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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como finalidade avaliar os resultados decorrentes da 
implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Município 
do Cabo de Santo Agostinho - Projeto Cabo 2010, no período de 1998 a 2004, com 
base em indicadores de desenvolvimento sustentável. O referido Plano, inédito no 
Estado de Pernambuco, constitui uma iniciativa inovadora do Poder Executivo 
daquele Município, um dos integrantes da Região Metropolitana do Recife. O 
referencial teórico apresenta um breve histórico das teorias de desenvolvimento 
surgidas a partir do início do século passado; destaca os conhecimentos atualmente 
disponíveis a respeito dos conceitos de: desenvolvimento sustentável, planejamento 
estratégico municipal do desenvolvimento sustentável, avaliação de planos ou 
programas públicos, indicadores e, mais especificamente, indicadores de 
desenvolvimento sustentável. Os indicadores utilizados são aqueles disponibilizados 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a Rede Interagencial 
de Informações para a Saúde. Os indicadores selecionados alinham-se com a 
proposta da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e estão 
organizados nas seguintes dimensões: social, ambiental, econômica e institucional. 
A avaliação foi feita comparando-se os objetivos estabelecidos no Cabo 2010 com 
os resultados alcançados no final de 2004, identificando-se os fatores determinantes 
para os resultados obtidos. A abordagem metodológica da pesquisa é qualitativa, e 
está fundamentada na estratégia de estudo de caso, voltada para a avaliação do 
Projeto Cabo 2010, no sobredito período. A pesquisa concentra-se no acesso, coleta 
e tratamento de dados do IBGE, nos sites de alguns ministérios do Governo Federal 
que dispõem de informações de interesse deste TCM, complementados por 
entrevistas com os gestores dos serviços públicos daquele Município. Os frutos da 
pesquisa destacam: a universalização do ensino fundamental; a ampliação da 
atenção básica da saúde à população; a redução da mortalidade infantil; o acesso à 
coleta do lixo doméstico; a ampla participação da sociedade na elaboração e 
implementação do Projeto Cabo 2010, traduzida pela criação dos Conselhos 
Municipais; a duplicação do PIB e o expressivo aumento de oferta de emprego no 
período pesquisado, entre outros. Os resultados evidenciados através de 
indicadores, destacam tanto a comparação dos desempenhos entre períodos quanto 
o comportamento dos valores históricos no período pesquisado. Recomendações 
são colocadas, visando criar uma cultura de avaliação do desenvolvimento 
sustentável dos municípios do Estado; subsidiar gestores públicos, desse ou de 
outros municípios, para implementar iniciativas semelhantes nas respectivas 
administrações públicas municipais; e, também, incentivar outros mestrandos para 
realizar uma análise similar abrangendo todo o ciclo do plano, até o ano de 2010.   

 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Avaliação. Indicadores. 

 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This work has the objective of evaluating the results derived from the implementation 
of the Strategic Plan of Sustainable Development of the Municipality of Cabo de 
Santo Agostinho – Project Cabo 2010, in the period of 1998 to 2004, based on 
sustainable development indicators. The referred Plan, unique in the State of 
Pernambuco, is a novel initiative of the Executive Power of that municipality which is 
integrated in the Metropolitan Region of Recife. The theoretical reference presents a 
short historical data of the development theories of the beginning of last century; 
highlights the present knowledge available regarding the concepts of: sustainable 
development, municipal strategic planning of sustainable development, public plans 
or programs evaluation, indicators and, more specifically, sustainable development 
indicators. The used indicators are those made available by the Brazilian Institute 
Foundation of Geography and Statistics and by the Information Interagency Network 
for Health. The selected indicators are leveled with the proposition of the Sustainable 
Development Committee, of the United Nations, and are organized in the following 
dimensions: social, environmental, economics, and institutional. Evaluation was 
made by comparing the established objectives in Cabo 2010 with the results 
achieved at the end of 2004, identifying the key factors for the obtained results.  
Research methodological approach is qualitative and it is based on the strategy of 
study case related to the evaluation of Cabo Project 2010, in the above mentioned 
period. Research concentrates in the accessing, collecting and treatment of IBGE 
data, in sites of some Federal Government ministries that have information of interest 
to this TCM, are complemented by interviews with public services managers of that 
municipality. Research results enhance: the universalization of fundamental 
education; improvement of basic health care to the population; reduction of child’s 
death rate; access to domestic garbage collect; great participation of society in the 
elaboration and implementation of Cabo 2010 Project, observed by the creation of 
municipal councils; GDP doubling and the significant increase of work supply in the 
researched period, among others. Results shown through the indicators highlight 
both the comparison of their performance between periods as well as their historical 
values behavior in the researched period. Recommendations are given aiming at 
creating an evaluation culture of the sustainable development of our state 
municipalities; providing data to public managers, from this or other municipalities; 
implementing similar initiatives about this subject in their respective municipal public 
administrations; and, also promoting post-graduating students’ interest to do a similar 
analysis which involves the whole plan cycle up to the year 2010. 

