comprometimento das 

gestões do município e uma conscientização da população acerca dos benefícios do 

saneamento básico, o município de Areia Branca poderia contar com um saneamento 

básico eficaz em todas os seus eixos, atingindo, assim, sua universalização, qualidade e 

integralidade. 
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CAPÍTULO III – DESIGUALDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA – RN 

 

 O artigo com o título Desigualdade Ambiental no município de Areia Branca (RN) 

tem como objetivo entender a ocorrência da Desigualdade Ambiental, por meio de 

técnicas de geoprocessamento, visando, assim, especializar esse fenômeno no município. 

O artigo ainda irá passar pela fase de escolha de periódico a ser submetido após as 

considerações da banca. 
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RESUMO 

Este artigo buscou entender a ocorrência da Desigualdade Ambiental no município de 

Areia Branca (RN) por meio de técnicas de geoprocessamento, visando mapear as 

variáveis relacionadas à qualidade ambiental e à desigualdade ambiental, sendo elas: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, 

manejo de águas pluviais, renda e escolaridade. Os dados referentes a essas variáveis 

foram obtidos mediante aplicação de questionários com uma parcela da população do 

município e de imagens de satélite Landsat 8, de 2017. Os índices foram calculados 

seguindo a metodologia de Morato (2008), utilizando como software de análise estatística 

o IBM SPSS Statistical e para composição dos mapas o software livre QGIS 2.18 versão 

Las Palmas. O município de Areia Branca foi escolhido para essa pesquisa pois, além de 

estar implantando o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), também possui em 

seu território atividades econômicas que representam diversos impactos ambientais a 

população. O resultado da pesquisa mostrou que com o Índice de Qualidade Ambiental 

(IQA) para os setores censitários, foi possível indicar uma heterogeneidade quanto às 

variáveis escolhidas para sua obtenção, principalmente no que diz respeito à zona rural e 

à zona urbana, mas que, ao analisar a Desigualdade Ambiental por meio dos desvios 

padrões em torno das médias do IQA, o município em questão apresenta qualificação 

“muito baixo” na categorização proposta, caracterizando, assim, uma alta Desigualdade 

Ambiental, que também está atrelada a outras formas de desigualdade, como a social e a 

econômica. 

 

Palavras-chave: Estudos Socioambientais. Saneamento básico. Índice de Desigualdade 

Ambiental. Areia Branca.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O município de Areia Branca, pertencente ao Estado do Rio Grande do Norte, 

possui destaque por deter em seu território as atividades econômicas que mais contribuem 

para o desenvolvimento econômico do estado, sendo elas, a indústria salineira, a indústria 

petrolífera e, mais recentemente, a indústria das energias renováveis (eólica e solar). 

A região em que o município se localiza, por possuir características, tais como 

relevo plano; ser situado em planície costeira; ter elevada incidência de raios solares; altas 

mailto:helerianymadeiros@hotmail.com
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temperaturas e índices de evaporação e baixa pluviosidade, compreende um dos locais 

mais propícios para a produção de Sal Marinho no Rio Grande do Norte (RN). Tal 

produção se intensificou nas décadas de 60 e 70, do século XX.  

 De acordo com Gurgel (2002), a história do município de Areia Branca se 

confunde com a história da economia do RN. O autor afirma que a economia do município 

começou a ganhar destaque e mais investimentos em dois momentos. O primeiro foi a 

mecanização do parque salineiro, para a extração de sal marinho, extração que antes era 

realizada somente por mão-de-obra humana; e o segundo momento foi a descoberta de 

reservas de petróleo no subsolo do município. 

 Essas atividades econômicas contribuíram para a estruturação do espaço e da 

paisagem a qual Areia Branca atualmente se configura. De acordo com Medeiros, Cunha 

e Almeida (2011), a atividade salineira e a petrolífera ocupavam em 2006, 

respectivamente, 3.142 ha, 60 ha e 124 ha do território do município. O que se observa 

atualmente no município de Areia Branca é que essas atividades, principalmente a 

salineira, contribuiu para o seu crescimento econômico, mas também modificou a 

paisagem, tanto da zona rural quanto da zona urbana, com sua infraestrutura e 

equipamentos. 

Essas atividades também ocasionaram impactos ambientais que não somente se 

refletem na natureza, como também na sociedade, pois expõem a população areia-

branquense a riscos ambientais dos mais diversos, tais como poluição de corpos d'água, 

diminuição da cobertura vegetal. Além disso, acarreta em impactos sociais, a 

exemplificar, o conflito pelo uso de terras, a produção de espaços desiguais e a 

desvalorização de terras. 

A produção de espaços desiguais não é somente um problema de Areia Branca, 

mas também do Brasil como um todo. Fato que pode ser explicado pela maneira como 

esse processo ocorreu no país, de maneira acelerada e desordenada. Silva, Costa Júnior e 

Silva (2014, p. 315) afirmam que a configuração espacial do município de Areia Branca 

resulta da "falta de planejamento no processo de instalação de algumas atividades 

econômicas, de crescimento urbano, e através de práticas agrícolas inadequadas, 

refletindo um mal-uso dos recursos ambientais da região e consequente degradação 

ambiental". 

O município de Areia Branca conta com uma população de aproximadamente 

27.356 habitantes, residindo 21.955 na área urbana e 5.401 na área rural (SNIS, 2015), 

mostrando que sua ocupação, predominantemente, encontra-se na área urbanizada. O 
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processo de urbanização do município, a apropriação da terra pelas atividades econômicas 

e a formação da área rural não segue um padrão de planejamento, fator que contribui para 

o aumento das condições inadequadas de moradia e consequentemente diminuição da 

qualidade de vida da população, como mostra a figura 14. 

 

Figura 14 - Vista aérea da zona urbana do município de Areia Branca (RN), cercada 

pelas salinas 

 

Fonte: Skyscrapercity (2013) 

 

Uma das diretrizes da política territorial e urbana do Plano Diretor do município 

é "compatibilizar o uso e a ocupação do solo com a proteção ao meio ambiente natural e 

construído, reduzindo a especulação imobiliária e orientando a distribuição de 

infraestrutura básica e equipamentos no centro e aglomerados urbanos" (AREIA 

BRANCA, 2006, p.12). O documento também conceitua o que para a população deve ser 

considerada infraestrutura básica, sendo ela: 

[...] equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e de energia 

elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não. 

(AREIA BRANCA, 2006, p.16)  

 

Pode-se inferir, então, que a ausência de infraestrutura básica adequada, devido à 

falta de planejamento territorial, pode gerar espaços desiguais no interior do município, 

espaços esses que carregam consigo elementos que contribuem para que haja desnível 

também em outras categorias, tais como a social, a cultural, o econômico e o ambiental. 

Heller (2011) discorre que a configuração territorial de uma localidade pode ser 

entendida pelas desigualdades nela encontradas. O autor faz referência à ausência de 

saneamento básico para explicar esse fato, afirmando que o déficit nesse direito social, 
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"se distribui de forma desigual no território brasileiro, assim como expõe as populações, 

de forma diferenciada, aos riscos decorrentes da insalubridade do meio” (HELLER, 2011, 

p.40).  

A ausência de saneamento básico, como de outra infraestrutura básica, contribui 

também para a desvalorização dos espaços. Beline, Stefan e Gleriani (2016) afirmam que 

as áreas que possuem uma melhor infraestrutura são valorizadas com a finalidade de 

aumentar a especulação imobiliária. Assim, a parcela da população que não possui 

condições para ocupar tais espaços acaba por se apropriar de locais que não possuem 

condições adequadas de moradia e que oferecem riscos à sua vida. 

A distribuição desigual de acesso aos bens naturais e a exposição diferenciada aos 

riscos ambientais, de acordo com Torres (1997), é denominada de desigualdade 

ambiental. Esse tipo de desigualdade, segundo o autor, também pode ser atrelado a outras 

formas de desigualdade.  

Diante do exposto, o presente trabalho busca entender a ocorrência da 

Desigualdade Ambiental, por meio de técnicas de geoprocessamento, no município de 

Areia Branca – RN, utilizando dados obtidos pela aplicação de questionários junto a uma 

parcela da população. De acordo com Torres (1997), as técnicas de geoprocessamento 

são interessantes de se utilizar para as análises de Desigualdade Ambiental, pois auxiliam 

na visualização da distribuição espacial, permite construir simulações e pode contribuir 

como um instrumento na tomada de decisões. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 Areia Branca, segundo dados do SNIS (2015), possui uma população de 

aproximadamente 27.356 habitantes, residindo 21.955 na área urbana e 5.401 na área 

rural, divididos em 35 setores censitários. O município está localizado entre os paralelos 

9457804 e 9432668 de latitude Sul e os meridianos 739020 e 702375 de longitude Oeste, 

distante da capital do estado por 330 km (IDEMA 2008; IBGE, 2010; SILVA, 2016), 

conforme Figura 15. 
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Figura 15 - Mapa de localização do município de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2015. Adaptado pela autora, 2017. 

 

De acordo com o Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (2010), o 

município possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,682, ficando em 

10º lugar no ranking do IDH estadual. 

  

2.2 Metodologia 

 Para entender a ocorrência da Desigualdade Ambiental no município de Areia 

Branca, utilizou- se da metodologia proposta por Morato (2008), na qual a autora utilizou 

as seguintes variáveis: abastecimento de água; esgotamento sanitário; coleta de lixo; 

índice de vegetação; presença de áreas inundáveis ou escorregamentos; pontos de 

contaminação; reservatórios de retenção das águas pluviais e aterros sanitários/lixões.  Os 

dados das variáveis de Morato (2008) foram fornecidos pelo censo do IBGE, da 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) de São Paulo. 

Na metodologia referida (2008), primeiramente é calculado as médias de cada 

variável dentro dos setores censitários no município de estudo da autora, para, 

posteriormente, serem gerados os mapas, com a finalidade de especializar as variáveis no 

município. O cálculo utilizado pela autora, para geração dos índices, segue os mesmos 
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critérios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para 

determinação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em que os valores 

resultantes variam de 0 a 1. Assim, a fórmula para o cálculo dos índices das variáveis 

segue descrita abaixo: 

 

Na qual: 

•  = valor do indicador i no setor censitário j 

•  = valor mínimo do indicador i entre os dois setores censitários 

•  = valor máximo do indicador i entre os setores censitários 

Com os resultados das médias de cada variável, Morato (2008) calcula o índice 

sintético, que a autora denomina de Índice de Qualidade Ambiental (IQA). Esse cálculo 

é obtido por meio das médias de todas as variáveis para cada setor censitário.  

Posteriormente, por meio dos desvios padrões em torno das médias geradas no 

IQA, a autora elabora o mapa da desigualdade ambiental. A espacialização obtida (mapa 

da desigualdade ambiental) mostra os desvios em torno da média da qualidade ambiental 

para cada setor censitário. Ao fim, Morato (2018) elabora mapas para a espacialização de 

dados socioeconômicos (renda e anos de estudo) e valor venal médio dos imóveis, 

seguindo os mesmos procedimentos para a determinação do IQA, para depois compará-

los com o mapa da desigualdade ambiental. De acordo com a autora, “a intenção é 

identificar possíveis relações entre a desigualdade ambiental e o padrão socioeconômico 

da população” (MORATO, 2008, p.55). 

Para o município de Areia Branca, adaptou-se a metodologia em alguns pontos, 

sendo o primeiro deles a escolha das variáveis. Para a espacialização da desigualdade 

ambiental no município, utilizou-se os dados de: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, coleta de resíduos sólidos domiciliares e manejo de águas pluviais.  

Outro ponto adaptado da metodologia foi a maneira de obtenção dos dados. 

Morato (2008) utilizou de dados secundários. No presente trabalho, foram utilizados 

dados gerados a partir da tabulação dos questionários respondidos por uma amostra da 

população do município, pois buscou-se compreender a percepção da população sobre as 

perguntas apresentadas no questionário, bem como produzir um banco de dados que 

mostrasse a real situação do município frente à desigualdade ambiental. 

Para a delimitação da amostra populacional, foram utilizados os dados fornecidos 

pelo IBGE (2010), em relação ao número de pessoas residentes por domicílios 



98 

 

particulares permanentes ocupados por cada setor censitário, para posteriormente 

calcular-se uma amostra da população. Para o cálculo amostral, utilizou-se a fórmula 

estatística descrita por Triola (1999, p.158), que é usada para “quando desejamos achar o 

valor aproximado de uma proporção populacional”. A fórmula segue descrita abaixo: 

𝑛 =
[𝑍

𝛼
2

]
2

. 0,25

𝐸²
 

 Na qual:  

• n = tamanho da amostra 

• Z
𝛼

2
 = 1,96, que corresponde ao valor crítico para um nível de confiança de 95%. 

• E= 5% ou 0,5, corresponde ao erro amostral escolhido para calcular a amostra, que 

segundo Lima (2017, p.58), esse valor é usado quando “nenhuma outra informação 

está disponível, e por consequência, fornecerá a maior recomendação da amostra”. 

• 0,25 = valor recomendado para amostras onde não se conhece o valor da estimativa 

p. 

 Aplicando os valores correspondentes para cada variável da amostra, obteve-se o 

valor de aproximadamente 380 questionários para todo o município. Ao fim, optou-se por 

aplicar 390 questionários. Esses questionários foram distribuídos proporcionalmente de 

acordo com os valores das pessoas residentes nos domicílios particulares permanentes 

ocupados do banco de dados do IBGE (2010) para cada setor censitário, como mostra o 

Quadro 10, excetuando-se o setor censitário 20, por não apresentar informações quanto 

ao número de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes ocupados. O 

município, em setores censitários, encontra-se espacializados na Figura 16: 

 

Quadro 10 - Quantidade de questionários aplicados por setor censitário. 

Quantidade de questionários aplicados por setor 

Setor 1 18 Setor 13 6 Setor 24 4 

Setor 2 19 Setor 14 16 Setor 25 4 

Setor 3 9 Setor 15 16 Setor 26 12 

Setor 4 15 Setor 16 10 Setor 27 9 

Setor 5 9 Setor 17 10 Setor 28 9 

Setor 6 16 Setor 18 11 Setor 29 12 

Setor 7 16 Setor 19 6 Setor 30 22 

Setor 8 9 Setor 20 0 Setor 31 20 

Setor 9 16 Setor 21 7 Setor 32 6 

Setor 10 9 Setor 22 7 Setor 33 10 

Setor 11 19 Setor 23 6 Setor 34 4 
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Setor 12 16 
Setor 13 6 Setor 35 12 

Setor 14 16 Total  390 
Fonte: IBGE (2010). Adaptado pela autora, 2017 

 

Figura 16 - Mapa de localização dos setores censitários do município de Areia Branca 

(RN) 

 
Fonte: IBGE, 2015. Adaptado pela autora, 2017. 

  

Após realizada a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados no 

Microsoft Office Excel para gerar os índices referentes a cada variável. Os índices 

calculados seguiram a mesma fórmula e raciocínio utilizado por Morato (2008). Assim, 

foram geradas as médias para cada variável dentro de cada setor censitário. 

Posteriormente, foi calculado o IQA, por meio da seguinte fórmula: 

IQA = IAA + IES + IRSD + IAP + IRENDA + IESCOL 

6 

Na qual: 

• IAA = valor da média de abastecimento de água no setor censitário 

• IES = valor da média de esgotamento sanitário no setor censitário 

• IRSD = valor da média de coleta de resíduos sólidos domiciliares no setor censitário 

• IAP = valor da média de águas pluviais no setor censitário 

• IRENDA = valor médio da renda mensal no setor censitário 
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• IESCOL = valor médio do nível de escolaridade no setor censitário 

Após realizado o cálculo das médias, obtendo-se o IQA, foi gerado o mapa de 

Desigualdade Ambiental do município, que foi obtido por meio dos desvios padrões em 

torno das médias para cada setor censitário. 

 Uma outra adaptação realizada no trabalho foi quanto aos valores apresentados 

pelo PNUD para o IDH. Os intervalos de classificação “muito baixo” a “muito alto” foram 

adaptados para uma melhor visualização dos dados para o município de Areia Branca, 

como mostra o Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

CLASSIFICAÇÃO IDH – 

PNUD 

CLASSIFICAÇÃO IDH -ADAPTADO 

0 – 0,499 = Muito Baixo E 0 – 0,199 = Muito Baixo 

0,500 – 0,599 = Baixo D 0,200 – 0,399 = Baixo 

0,600 – 0,699 = Médio C 0,400 – 0,599 = Médio 

0,700 – 0,799 = Alto B 0,600 – 0,799 = Alto 

0,800 – 1 = Muito Alto A 0,800 – 1 = Muito Alto 
Fonte: PNUD, 1990. Adaptado pela autora, 2017 

 

Para a obtenção dos mapas da espacialização das variáveis, utilizou-se o software 

de geoprocessamento QGIS 2.18, versão Las Palmas e a análise estatística foi realizada 

por meio do software IBM SPSS Statistics 20, disponibilizado pelo Laboratório 

Interdisciplinar Ambiente, Sociedade e Território (LISAT), pertencente ao programa de 

Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais (PPGEUR) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Depois de calculados todos os índices sintéticos para as variáveis abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, descarte de resíduos sólidos domiciliares, manejo de 

águas pluviais, renda e escolarização, obteve-se os seguintes resultados para a 

distribuição espacial da Desigualdade Ambiental no município de Areia Branca. 