 
Key-words: Sustainable Development, Evaluation, Indicators 
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Este trabalho tem como finalidade avaliar os resultados identificados no 

período de 1998 a 2004, decorrentes da implementação do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável do Município do Cabo de Santo Agostinho, doravante 

denominado Cabo 2010. 

O Cabo 2010 é uma iniciativa do Poder Executivo1 daquele Município e a sua 

elaboração contou com a participação de diversos atores políticos2, tais como: 

gestores públicos do próprio Município; representantes de diferenciados setores da 

economia local; poder legislativo; sindicatos; associações de moradores; igrejas; 

Ministério Público; e membros da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco (Condepe/Fidem). A elaboração do Cabo 2010 foi concluída em 

dezembro de 1997, e sua implementação data de janeiro de 1998, sendo esta a 

razão da escolha do início do período da pesquisa, enquanto que a opção pelo final 

(2004) é devido à maior acessibilidade aos dados para a pesquisa de campo. 

A estrutura deste Trabalho de Conclusão do Mestrado (TCM) compreende: 

introdução, três capítulos e as conclusões. 

Nesta introdução, apresenta-se uma breve caracterização do Município do 

Cabo de Santo Agostinho; a estrutura do Cabo 2010; a justificativa para o 

desenvolvimento do trabalho; a formulação do problema; as hipóteses, com relação 

ao problema, a serem confirmadas ou não, pela pesquisa, e os objetivos que se 

pretende alcançar. 

O primeiro capítulo focaliza os aspectos teóricos que fundamentam a 

pesquisa, relacionados aos seguintes elementos: desenvolvimento sustentável, 

planejamento estratégico municipal para o desenvolvimento sustentável, avaliação 

de planos, programas e políticas públicas e indicadores de avaliação. Com respeito 

à avaliação, a abordagem conceitual inclui os tipos de avaliação existentes e, em 

particular, a avaliação de impacto. No que se refere aos indicadores, além dos 

conceitos, são explorados os critérios de seleção. Especial atenção é dedicada aos 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, utilizados para apoiar a avaliação do 

Cabo 2010. 
                                                 
1 A elaboração do Cabo 2010 (1997) e a sua implementação (a partir de 1998) ocorreram durante o   
  2º e o 3º Governo do Prefeito Elias Gomes, respectivamente. 
 
2 Pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que podem ou não se beneficiar das decisões  
  relacionadas a uma política. (RUA, 1999).  
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O segundo capítulo trata da metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, através de uma exposição da abordagem adotada, da estratégia 

metodológica escolhida, dos meios utilizados para a coleta de dados, das técnicas 

de pesquisa empregadas, do tratamento dos dados, além da explicitação das 

limitações identificadas na pesquisa.  

O terceiro capítulo descreve os resultados produzidos pelo Cabo 2010, no 

período 1998 a 2004, com base na pesquisa realizada.  São exibidos: os objetivos e 

as ações planejadas, uma síntese da situação inicial (1997) da realidade que se 

pretendia melhorar, as ações realizadas, os resultados conseguidos, em 2004, 

quando possível, auxiliados por indicadores previamente selecionados.   

As conclusões enfatizam os aspectos mais significativos relacionados com o 

cenário de desenvolvimento sustentado escolhido para formular e implementar as 

opções estratégicas, voltadas para assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento 

do Município no horizonte de 2010. Evidenciam, também, a necessidade da 

continuidade de uma pesquisa similar, que considere todo o período de 

implementação do Cabo 2010.  