Para a variável abastecimento de água, a média apresentada foi de 0,272, apresentando 

um desvio padrão de 0,120. Sendo assim, e confrontando um dos principais princípios do 

saneamento básico, percebe-se que o serviço de abastecimento de água no município está 

distante da universalização, como mostra a Figura 17. 
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Figura 17 - Abastecimento de água no município de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2010; 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

 

Apenas cinco setores censitários (2, 11, 30, 31 e 35) de 34 apresentaram valor de 

índice sintético entre o intervalo de 0,400 a 0,599. Assim, apenas 14,70 % da população 

de Areia Branca possui um abastecimento de água considerado médio nos parâmetros do 

PNUD para IDH, conforme mostra a Figura 18. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A variável esgotamento sanitário apresentou uma média de índice sintético de 

0,176, com desvio padrão de 0,121, sendo uma das variáveis mais preocupantes para o 

cálculo da Desigualdade Ambiental, demonstrando que, além de estar distante da 

universalização, outro princípio do saneamento, que é a integralidade, não está sendo 

respeitado, como pode ser visto na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Distribuição das médias para abastecimento de água no município de 

Areia Branca (RN) 
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Figura 19 - Esgotamento sanitário no município de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2010; 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

 

Percebe-se que a população de Areia Branca, quanto ao serviço de esgotamento 

sanitário, não chega nem ao valor médio estabelecido pelo PNUD para o IDH. Outro 

ponto a ser chamado atenção é para dois setores censitários (setor 24 e 34), ambos na 

zona rural, que não apresentam nenhum valor para tal serviço, caracterizando-se assim é 

uma problemática não só ambiental, como também social para o município, conforme 

Figura 20. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Um dos principais problemas de Areia Branca, quanto ao esgotamento sanitário, 

é que o município não possui infraestrutura básica para tal serviço. Na zona urbana, a 

população encaminha seu esgoto tanto para uma estrutura de rede pública existente 

quanto para fossas, mas que não possuem tratamento e destinação correta. Enquanto que 

a zona rural, quando não destinado às fossas dos domicílios, o esgoto é despejado nas vias 

públicas a céu aberto, como mostra a Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Distribuição das médias para esgotamento sanitário no município de 

Areia Branca (RN) 



105 

 

Figura 21 - Descarte inadequado de esgoto na zona urbana e rural do município de 

Areia Branca (RN) 

ZONA URBANA 

  

ZONA RURAL 

  

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

 

No que concerne, ainda, ao esgotamento sanitário, pôde-se georreferenciar uma 

parte da zona urbana que possui o que a população denomina de “Levada”, local onde o 

esgoto de alguns domicílios, juntamente com a água-mãe das salinas que estão no entorno 

da cidade, são despejados. O destino final desses produtos deságua no rio Apodi-

Mossoró, corpo d’água que possui sua foz entre os municípios de Areia Branca e Grossos. 

A “Levada” representa, assim, um local de risco tanto ambiental quanto social 

para aqueles que moram na zona urbana de Areia Branca, pois, além do esgoto, é possível 

encontrar descarte inadequado de resíduos sólidos e a presença de domicílios impróprios, 

sendo essa soma de fatores propícia para as mais diversas formas de dispersão de vetores 

e doenças, tais como leptospirose, dengue e suas variações ou outras doenças transmitidas 

por bactérias ou verminoses. A localidade também pode ser considerada como ponto de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas já que não existem barreiras de contenção 
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para os rejeitos e substâncias jogados na “Levada”. A Figura 22 mostra alguns pontos de 

coleta da “Levada”, como também traz imagens desses pontos. 

 

Figura 22 - Pontos de coleta da “Levada” da zona urbana do município de Areia Branca 

(RN) 
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Fonte: IBGE, 2010; 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

 

Quanto a coleta de resíduos sólidos, o município de Areia Branca, apresentou uma 

média de 0,437, apresentando um desvio padrão de 0,287, apontando ser outro serviço 

que está longe da universalização, como mostra a Figura 23. 
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Figura 23 - Coleta de resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Areia 

Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2010; 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

 

Apesar da espacialização da coleta de RDS mostrar que todos os setores 

censitários possuem a disponibilidade desse serviço, a Figura 24 aponta que 5 setores (1, 

2, 11, 30 e 31), apresentam esse tipo de serviço próximo a universalização, todos 

pertencentes a zona urbana, enquanto a maior parte da zona rural se apresenta no intervalo 

entre 0 a 0,199, mostrando assim o baixo índice da variável coleta de resíduos sólidos 

domiciliares nessa área, o que leva a inferir que a população dessas localidades dá outra 

destinação aos resíduos sólidos produzidos em seus domicílios, conforme Figura 25. 
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Figura 24 - Distribuição das médias para coleta de RSD no município de Areia Branca  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Figura 25 - Descarte inadequado de resíduos sólidos domiciliares na zona rural do 

município de Areia Branca (RN) 

  

Fonte: Acervo da autora, 2017. 
 

  

Além disso, a espacialização mostra que a grande maioria dos setores censitários 

da zona urbana possuem coleta de RSD, mas isso não altera o fato de ao longo da zona 

urbana ser possível encontrar descarte inadequado de resíduos sólidos, considerando-se, 

ainda assim, uma problemática para a área, conforme a imagem, conforme a Figura 26. 
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Figura 26 - Descarte inadequado de resíduos sólidos domiciliares no município de 

Areia Branca (RN) 

 

  

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

 Quanto às águas pluviais (pontos de alagamento e enchente), o município de Areia 

Branca, possui uma média de 0,347, com desvio padrão de 0,168. Isso demonstra ser 

outro serviço distante da universalização, conforme Figura 27. 

 

Figura 27 -Manejo de águas pluviais no município de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2010; 2015. Adaptado pela autora, 2018. 
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O município de Areia Branca apresenta diversas áreas passíveis de alagamento e 

inundações, principalmente para as famílias que residem na área urbana em setores 

próximos a “Levada” e aos baldes de sal. Outro fator a se observar quanto as enchentes e 

alagamentos é que as infraestruturas voltadas para esse serviço estão danificadas ou 

obstruídas, seja por descarte inadequado de resíduos sólidos ou por outro tipo de resíduo, 

conforme mostra a Figura 28. 

 

Figura 28 - Infraestrutura de águas pluviais da zona urbana e rural do município de 

Areia Branca (RN) 

ZONA URBANA 

  

ZONA RURAL 

  

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

 

Para o mapeamento da desigualdade ambiental, também se analisou as variáveis 

renda (renda mensal do responsável pelo domicílio) e escolaridade (nível de escolaridade 

do responsável). Acredita-se que a análise dessas variáveis mostra que a população que 

possui baixos índices de renda e escolaridade está mais vulnerável aos riscos ambientais. 
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 Quanto à renda, o município de Areia Branca apresentou uma média de 0,206, 

com um desvio padrão de 0,146. Percebe-se, então, que a população de Areia Branca não 

possui uma renda muito elevada, conforme Figura 29. 

 

Figura 29 - Índice de renda mensal média dos moradores de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2010, 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

  

Salvo exceção de alguns setores censitários que apresentaram suas médias entre 

0,400 a 0,599, a grande maioria apresenta classificação como “muito baixa” pelo PNUD 

para IDH. Os setores censitários da zona rural são aqueles que apresentaram as piores 

médias para renda mensal média, como mostra a Figura 30. 
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Figura 30 - Distribuição das médias para renda mensal dos moradores do município 

de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Parcelando-se a população pela quantidade de salários mínimos que recebe, o 

município de Areia Branca, por meio dos questionários tabulados, apresentou a seguinte 

distribuição: 60% dos moradores possuem uma renda mensal de até 1 salário mínimo, o 

que corresponde a R$ 937,00 reais, e apenas 1% da população possui uma renda mensal 

acima de 5 salários mínimos, o que corresponde a R$ 4.685,00 reais, conforme Figura 31.  
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Figura 31 - Porcentagem da renda mensal dos moradores de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Apesar dessa porcentagem de 1% da população areia branquense possuir uma 

renda mensal média acima de 5 salários mínimos, isso não os isenta de estarem 

vulneráveis à desigualdade ambiental, fato perceptível pelo setor 31, que possui uma das 

maiores médias em renda, mas que se localiza próximo a “Levada”, local de despejo de 

esgotos, passível de inundação e contaminação do solo. 

Quanto à escolaridade, o município de Areia Branca apresentou uma média de 

0,183, com desvio padrão de 0,127, valores não tão distantes da variável renda, 

apresentando a seguinte espacialização mostrada na Figura 32. 
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Até 1 Salário mínimo Mais de 1 até 2 salários mínimos
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Figura 32 - Índice de escolaridade média dos moradores de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2010, 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

 

Novamente os setores censitários que apresentaram baixos índices de médias 

foram aqueles pertencentes à zona rural do município. Já os setores 2, 11 e 31, localizados 

na zona urbana, apresentaram as melhores escolaridades, estando eles na classificação 

“média” proposta pelo PNUD para o IDH. A distribuição por setor censitário apresentou 

a distribuição exibida na Figura 33. 
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Figura 33 - Distribuição das médias para escolaridade dos moradores do município 

de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A figura acima mostra que a escolaridade também é uma problemática para o 

município de Areia Branca, uma vez que nenhum dos setores censitários atingiu a média 

estabelecida pelo PNUD como IDH “Médio”. Pode-se também mostrar a porcentagem 

dos níveis de escolaridade da população do município, onde a maior parte, 33% da 

população, possui o Ensino Fundamental Incompleto, que, em anos escolares, 

corresponde a aproximadamente 9 anos de estudo, como mostra a Figura 34. 
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Figura 34 - Porcentagem do nível de escolaridade dos moradores de Areia Branca 

(RN) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

  

A partir do cálculo das médias que gerou os Índices de Qualidade Ambiental para 

cada setor censitário, parte-se para o mapeamento da Desigualdade Ambiental no 

município de Areia Branca, obtido por meio do desvio padrão em torno das médias 

encontradas e do cruzamento dos mapas já elaborados por meio da ferramenta de 

interseção de vetores no software livre QGIS. 

 Para o município de Areia Branca, a Desigualdade Ambiental apresentou a 

espacialização mostrada na Figura 35. 
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Figura 35 - Desigualdade Ambiental no município de Areia Branca (RN) 

 

Fonte: IBGE, 2010, 2015. Adaptado pela autora, 2018. 

 

O mapeamento da Desigualdade Ambiental, para o município, mostra-se muito 

abaixo da média, com um valor de 0,138, caracterizando, assim, uma alta Desigualdade 

Ambiental. Apenas alguns setores censitários encontram-se na faixa de médias de 0,200 

a 0,399, o que ainda não representa um bom desempenho. Se analisarmos todos os setores 

censitários, percebemos que os localizados na zona rural são os que possuem as médias 

nos intervalos pertencentes a classificação “Muito Baixo” a “Baixo”. Consequentemente, 

apresentam os níveis mais altos de desigualdade ambiental.  

De acordo com Moraes (2011, p.149), essa problemática da zona rural “é reflexo 

da falta de políticas públicas e programas eficazes voltados para o campo, que objetivem, 

com ações efetivas, uma alteração significativa dessa situação deficitária”. Para entender 

se a Desigualdade Ambiental também é refletida em outras áreas, a metodologia de 

Morato (2008) sugere analisar a renda e a escolarização da população, com a finalidade 

de investigar se há uma relação entre a ausência da qualidade ambiental e essas duas 

variáveis.  
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Além de refletir quanto a essa relação, também busca-se pensar também se há uma 

distribuição “democrática” dos riscos ambientais, proposta por Beck (2011)16 na obra 

“Sociedade de riscos”. Herculano (2002) afirma que, apesar de vivermos em uma 

sociedade categorizada como de risco, esse conceito: 

[...]obscurece o fato de que as hierarquias continuam e se acentuam e de que, 

pelo menos por enquanto, os riscos ambientais têm limites e são sofridos pelos 

mais pobres, pelas classes subalternas. E, justamente porque são empurrados 

para os mais vulneráveis, tornam-se insolúveis, invisíveis, mas crescentes 

(HERCULANO, 2002, p.02) 

 

Quanto a isso, Acselrad, Melo e Bezerra (2009) afirmam que a Desigualdade 

Ambiental pode surgir de duas maneiras. A primeira delas por meio da proteção ambiental 

desigual (implementação ou omissão de políticas públicas que produzam riscos 

ambientais); e a segunda, por meio do acesso desigual aos recursos ambientais (acesso 

esse que pode se manifestar tanto na esfera da produção como na esfera do consumo). 

Para uma melhor elucidação, a figura 36 mostra um esquema explicando como se dá o 

surgimento da Desigualdade Ambiental. 

 

Figura 36 - Formas de surgimento da Desigualdade Ambiental 

Fonte: ACSELRAD, MELLO e BEZERRA; 2009. Adaptado pela autora, 2018. 

                                                             
16 Beck (2011) denomina de “sociedade de riscos”, uma sociedade que vive uma “crise civilizatória” em 

que as vias de desenvolvimento econômico fazem “surgir ameaças globais supranacionais e independentes 

de classe” (2011, p.16). 

Desigualdade Ambiental

Proteção Ambiental Desigual

"Implementação de políticas 
ambientais - ou omissão de tais 
políticas ante a ação das forças 

do mercado." (ACSELRAD, MELO, 
BEZERRA, 2009, p.73)

Acesso Desigual aos Recursos 
Ambientais

Esfera da produção: "processo 
de contínua destruição de 
formas não-capitalistas." 

(ACSELRAD, MELO, BEZERRA, 
2009, p.74)

Esfera do consumo: "Extrema 
concentração de bens em 
poucas mãos" (ACSELRAD, 

MELO, BEZERRA, 2009, p.75)
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Pensar nas formas de surgimento da Desigualdade Ambiental é entender que ela 

pode estar agregada a outras formas de desigualdade, seja ela social, cultural, histórica, 

entre outras. Sobre isso, Acselrad, Melo e Bezerra (2009) afirmam que:  

A desigualdade social e de poder está na raiz da degradação ambiental: quando 

os benefícios de uso do meio ambiente estão concentrados em poucas mãos, 

assim como a capacidade de transferir ‘custos ambientais’ para os mais fracos, 

o nível de ‘pressão’ sobre ele não se reduz. Donde a proteção do meio ambiente 

depende do combate à desigualdade ambiental. Não se pode enfrentar a crise 

ambiental sem promover a justiça social. (Acselrad, Melo e Bezerra, 2009, 

p.76-77). 

 

 No município de Areia Branca, percebe-se o quanto as forças de mercado seguem 

atuando sobre o território por meio dos empreendimentos das indústrias salineiras, 

petrolíferas, energias renováveis e turísticas, expondo a população que mora próxima a 

esses empreendimentos aos riscos ambientais. Percebe-se, além disso, a omissão das 

políticas públicas em oferecer os serviços básicos à população, como no caso do 

saneamento básico. Outro ponto de reflexão para a Desigualdade Ambiental no 

município, que pôde ser identificada, é que ela está atrelada a outras formas de 

desigualdade, quando os níveis de renda e educação se mostram bem discrepantes entre 

a população.  

 Percebe-se, por fim, que a Desigualdade Ambiental no município possui uma 

heterogeneidade no que diz respeito a zona rural e a zona urbana, apresentados nos mapas 

das variáveis, apesar de alguns setores censitários da zona urbana mostrarem-se 

vulneráveis a Desigualdade Ambiental. Então, deve-se considerar que não é somente a 

diferença entre áreas que promove a desigualdade, mas também há de se levar em 

consideração as estruturas sociais e físicas existentes na distribuição espacial, o que leva 

a exigir uma atenção maior dos gestores públicos para a alocação dos recursos, 

priorizando aqueles que estão mais excluídos socioespacialmente (BELLINI; STEPHAN; 

GLERIANI, 2016). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Desigualdade Ambiental no município de Areia Branca (RN), se levar em 

consideração a divisão por setores censitários, mostrou-se homogênea, pois a maioria dos 

setores ficaram partindo do pressuposto que todos os setores ficaram no intervalo de 

classificação entre “Muito Baixo” e “Baixo”. No entanto, se levar em consideração a 

divisão entre as zonas rural e urbana, a zona rural é a que está com menos acesso aos bens 

ambientais, portanto, mais vulnerável à Desigualdade Ambiental. 
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Há que se refletir, também, sobre os setores censitários que apresentaram os 

valores dos índices sintéticos mais elevados (mas que não ultrapassaram a faixa da 

classificação “Médio”), que, mesmo com essas características, estão próximos a áreas 

sujeitas a inundações e a outros problemas ambientais e sociais, não os isentando de 

estarem propensos à Desigualdade Ambiental. 