 

a) O Município  

 

Segundo alguns historiadores, dentre eles Felipe3, o Município do Cabo de 

Santo Agostinho foi o ponto da descoberta do Brasil. Documentos históricos indicam 

que, no dia 26 de janeiro de 1500, o navegador espanhol Vicente Yáñez Pinzón 

desembarcou no local, batizando-o de Cabo de Santa Maria de la Consolación. A 

efetiva ocupação pelos portugueses só foi iniciada por volta de 1530. O arraial, 

embrião da cidade do Cabo, começa a se configurar entre 1571 e 1580, em terras 

do engenho Barbalho e, como povoação, define-se em 1618. Transcorridos mais de 

200 anos, a povoação de Santo Agostinho adquire, em 1812, a categoria de Vila do 

Cabo de Santo Agostinho e, em 1840, é promovida a comarca, ficando como sede 

da povoação do mesmo nome. Em 09 de julho de 1877, foi elevada à categoria de 

cidade, pela Lei Provincial no 1.269. Torna-se município autônomo, por força da Lei 

Orgânica no 52, em 03 de agosto de 1893. 
                                                 
3 Assunto tratado com profundidade por Felipe (1962).   
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A população atual do Município, segundo dados do IBGE, é de, 

aproximadamente, 172 mil habitantes, distribuídos em 445 km2, dos quais 87,9% 

residem na zona urbana e 12,1% na rural; ocupa o segundo lugar, em extensão, 

entre os quatorze municípios que compõem a Região Metropolitana do Recife 

(RMR).  

O Município do Cabo de Santo Agostinho está localizado na Mesorregião 

Metropolitana e na Microrregião Suape, no litoral sul do Estado de Pernambuco e, 

conforme apresentado na figura 1, limita-se, ao norte, com os Municípios de 

Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Vitória de Santo Antão; a oeste, com o 

Município de Vitória de Santo Antão; ao sul, com os Municípios de Escada e Ipojuca; 

e a leste, com o Oceano Atlântico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1: O Cabo de Santo Agostinho e seus limites geográficos 
Fonte: Pnafm, Projeto ampliado, 2001. 
           Adaptada pelo autor. 

Suas principais vias de acesso são as rodovias BR 101 – que interliga o 

Litoral Sul à cidade do Recife, e a PE 60 – que interliga a cidade do Cabo de Santo 

Agostinho até a cidade de São José da Coroa Grande. O Município é constituído por 

três espaços homogêneos: a área costeira, com características de turismo e lazer; a 

área central, que concentra a ocupação urbana, de comércio, indústria e serviços; a 

área rural, com predominância do latifúndio da cana-de-açúcar e sítios de cultura de 

subsistência (CABO, v.1, 2010). 
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O perfil econômico do Município é caracterizado pela presença de dois 

distritos industriais: Cabo-sede e Suape, que concentram grandes e médias 

empresas nas áreas: química, de alimentos e bebidas, metal-mecânica, têxtil, de 

artefatos de borracha, distribuidoras de derivados de petróleo, materiais de 

construção, entre outras. Além da indústria, a agropecuária é também bastante 

relevante para o Município, onde culturas da cana-de-açúcar e mandioca, e a 

criação de aves, bovinos e suínos, são as atividades mais representativas. Deve-se 

chamar também a atenção para o potencial do Pólo Hoteleiro que vem se 

implantando na região (CABO, v.1, 2010). 

Cabe destacar que o Município possui significativos potenciais turísticos: a 

atratividade das praias de Gaibu, Calhetas, Paiva, Xaréu, Suape e Itapoama; a 

existência de sítios arqueológicos representados por depósitos de rochas vulcânicas 

- correlacionados com outras ocorrências no continente africano - em Itapoama; 

reservas de Mata Atlântica, como a reserva biológica de Suape; cachoeiras e pontos 

elevados que atraem adeptos de vôo livre e amantes da natureza; sítios históricos, 

entre os quais o Parque Armando de Holanda; fortes, igrejas e convento construídos 

no século XVII e antigos engenhos e casas-grandes, como o Massangana, Garapu, 

Novo, Velho e Trapiche, dentre outros. 