A Desigualdade Ambiental no município também se mostrou estar relacionada às 

questões de renda e escolaridade. Assim, a população que apresenta os menores índices 

de renda e educação são aquelas mais vulneráveis à Desigualdade Ambiental, bem como 

corrobora para a afirmação de que a desigualdade ambiental está atrelada a outras formas 

de desigualdade. 

 O saneamento básico em Areia Branca (RN), pelo que se pode analisar de seus 

eixos bases (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

manejo de águas pluviais), mostra-se ineficiente e em descumprimento de um de seus 

princípios, que é o da universalização, levando-se a refletir sobre as políticas públicas 

existentes no município, bem como na participação da sociedade enquanto tomadora de 

decisões. 

 Por fim, percebe-se que a complexidade da distribuição da Desigualdade 

Ambiental no município de Areia Branca (RN) não é apenas referente às suas zonas (rural 

e urbana), mas também é referente às diferenças de renda e escolarização. Isso não isenta 

aqueles que tem melhores condições de vida, mas, certamente, recai com mais pressão 

sobre aqueles que possuem um poder aquisitivo e um nível de escolaridade menor, como 

também aqueles que moram próximos a locais de despejo inadequado de substâncias 

tóxicas e com menos acesso aos serviços de saneamento básico e aos bens naturais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O saneamento básico no Brasil, tendo como seu marco regulamentar principal a 

Lei nº 11.445/2007 e por já ter alcançado metade do prazo dos 20 anos da meta 

estabelecida pelo plano para a universalização dos serviços, ainda está distante de efetivar 

tais princípios legais. 

 No capítulo I, percebe-se o quanto a falta de planejamento e ordenamento 

territorial, a ausência de políticas públicas e privadas para a equidade social, como 

também a ausência da população, principalmente as menos favorecidas, na tomada de 

decisões, são fatores para aumentar ainda mais a Desigualdade Ambiental.  

 Amenizar ou até mesmo erradicar esse tipo de desigualdade, na sociedade 

capitalista na qual vivemos, torna-se quase impossível, quando se leva em consideração 

que os bens/recursos naturais são tomados como objetos de mercado e não como um 

direito de acesso igual a todos. A busca por uma cidade e um município resilientes está 

na necessidade de se refletir sobre todas as ações (sociais, econômicas, culturais, 

ambientais e territoriais) que ocorrem no espaço, suas particularidades, limitações e do 

uso do meio ambiente de forma sustentável.  

 Produzir e (re)produzir espaços no contexto resiliente é repensar qual a sua 

verdadeira função junto àqueles que o constroem. Exigir dos gestores públicos e das 

instituições econômicas melhoria nas condições de vida dos mais vulneráveis e 

conscientizar os indivíduos na tomada de decisão, fazendo-os acreditar que fazem parte 

da totalidade, são algumas das soluções para se chegar a alcançar a resiliência e 

erradicação das desigualdades, uma vez que aqueles que vivem a cidade ou o município 

estão construindo sua própria história. 

 Diante do exposto, o Capítulo II traçou um panorama do saneamento básico no 

município de Areia Branca – RN, utilizando-se da plataforma de dados do SNIS. Assim 

como no Brasil, o déficit em saneamento no município é alto, principalmente por não 

dispor de um dos componentes básicos da infraestrutura de saneamento, que é o 

esgotamento sanitário. 

 O fato de o município não contar com um Plano Municipal de Saneamento Básico 

para planejamento e implementação de infraestrutura de saneamento básico e também de 

políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população são sintomas da 

negligência dos gestores públicos. 
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 Apesar de se ter utilizado o banco de dados do SNIS e sua análise mostrar uma 

situação preocupante, com o pouco de variáveis escolhidas e trabalhadas, isso não reflete 

a realidade vivenciada pela população de Areia Branca – RN, principalmente no que 

corresponde à qualidade dos serviços prestados, tampouco as implicações que a ausência 

ou ineficiência dos componentes do saneamento básico podem causar em outras esferas 

das políticas públicas, dentre elas a saúde. 

Os dados também não refletem os riscos que a população está submetida quando 

da ausência de saneamento, dentre elas os níveis de estrago nos sistemas de abastecimento 

de água, a maneira como o resíduo sólido é descartado no ambiente, bem como a 

preservação e conservação dos mananciais que abastecem o município. Diante disso, os 

dados apontados mostram-se deficitários, uma vez que não transparecem ou omitem essas 

informações dos cidadãos de Areia Branca – RN. 

No capítulo III, percebeu-se a existência da Desigualdade Ambiental no município 

de Areia Branca, principalmente para a população que possui renda e nível de 

escolaridade mais baixo, para a população que mora próximo a locais de despejo de 

esgoto e a para população da zona rural. O Índice de Desigualdade Ambiental também se 

mostrou baixo, com uma média de 0,138 para todo o município.  

A Desigualdade Ambiental, então, mostra uma problemática, pois, além de 

demonstrar que a população municipal não possui igual acesso aos bens naturais, o 

município também apresenta desigualdade nos níveis de renda e escolaridade, mostrando-

se, assim que a Desigualdade Ambiental está atrelada à desigualdade socioeconômica.   

 Por fim, o que se pode apreender da relação entre o saneamento básico e a 

Desigualdade Ambiental no município de Areia Branca- RN é que a ausência do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, bem como a ausência de infraestrutura de saneamento 

e a omissão de informações sobre os serviços básicos à população contribuem para o 

aumento da desigualdade ambiental no município. Cabe ressaltar, portanto, que essa 

desigualdade será mais visível para aqueles que vivem próximos a locais onde há descarte 

inadequado de esgoto e lixo, bem como da parcela da população que vive na zona rural. 

A Desigualdade Ambiental em Areia Branca, pela ausência de saneamento básico, 

também se faz presente quando os princípios da universalização dos serviços, da 

qualidade dos serviços, bem como a integralidade, não estão em conformidade com a Lei 

nº 11.445/2007. 
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APÊNDICE A - Questionário adaptado e aplicado no município de Areia Branca 
 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANISMO E OBRAS. 

 

QUESTIONÁRIO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

ETAPA: DIAGNÓSTICO 

SETOR: ___________ 

COMUNIDADE/BAIRRO: ______________________________ 

(   ) URBANA   (   ) RURAL 

 

Este questionário foi elaborado para que você possa dar sua opinião e relatar fatos 

que ocorrem no seu bairro, na sua rua ou mesmo em sua casa, relacionados aos temas 

abordados no Plano de Saneamento: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem Pluvial e Resíduos Sólidos. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

a Quais as formas de abastecimento de 

água? 

(   ) somente água encanada 

(   ) não possui água encanada 

(   ) Parte tem água encanada e parte não 

 

b Em sua casa falta água? 

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Não sei 

 

*SE POSSUI ÁGUA ENCANADA 

1. Qual instituição fornece esse serviço? 

(   ) Prefeitura diariamente 

(   ) CAERN 

(   ) SAAE 

(   ) Outro ________________________ 

 

2. Qual a frequência do abastecimento 

de água? 

(   ) Diariamente (24 horas) 

(   ) Diariamente, em horários específicos 

(   ) Dia sim, dia não 

(   ) Duas a três vezes por semana 

(   ) Menos de duas vezes por semana 

 

3. Como você avalia a qualidade da água 

que chega na sua casa? 

(   ) Ótima   (   ) Boa   (   ) Regular   (   ) 

Ruim      (   ) Péssima 

*SE NÃO POSSUI ÁGUA 

ENCANADA (pode marcar mais de 

uma opção se for o caso) 

 

1 – De onde vem a água para beber e 

cozinhar? 

(   ) Poço tubular próprio 

(   ) Poço tubular comunitário 

(   ) Chafariz 

(   ) Carro-pipa particular (água 

comprada) 

(   ) Carro- pipa do governo ou exército 

(   ) Reservatório da prefeitura 

(   ) Barragem/Açude/Barreiro 

(   ) Cisterna (água da chuva) 

(   ) Dessalinizador 

(   ) Outro________________________ 

 

2. De onde vem a água para os serviços 

domésticos? 

(   ) Poço tubular próprio 
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(   ) Poço tubular comunitário 

(   ) Chafariz 

(   ) Carro-pipa particular (água 

comprada) 

(   ) Carro- pipa do governo ou exército 

(   ) Reservatório da prefeitura 

(   ) Barragem/Açude/Barreiro 

(   ) Cisterna (água da chuva) 

(   ) Dessalinizador 

(   ) Outro________________________ 

 

3. PARA MORADORES DA ÁREA 

RURAL – De onde vem a água para os 

animais e/ou plantação? 

(   ) Poço tubular próprio 

(   ) Poço tubular comunitário 

(   ) Chafariz 

(   ) Carro-pipa particular (água 

comprada) 

(   ) Carro- pipa do governo ou exército 

(   ) Reservatório da prefeitura 

(   ) Barragem/Açude/Barreiro 

(   ) Cisterna (água da chuva) 

(   ) Dessalinizador 

(   ) Outro________________________ 

 

5. Qual a frequência de acesso a água? 

a. Para beber? 

________________________________ 

 

b. Para uso doméstico? 

________________________________ 

 

c. Para os animais e/ou plantação? 

________________________________ 

 

6. Como você avalia a qualidade da 

água que utiliza: 

a. Para beber? 

(   ) Ótima   (   ) Boa   (   ) Regular   (   ) 

Ruim      (   ) Péssima 

 

b. Para uso doméstico? 

(   ) Ótima   (   ) Boa   (   ) Regular   (   ) 

Ruim      (   ) Péssima 

 

c. Para os animais e/ou plantação? 

(   ) Ótima   (   ) Boa   (   ) Regular   (   ) 

Ruim      (   ) Péssima 

 

*SE POSSUI RESERVATÓRIO DE 

ÁGUA RESPONDA: 

 

1 Como é armazenada a água da sua 

casa? 

(   ) Caixa d’água 

(   )Depósito/tonel 

(   ) Cisterna 

(   ) Outros_______________________ 

 

2. Existe algum tratamento para essa 

água? 

(   )Não    

(   ) Sim, qual?___________________ 

 

3. Próximo a sua casa existem pontos 

de vazamento de água nas ruas? 

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Não sei 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

1- Sua casa possui banheiro? 

(  )Não    

(   )Sim, quantos?__________________ 

 

2. Para onde vai o esgoto da pia e banho 

da sua casa? (pode marcar mais de uma 

opção se for o caso) 

(   ) Fossa 

(   ) Rede pública 

(   ) Esgoto a céu aberto 

(   ) Rio/riacho/açude/etc 

(   ) Outro________________________ 

 

3. Para onde vai o esgoto dos sanitários 

de sua casa? 

(   ) Fossa 

(   ) Rede pública 

(   ) Esgoto a céu aberto 

(   ) Rio/riacho/açude/etc 

(   ) Outro________________________ 

 



136 

 

4. Você sabe para onde o esgoto é levado, 

se é tratado ou se é lançado diretamente 

em algum rio? 

(   )Não   (   )Sim   (   )Não sei 

 

5. Existe algum reuso do esgoto? 

(   )Não    

(   )Sim, qual?_____________________  

(   ) Não sei 

 

6. Próximo a sua casa existem pontos de 

vazamento de esgoto nas ruas ou na rede 

de águas pluviais? 

(   ) Não   (   )Sim   (   ) Não sei 

 

7. Existe locais próximos a sua casa com 

esgoto lançado em locais inadequados? 

(   )Não   (   )Sim   (   )Não sei 

 

8. Em sua casa há incômodo com mal 

cheiro de esgoto? 

(   )Não   (   )Sim   (   )Não sei 

 

LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

1- O lixo gerado em sua casa é coletados 

pelo caminhão contratado pela 

Prefeitura Municipal, ou você precisa 

dar outro destino ao lixo ? 

(  ) Caminhão de coleta 

(   ) Enterrado 

(  ) Queimado 

(   ) Terrenos baldios/calçadas ou ruas   (   

) Outro________________________ 

 

*SE A COLETA É FEITA PELO 

SERVIÇO PÚBLICO 

 

1 Qual a frequência da coleta? 

(   ) Diariamente  

(   ) Duas a três vezes por semana 

(   ) Uma vez por semana 

(   ) A cada quinze dias 

(   ) Muito irregular 

 

 

2. Como você avalia o serviço de coleta 

de lixo? 

(   ) Ótima   (   ) Boa   (   ) Regular   (   ) 

Ruim      (   ) Péssima 

 

3. Você sabe para onde é levado o lixo 

coletado? 

(   ) Lixão 

(   ) Aterro sanitário 

(   )Não sei 

(   ) Outro________________________ 

 

4. Há coleta seletiva de lixo implantada? 

(   )Não   (   )Sim   (   ) Não sei 

 

5. Existe alguma destinação para os 

resíduos orgânicos (restos de alimentos) 

que não a coleta de lixo? 

(   )Não    

(   )Sim, qual_______________ 

 

 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

a As ruas são calçadas ou 

pavimentadas? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  )  Algumas ruas 

 

1 Existem pontos de alagamento 

próximos a sua casa? 

(   )Nâo   (   )Sim   (   )Não sei 

 

2. Já houve alguma enchente próximo a 

sua casa? 

(   )Não   (   )Sim   (   )Não sei 

 

3. Já houve desmoronamento próximo a 

sua casa? 

(   )Não   (   )Sim   (   )Não sei 
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4- Sua rua tem galerias e bocas-de-lobo 

para levar a água da chuva ou as águas 

escoam superficialmente? 

(  ) Tem galerias e bocas-de-lobo 

(  ) Escoam superficialmente 

(  )  Não sei 

 

5- Se tiver bocas-de-lobo em sua rua, 

como é a conservação delas? 

(  ) Estão funcionando normalmente 

(  ) Possuem problemas como lançamento 

de lixo 

 

6- Se você mora próximo a algum rio 

que corta a cidade, você vê nas margens 

dele alguma vegetação para protegê-lo ?  

(  ) Sim    (  ) Não 

 

 

 

7- Existem lançamentos de lixo nas 

margens deste rio? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

 

8- A água de chuva em sua casa é 

lançada na: 

(  ) Sarjeta 

(  ) Redes de Esgoto 

(  ) Galeria de Águas Pluviais 

(   ) Cisternas 

(  ) Não sei 

 

9- Quais tipos de doença você pode 

associar a falta de saneamento básico? 

(   ) Dengue 

(   ) Zica 

(   ) Chikungunya 

(   ) Diarréia 

(   ) Esquistossomose 

(   ) Leptospirose 

(   ) Outros. Qual?__________________ 

 

 

SOCIOECONÔMICO 

1-Gênero: 

(   ) Masculino (   ) Feminino (   ) Outro. 

Como você se 

declara?_________________________ 

 

2- Faixa etária: 

(   ) 18 a 29 anos 

(   ) 30 a 39 anos 

(   ) 40 a 49 anos 

(   ) 50 anos ou mais 

 

3- Grau de escolaridade 

(   ) Analfabeto 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo 

 

4- Renda familiar: 

(   ) Até 1 salário mínimo 

(   ) Mais de 1 até 2 salários mínimos 

(   ) Mais de 2 até 5 salários mínimos 

(   ) Mais de 5 salários mínimos 

 

5- É beneficiado com algum programa 

do Governo Federal? 

(   ) Sim. Qual?_____________________   

(   ) Não 
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APÊNDICE B – Carta de Anuência 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANISMO E OBRAS. 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Eu, Jennyany Lucyegisla Melo de Sales Paula, matrícula: 196/2017GC, 

representante legal da Secretaria de Serviços Públicos, Urbanismo e Obras, localizada no 

endereço: R. Coronel Fausto Nº 40, centro – Areia Branca RN. Venho através deste 

documento, conceder a anuência para a realização da pesquisa intitulada: Desigualdade 

Ambiental no município de Areia Branca-RN, tal como foi submetida à Plataforma Brasil, 

sob a orientação do (a) Professor Doutor Alfredo Marcelo Grigio, vinculado a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN a ser realizada no (s) local (is) 

Secretaria de Serviços Públicos, Urbanismo e Obras. 

Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 

resolução 466/12 e suas complementares.  

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo da 

segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.  
Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nesta pesquisa, 

concordo em fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja 

assegurado o que segue abaixo: 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 

2) A garantia do participante em solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e 

depois do desenvolvimento da pesquisa; 

3) Liberdade do participante de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa sem 

penalidade ou prejuízos. Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá 

apresentar a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido 

por Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema 

CEP/CONEP. 

Areia Branca/RN, 31/08/2017 

Jennyany Lucyegisla Melo De Sales 

Gerente de Obras e Saneamento. 