A renda per capita do Município, segundo o IBGE, em 2002, é de R$ 15,3 mil, 

com o Produto Interno Bruto (PIB) estimado em R$ 2.454.000 mil. A maior oferta de 

trabalho formal compreende os setores de indústria e de serviços (63%), sendo o 

rendimento médio das pessoas responsáveis pelos domicílios de, aproximadamente, 

R$ 371 (IBGE, 2000).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Cabo de Santo Agostinho, 

segundo dados do PNUD4 (2000), é de 0,707, o que coloca o Município na 9ª 

posição entre os demais da RMR, e em 17o no ranking estadual. 

Um fato merecedor de destaque é o projeto Suape, cuja área se localiza nos 

municípios do Cabo e de Ipojuca. A instalação da refinaria de petróleo, do pólo têxtil, 

do estaleiro naval e da rede de indústrias auxiliares e de prestadores de serviço, 

deverá impactar, sobremodo, a região, com fortes repercussões na infra-estrutura e 

no plano socioeconômico do Município. 

                                                 
4 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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Conceito de 
DS (*) 

Prioridades 
do DS (*) 

DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE 

Diagnóstico e cenários alternativos 

DIRETRIZES 

SÓCIO-
CULTURAL 

INFRA-ESTRUTURA 
BÁSICA E MEIO AMBIENTE 

POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

ECONÔMICA 

 Educação 

 Cultura 

 Saúde 

 Saneamento 

 Habitação 

 Vias e transportes 

 Meio ambiente 

 Máquina administrativa 

 Controle urbano 

 Indústria 

 Comércio e serviços 

 Microatividades 

 Agricultura 

 

b) Plano de Desenvolvimento Sustentável - projeto Cabo 2010 

 

A figura 2 apresenta, através de um diagrama, o modelo do Cabo 2010, com 

destaque para seus principais componentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Modelo do Cabo 2010  

Fonte: Cabo 2010, v.2, 1997. 
           Adaptada pelo autor. 
 
(*) Desenvolvimento sustentável. 

 

Enquanto o cenário escolhido para o Cabo de Santo Agostinho é o de 

desenvolvimento sustentável, o diagnóstico situacional do Município revela os 

aspectos ligados à infra-estrutura social, cultural, ambiental, econômico e político-

institucional. O Cabo 2010 ainda ressalta que: 

 
O processo de construção do diagnóstico teve como base o levantamento 
de opiniões junto aos gestores públicos municipais, estaduais e federais e 
aos atores sociais representativos dos segmentos sociais do município. 
Estas opiniões foram elencadas, tanto por meio de entrevistas como através 
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de Workshop que contou com a participação de especialistas das diversas 
áreas contempladas pelo Plano. Ao mesmo tempo, foram feitos 
levantamentos de dados secundários - informações estatísticas e 
indicadores sociais - junto ao IBGE, CONDEPE, FIDEM e a outros órgãos 
setoriais, além dos dados contidos nas diversas secretarias e órgãos 
municipais do Cabo (CABO 2010, v.1, 1997, p. 10, 11).  

 

As prioridades do Desenvolvimento Sustentável são:  
 

Redução da pobreza e da desigualdade social; construção da 
competitividade econômica; conservação dos ecossistemas e recursos 
naturais; organização da sociedade e democratização das instituições; 
acesso ao conhecimento e difusão tecnológica; e organização do território. 
(CABO 2010, 1997, v. 2, p. 16, 17).  
 

O desenvolvimento sustentável está conceituado no capítulo seguinte deste 

trabalho, que trata do referencial teórico. Além disso, segundo o Cabo 2010, colocar 

o Município do Cabo de Santo Agostinho no caminho da sustentabilidade implica em 

superar os seguintes desafios:  

 
A sustentabilidade ecológica do desenvolvimento, que se refere à base 
física do processo de crescimento, objetivando a conservação e o uso 
racional dos recursos naturais incorporados às atividades produtivas; a 
sustentabilidade ambiental, que está relacionada à capacidade da 
natureza de absorver e se recuperar das agressões antrópicas; a 
sustentabilidade sócio-cultural, que se refere, de uma parte, à melhoria 
da qualidade de vida, através, por exemplo, da universalização da cobertura 
para as políticas de saúde, habitação, educação e segurança social, e, de 
outra parte, refere-se à manutenção da diversidade e se orienta para a 
preservação dos valores, práticas e símbolos de identidade municipal/local; 
a sustentabilidade econômica, que se refere ao desenvolvimento de 
atividades econômicas que assegurem um novo padrão de crescimento 
econômico, tendo por base a viabilidade, eficiência e competitividade; e a 
sustentabilidade político-institucional, que se refere à construção da 
cidadania, procurando garantir a incorporação dos indivíduos ao processo 
de desenvolvimento, e, também, ao desenho das instituições que regulam a 
sociedade e a economia às dimensões sociais e políticas e, sobretudo, 
asseguram a governabilidade (CABO 2010, 1997, v.2, p. 20).  

 

As diretrizes que orientam as estratégias são:  
 

Gestão democrática do município; combate às desigualdades e à exclusão 
social; promoção da qualidade de vida e do meio ambiente; diversidade 
cultural; atratividade e competitividade do município; articulação de parceria 
público/privada; polarização de serviços da Zona da Mata Sul; e articulação 
metropolitana (CABO 2010, 1997, v. 2, p. 22; 23). 

 

As estratégias são as linhas básicas consideradas para subsidiar a 

elaboração de planos, programas e projetos, a fim de concretizar as opções 

estratégicas definidas e compatíveis com as diretrizes pré-estabelecidas. Elas são 

agrupadas em quatro dimensões (sóciocultural; infra-estrutura básica e meio 
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ambiente; político institucional; e econômica). Cada estratégia é desdobrada em 

temas específicos, conforme demonstrado nos Quadros 1 a 4.  

 

Quadro 1: Estratégias da dimensão sócio-cultural, por temas – Cabo 2010 

Dimensão: sócio-cultural 

Temas Estratégias 

Educação 

Ampliação do atendimento e melhoria da qualidade do ensino infantil e 
fundamental, garantindo a universalização do acesso à escola à população em 
idade própria. 

Promoção do ensino profissionalizante e requalificação profissional, conectados 
aos novos desafios do mercado de trabalho, à aquisição e ao aperfeiçoamento 
de novas habilidades profissionais e à vocação de desenvolvimento do 
município. 

Cultura 
Resgate da tradição, valorização da criatividade e socialização das 
manifestações culturais e artísticas, proporcionando o fortalecimento de uma 
identidade que eleve a auto-estima da sociedade cabense. 

Saúde 

Implantação de sistemas integrados de saúde da família com a função de 
orientação sanitária e ambiental para prevenção e controle de doenças. 

Promoção da assistência à saúde da mulher, que amplie a cobertura e a 
qualidade do atendimento pré-natal e da assistência ao parto e ao puerpério. 

Fonte: Cabo 2010, v. 2, 1997, p. 25, 27, 29, 32, 33. 
           Adaptado pelo autor. 
 

Quadro 2: Estratégias da dimensão da infra-estrutura básica e meio ambiente, por temas –  
Cabo 2010 

Dimensão: infra-estrutura básica e meio ambiente 

Temas Estratégias 

Saneamento Implementação do plano municipal de saneamento integrado. 

Habitação Incorporação das áreas degradadas à cidade, valorizando os aspectos de 
conforto ambiental, acessibilidade e qualidade estética. 

Meio ambiente Implantação do sistema de gestão ambiental, estabelecendo manejos dos 
recursos naturais garantindo a sustentabilidade ambiental. 

Sistema viário e 
transporte 

Ordenação da entrada da cidade e a construção de retornos e pontes suspensas 
nas áreas de maior afluxo de pessoas. 
Pressão de forma articulada dos munícipes pela manutenção da proposta inicial 
da CBTU de estender a malha do metrô até a sede municipal. 

Fonte: Cabo 2010, v. 2, 1997, p. 34, 37, 39, 41. 
           Adaptado pelo autor. 
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Quadro 3: Estratégias da dimensão político-institucional, por temas – Cabo 2010 

Dimensão: político-institucional 

Temas Estratégias 

Máquina 
administrativa 

Modernização da máquina administrativa para as novas exigências e desafios do 
poder local, estabelecendo critérios e mecanismos para o controle de qualidade 
na oferta das políticas por cada órgão do governo municipal. 