Mat: 196/2017 GC 

 

 

 

 

 

Rua: Coronel Fausto, nº 40 – Bairro: Centro 

59655-000 Areia Branca-RN 

Fone: 3332-4953 
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APÊNDICE C - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: DESIGUALDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE AREIA 

BRANCA-RN 

Pesquisador: HELERIANY DE MEDEIROS MADEIROS 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 82893418.0.0000.5294 

Instituição Proponente: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.511.053 

Apresentação do Projeto: 

A pesquisa Desigualdade ambiental no município de Areia Branca/RN é uma proposta 

de projeto de mestrado do programa mestrado em Geografia da UERN 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo geral é compreender a Desigualdade Ambiental e seu papel nas transformações 

espaciais do município de Areia Branca/RN. Os objetivos específicos consistem em 

mapear, utilizando técnicas de geoprocessamento, os pontos de Desigualdade Ambiental 

presentes no município de Areia Branca/RN, bem como elaborar um banco de dados 

concernentes às variáveis utilizadas para calcular os níveis de Desigualdade Ambiental, 
além de propor medidas mitigadoras aplicáveis, com a finalidade de subsidiar a 

implementação de políticas públicas voltadas para a redução da Desigualdade Ambiental 

e ao uso e ocupação do solo do município. 

Variáveis: 

Abastecimento de água 

Esgotamento sanitário 

Coleta de Lixo 

Manejo de águas pluviais 

Cobertura Vegetal – NDVI 

Renda 

Educação 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
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Riscos:  

Que os dados elaborados na pesquisa não seja aplicáveis pelas instituições públicas e 

privadas para benefício da população do município  

Benefícios:  

A pesquisa se propõe a mapear a desigualdade ambiental no município para que no futuro 

as instituições públicas e privadas possam elaborar planos e políticas para mitigar os 

problemas da população. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é promissora, contudo os riscos e benefícios não foram contemplados de 

forma ética. Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de 

invasão de privacidade; responder a questões sensíveis; discriminação e estigmatização a 

partir do conteúdo revelado e tomar o tempo do indivíduo ao responder o questionário. 

Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade do 

participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo. Para manter o 

sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a discente Heleriany de Medeiros 

Madeiros aplicará o questionário e somente a discente Heleriany de Medeiros Madeiros 

e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado 

que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta à vontade para 

responder aos questionários e Anuência das Instituições de ensino para a realização da 

pesquisa. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresentou todos os termos necessários. 

 

Recomendações: 

Rever riscos e benefícios no projeto como colocado no TCLE. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

A proposta apresenta todos os requisitos necessários para o desenvolvimento correto da 

pesquisa, obedecendo os preceitos éticos e científicos fundamentais para a sua execução. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 
Tipo Documento Arquiv

o 
Postagem Auto

r 
Situação 

Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_
BÁSICAS_DO_P 

06/02/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1055565.pdf 10:28:15  

Declaração de  declaracao_pesquisado
r.pdf 

06/02/2018 HELERIANY 
DE 

Aceito 

Pesquisadores  10:27:10 MEDEIROS  

   MADEIROS  
Outros questionario.pdf 25/01/2018 HELERIANY Aceito 
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DE 

  20:39:39 MEDEIROS  

   MADEIROS  
TCLE / Termos de TCLE.pdf 25/01/2018 HELERIANY 

DE 
Aceito 

Assentimento /  20:38:46 MEDEIROS  
Justificativa de   MADEIROS  
Ausência     
Outros Carta_de_anuencia.pdf 25/01/2018 HELERIANY 

DE 
Aceito 

  20:38:09 MEDEIROS  

   MADEIROS  
Projeto Detalhado / Projeto_de_pesquisa_

Heleriany.pdf 
25/01/2018 HELERIANY 

DE 
Aceito 

Brochura  20:36:17 MEDEIROS  
Investigador   MADEIROS  
Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 25/01/2018 HELERIANY 

DE 
Aceito 

  12:21:42 MEDEIROS  

   MADEIROS  

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

Mossoró, 24 de Fevereiro de 2018 

 

Assinado por: 

Pablo de Castro Santos (Coordenador) 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FACEM 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL – DGA 

MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA – MAG 

NÚCLEO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS – NESAT 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO17 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar da 

pesquisa de campo referente ao projeto de pesquisa intitulado: Desigualdade Ambiental 

no município de Areia Branca (RN), coordenado pelo Prof.º Dr. Alfredo Marcelo 

Grigio. Declaro ainda que, estou ciente que tal Projeto irá dar origem a uma dissertação 

de mestrado do programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, 

que, em linhas gerais é fazer investigar a relação entre o saneamento básico e a justiça 

ambiental no município de Areia Branca (RN), com a implantação do Plano Municipal 

de Saneamento Básico. Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de 

descrever o tipo de abordagem neste caso um questionário semiestruturadas, com 

perguntas abertas e fechadas. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas 

pelo(a) pesquisador(a) e/ou seu(s) orientador(es) / coordenador(es) e pela Prefeitura 

Municipal de Areia Branca. Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse(a) 

estudo / pesquisa / programa a qualquer momento, sem prejuízo para meu 

acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Atesto recebimento 

de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Em caso de 

dúvida a respeito da pesquisa, poderá perguntar de forma direta a então pesquisadora 

Heleriany de Medeiros Madeiros, no endereço Rua Raimundo Martins Filho, Paredões, 

Mossoró-RN ou pelo telefone (84) 99688-2699. 

 

Areia Branca, ____ de _________________ de 2017. 

 

_________________________                       ____________________________ 

    Assinatura do pesquisador                                 Assinatura do(a) participante 

 

                                                             
17 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/UERN/NESAT 
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APÊNDICE E - Roteiro de Campo 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACEM 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL – DGA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – PPGEO 

NÚCLEO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS E TERRITORIAIS – NESAT 

 

ROTEIRO DE CAMPO – DESIGUALDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE 

AREIA BRANCA-RN 

 

08:00 – Saída de Mossoró à Areia Branca 

09:00 – Visita a Secretaria de Obras – apresentação do projeto para os responsáveis do 

PMSB do município – Sra. Jennyany e Sr. Renan 

10:00 – Início da coleta de imagens/observação da paisagem nos pontos determinados 

abaixo: 

Ponto 1: Final da Rua Barão do Rio Branco – Próximo a secretaria de Assistência Social 

– Latitude:   4°57'28.42"S, Longitude: 37° 7'52.72"O 

Ponto 2: Latitude:   4°57'13.44"S e Longitude: 37° 7'21.55"O – Possível área de 

inundação. 

Ponto 3: Loteamento próximo ao Primeiro Posto – Ver coordenadas com Wesley – 

Possível área de inundação 

12:00 – Parada para o almoço  

13:30 – Ponto 4: Praia de Upanema – Casas de Veraneio/Projeto Cetáceos – Latitude:   

4°55'50.59"S, Longitude: 37° 7'2.08"O 

 

Observação: Poderá haver acréscimo de pontos. 

 

 

Mossoró-RN, 01 de setembro de 2017 
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ANEXO A - Questionário 

disponibilizado pela FUNASA/UFRN  

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXX 

1. Da localidade: 

a. Setor: 

(   ) urbana (   ) rural 

b. Bairro/Localidade: 

__________________________

__________________________ 

c. Quantas residências?________ 

2. Abastecimento de água: 

a. Quais as formas de 

abastecimento? 

(   ) somente água encanada 

(   ) não possui água encanada 

(   ) Parte tem água encanada e 

parte não 

• Se possui água encanada: 

I. Qual instituição fornece esse 

serviço? 

(   ) Prefeitura diariamente 

(   ) CAERN 

(   ) SAAE 

(   ) Outro _________________ 

II. Qual a frequência do 

abastecimento de água? 

(   ) Diariamente (24 horas) 

(   ) Diariamente em horários 

específicos 

(   ) Dia sim, dia não 

(   ) Duas a três vezes por 

semana 

(   ) Menos de duas vezes por 

semana 

III. Como a população avalia a 

qualidade da água fornecida? 

(   ) ótima   (   ) boa    

(   ) regular   (   ) ruim    

(   ) péssima 

• Se não possui água encanada 

(pode marcar mais de uma 

opção se for o caso) 

I. De onde vem a água para 

beber e cozinhar? 

(   ) Poço tubular próprio 

(   ) Poço tubular comunitário 

(   ) Chafariz 

(   ) Carro-pipa particular (água 

comprada) 

(   ) Carro- pipa do governo ou 

exército 

(   ) Reservatório da prefeitura 

(   ) Barragem/açude/barreiro 

(   ) Cisterna (água de chuva) 

(   ) Dessalinizador 

(   ) outro__________________ 

II. De onde vem a água para os 

serviços domésticos? 