Controle urbano Estabelecimento de um plano de ordenamento territorial que contemple a 
legislação do uso e ocupação do solo e os instrumentos de controle urbano.  

Fonte: Cabo 2010, v. 2, 1997, p. 43, 45. 
           Adaptado pelo autor. 
 

Quadro 4: Estratégias da dimensão econômica, por temas – Cabo 2010 

Dimensão: econômica 

Temas Estratégias 

Indústria Consolidação do parque industrial, procurando internalizar seus impactos 
dinâmicos no município. 

Comércio e 
serviços Terciário em expansão. 

Microatividades Valorização da diversidade de microatividades. 

Agricultura Reestruturação e desenvolvimento agrícola. 

Fonte: Cabo 2010, v. 2, 1997, p. 51, 54, 56, 59. 
           Adaptado pelo autor. 

 

Estas estratégias se desdobram em objetivos, os quais traduzem as 

situações desejadas para cada um dos temas associados.  

 

 

c) Justificativa 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, selou o compromisso de 

179 países com a sobrevivência do nosso planeta. A Agenda 21, aprovada nesse 

encontro, estabelece as grandes linhas de uma estratégia global, visando atender às 

necessidades das gerações atuais sem comprometer as das futuras gerações. Além 

disso, o capítulo 40 da Agenda 21 caracteriza a necessidade da definição e 

implementação de indicadores de desenvolvimento sustentável, como instrumentos 
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de suporte à tomada de decisão sobre a questão da sustentabilidade5 do 

desenvolvimento. O Brasil não apenas criou a sua Agenda 21, como também vive 

um momento em que se observa enorme aceitação às idéias e práticas associadas à 

adoção do planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável e da definição 

e utilização dos respectivos indicadores de avaliação. 

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, 

em 2004, um trabalho denominado: Indicadores de Desenvolvimento Sustentável -

Brasil 2004, o que propiciou inegáveis facilidades para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

A implantação e o papel da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Sustentável do Governo de Santa Catarina traduzem concretas demonstrações 

dessa realidade, não apenas pelo nome inovador do referido órgão, mas, 

principalmente, por utilizar os indicadores de desenvolvimento sustentável como 

instrumentos de suporte à gestão, de forma transparente. 

Aqui, em nosso Estado, o Governo criou a Agenda 21 para todas as suas 

regiões. Porém, um fato significativo é a existência de um Plano de Desenvolvimento 

Sustentável específico para a bacia do Pirapama, elaborado em 1999, sob a 

coordenação da Agência Estadual do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos 

(CPRH) que envolve, além dos órgãos estaduais e a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), as Prefeituras dos Municípios de Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno, Escada e Cabo Santo de Agostinho. Mais importante ainda é o fato de que 

um de seus projetos define, entre as medidas e ações: “Publicar, sistematicamente, 

relatórios e indicadores de qualidade ambiental, como resultado de avaliações 

periódicas” (CPRH, 2000). 

Por outro lado, o Cabo 2010, elaborado em 1997, constitui uma iniciativa 

inovadora do Poder Executivo daquele Município e inédita no Estado de 

Pernambuco: em conjunto, Governo Municipal e sociedade cabense conceberam e 

desenharam um futuro desejado para o Cabo de Santo Agostinho, numa visão de 

médio e longo prazos. 

                                                 
5 Qualidade de um sistema que é sustentável; que tem a capacidade de se manter em seu estado  
  atual durante um tempo indefinido, principalmente devido à baixa variação em seus níveis de  
  matéria e energia; desta forma não esgotando os recursos de que necessita. (LIMA e SILVA, P. P.  
  et al. Dicionário brasileiro de ciências ambientais. Rio de Janeiro: Thex Editora, 2002, p. 223).  
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Decorridos sete anos da implementação do Cabo 2010, e devido à 

inexistência de uma avaliação do mesmo, concebida a partir de um quadro teórico 

bem fundamentado, atualizado, e numa pesquisa científica amparada em 

indicadores, este TCM revela-se de significativa importância para atender diversos 