 (   ) Poço tubular próprio 

 (   ) Poço tubular comunitário 

 (   ) Chafariz 
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 (   ) Carro-pipa particular (água 

comprada) 

 (   ) Carro- pipa do governo ou 

exército 

 (   ) Reservatório da prefeitura 

 (   ) Barragem/açude/barreiro 

 (   ) Cisterna (água de chuva) 

 (   ) Dessalinizador 

 (   ) outro__________________ 

III. (Para moradores da área 

rural) De onde vem a água 

para os animais e/ou 

plantação? 

 (   ) Poço tubular próprio 

 (   ) Poço tubular comunitário 

 (   ) Chafariz 

 (   ) Carro-pipa particular (água 

comprada) 

 (   ) Carro- pipa do governo ou 

exército 

 (   ) Reservatório da prefeitura 

 (   ) Barragem/açude/barreiro 

 (   ) Cisterna (água de chuva) 

 (   ) Dessalinizador 

 (   ) outro__________________ 

IV. Qual a frequência de acesso à 

água? 

• Para beber? 

__________________________ 

• Para uso doméstico? 

__________________________ 

• Para os animais e/ou plantação? 

__________________________ 

V. Qual o volume de água por 

pessoa por dia 

disponibilizado? 

• Para beber? 

__________________________ 

• Para uso doméstico? 

__________________________ 

VI. Como a população avalia a 

qualidade da água que utiliza: 

• Para beber? 

(   )ótima   (   )Boa   (   )regular   

(   )Ruim   (   )péssima 

• Para uso doméstico? 

(   )ótima   (   )Boa   (   )regular   

(   )Ruim   (   )péssima 

• Para os animais e/ou 

plantação? 

(   )ótima   (   )Boa   (   )regular   

(   )Ruim   (   )péssima 

b. A localidade possui 

reservatório de água (caixa 

d’água)? 

(   )Sim   (   )Não 

 Se tem reservatório responda: 

Volume:___________________ 

Material:__________________ 

Local onde está instalado: 

__________________________ 

c. A população observa com 

frequência vazamento de água 

nas ruas? 

(   )sim   (   )não   (   )não se 

aplica 
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d. Todas as casas possuem 

reservatórios de água (caixa 

d’água)? 

(   )sim   (   )não   

Quantas?__________________ 

 

3. Esgotamento sanitário: 

a. Todas as casas possuem 

banheiro? 

(   )Sim   (   )não   

Quantas?_______________ 

b. Para onde vai o esgoto da 

pia e banho das casas? 

(pode marcar mais de uma 

opção se for o caso) 

(   )fossa 

(   )rede pública 

(   )esgoto a céu aberto 

(   )rio/riacho/açude/etc 

(   )outro_______________ 

c. Para onde vai o esgoto dos 

sanitários das casas? (pode 

marcar mais de uma opção 

se for o caso) 

(   )fossa 

(   )rede pública 

(   )rio/riacho/açude/etc 

(   )outro_______________ 

d. Existe algum tratamento 

do esgoto? 

(   )sim   (   )não   (   )não sei 

e. Existe algum reuso do 

esgoto? 

(   )sim   Qual?__________ 

(   )não 

(   )não sei 

 

4. Limpeza pública e manejo dos 

resíduos sólidos: 

a. Qual o destino do lixo? 

(pode marcar mais de uma 

opção se for o caso) 

(   )coleta feita pelo serviço 

público 

(   )queima 

(   )enterrado 

(   )deixa em terrenos 

baldios, calçadas, ruas, etc 

(   )outro_______________ 

 Se a coleta é feita pelo serviço 

público: 

I. Qual a frequência da 

coleta? 

(   ) Diariamente 

(   ) Duas a três vezes por 

semana 

(   )Uma vez por semana 

(   )A cada quinze dias 

(   )muito irregular 

II. Como a população avalia o 

serviço de coleta de lixo? 

(   )ótimo   (   )boa                

(   )regular   (   )ruim            

(   )péssimo 

III. A população sabe para 

onde é levado o lixo 

coletado? 

(   )Lixão 
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(   )Aterro sanitário 

(   )Não sei 

(   )outro_______________ 

b. Há coleta seletiva de lixo 

implantada? 

(   )sim   (   )não   (   )não sei 

c. Existe alguma destinação 

para os resíduos orgânicos 

(resto de alimento), que 

não a coleta de lixo? 

(   )sim Qual?___________ 

(   )não 

 

5. Drenagem e manejo das águas 

pluviais: 

a. As ruas são 

calçada/pavimentada? 

(   )sim   (   )não   (   )algumas 

ruas 

b. Quando chove são observados 

pontos de alagamento? 

(   )sim Onde?______________ 

(   )não 

c. Já houve alguma enchente na 

sua localidade? 

(   )sim   (   )não   (   )não sei 

d. Por ocasião de chuvas existe 

risco de desmoronamento na 

sua localidade? 

(   )sim Onde?______________ 

(   )não 
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ANEXO B – Questionário da Prefeitura Municipal de Rio Claro 

 

QUESTIONÁRIO: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE RIO CLARO 

 

Este questionário foi elaborado para que você possa dar sua opinião e relatar fatos que 

ocorrem no seu bairro, na sua rua ou mesmo em sua casa, relacionados aos temas 

abordados no Plano de Saneamento: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem Pluvial e Resíduos Sólidos. 

Por favor, preencha com as informações que achar interessante e nos devolva para 

que sua opinião possa ser levada em conta na elaboração do Plano! 

Endereço: ________________________________________ Bairro: _______________ 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1- Em seu bairro ou em sua casa falta água?  

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

2- Você acha que a qualidade da água que chega até sua casa é boa? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

3- Você conhece o local (rio ou poço) que abastece sua casa? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

4- Próximo à sua casa existem pontos de vazamento de água nas ruas? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

1- Sua casa está ligada a rede pública coletora de esgoto? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

2- Você sabe para onde o esgoto é levado, se é tratado ou se é lançado diretamente em 

algum rio? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

3- Próximo à sua casa existem pontos de vazamento de esgoto nas ruas ou na rede de 

águas pluviais? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

4- Existem locais próximos à sua casa com esgoto lançado em locais inadequados? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 
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5- Em sua residência há incômodo com odor de Estação de Tratamento de Esgoto? 

(  ) Sim  (  ) Não   

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

1- Os resíduos orgânicos gerados em sua casa são coletados pelo caminhão contratado 

pela Prefeitura Municipal, ou você precisa dar outro destino ao lixo ? 

(  ) Caminhão de coleta 

(  ) Outro Destino 

2- O número de vezes que o caminhão coletor de resíduos sólidos passa por sua casa é 

suficiente? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

3- Dentre os serviços abaixo oferecidos pela Prefeitura Municipal, quais você tem 

conhecimento? 

(  ) Eco Pontos     (  ) Cata-Bagulho     (  ) Coleta Seletiva 

4 Dentre os serviços abaixo oferecidos pela Prefeitura Municipal, quais você faz uso? 

(  ) Eco Pontos     (  ) Cata-Bagulho     (  ) Coleta Seletiva 

5- Você sabe o horário que o caminhão de coleta de resíduos sólidos passa na sua casa? 

(  ) Sim  (  ) Não   

 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1- Existem pontos de alagamento próximos à sua casa? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 

2- Sua rua tem galerias e bocas-de-lobo para levar a água da chuva ou as águas escoam 

superficialmente? 

(  ) Tem galerias e bocas-de-lobo  (  ) Escoam superficialmente  (  )  Não sei 

3- Se tiver bocas-de-lobo em sua rua, como é a conservação delas? 

(  ) Estão funcionando normalmente   (  ) Possuem problemas como lançamento de lixo 

4- Se você mora próximo a algum rio que corta a cidade,  você vê nas margens dele 

alguma vegetação para protegê-lo ?  

(  ) Sim    (  ) Não 

5- Existem lançamentos de lixo nas margens deste rio? 

(  ) Sim  (  ) Não  (  )  Não sei 
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6- A água de chuva em sua casa é lançada na: 

(  ) Sarjeta     (  ) Redes de Esgoto     (  ) Galeria de Águas Pluviais       (  ) Não sei 

OBS: _________________________________________________________________ 

Nome (opcional): ________________________________________________________ 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO. Plano de saneamento. 

Disponível em: http://www.daaerioclaro.sp.gov.br/sdiarquivos/questionario.doc. Acesso 

em: 02 fev. 2018 
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