interesses: para a sociedade, de um modo geral, que passa a conhecer os efeitos 

decorrentes da implementação do Cabo 2010, no período de 1998 a 2004; para o 

Curso do Mestrado Profissional em Gestão Pública e Desenvolvimento (MPANE), 

este trabalho pode motivar futuras turmas a avaliar o ciclo completo do Cabo 2010, 

ou seja, no período de 1998 a 2010, ou ainda desenvolver pesquisas similares para 

outros municípios; para a UFPE, pode ser uma oportunidade para a realização de 

parcerias com municípios, com consórcios intermunicipais, com a Associação 

Municipalista de Pernambuco (Amupe), com o Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal (Ibam), com a Confederação Nacional dos Municípios, entre outros, no 

sentido de desenvolver pesquisas similares, mais amplas e aprofundadas.  

Além disso, as conclusões evidenciadas neste TCM serão de utilidade para 

os atores políticos daquele Município, uma vez que lhes oferecem os elementos 

capazes de subsidiar a formulação e a implementação de futuras políticas públicas 

na busca do desenvolvimento sustentável para o Município do Cabo de Santo 

Agostinho. 

 

d) O problema 

 

 

              Para uma compreensão mais clara e também mais geral do significado que 

aqui se dá ao termo problema6, é preciso trabalhar com três outros conceitos: 

situação desejada, situação não desejada e deficiências. Mais especificamente: 

a) situação desejada por um agente, indivíduo ou organização é o estado no 

qual esse agente deseja que se encontre um determinado segmento da 

realidade que lhe interessa; 

                                                 
6 Planejamento de organizações num enfoque participativo: uma experiência de doze anos. Recife:  
  Procenge, 1985.   
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b) situação não desejada é o estado presente ou futuro desse segmento da 

realidade que, na percepção do agente, é diferente da situação desejada e, 

por essa razão, inaceitável; e 

c) deficiências são as diferenças que o agente consegue identificar entre a 

situação desejada e não desejada, seja esta presente ou futura. 

  Assim, problema, em seu significado mais amplo e geral, é o estado de 

tensão de que é possuído um agente quando percebe a ocorrência de deficiências 

num dado segmento da realidade que lhe interessa. Tais deficiências surgem da 

percepção de diferenças entre uma situação desejada e uma não desejada por esse 

agente.  

  No caso específico deste TCM, o estado de tensão decorre do 

desconhecimento de parâmetros capazes de aferir o atual nível de sustentabilidade 

do desenvolvimento do Município do Cabo de Santo Agostinho, que resultem de 

pesquisas desenvolvidas adotando métodos científicos, decorrentes da 

implementação do Cabo 2010, no período de 1998 a 2004.    

O Diagnóstico Situacional do Município (CABO, 2010), como uma das fases 

de elaboração do planejamento estratégico, ressalta as situações não desejáveis da 

realidade do Cabo de Santo Agostinho, em dezembro de 1997, relativas à educação, 

saúde, meio ambiente, emprego e renda, atividade industrial, organização 

comunitária, entre outras. Os problemas então identificados foram diagnosticados e 

suas soluções adequadamente especificadas, no referido instrumento de 

planejamento.   

 

Ao longo dos últimos sete anos de gestão, foram desenvolvidas estratégias e 

ações, e realizados investimentos e esforços no sentido de implementar as políticas 

públicas estabelecidas no Cabo 2010, visando colocar aquele Município na rota do 

desenvolvimento sustentável.  

 

Consultas efetuadas às fontes de dados daquele Município constatam a 

existência de uma certa quantidade de dados, até mesmo de informações, todavia, 

fragmentados e parciais, disponíveis sobre as áreas sociais, econômica, ambiental 

ou institucional. Essa situação decorre de diversos motivos, tais como: iniciativa do 
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Poder Executivo Municipal para realizar suas próprias avaliações; para atender às 

orientações normativas de ministérios, notadamente da área social; ou devido às 

ações de entidades censitárias, como é o caso do IBGE.   

 

A constatação, amparada em pesquisa científica, é que os dados e as 

metodologias utilizadas pelo Município não eram capazes de revelar a realidade da 

sustentabilidade do seu desenvolvimento.   

 

O problema resume-se às seguintes questões: Qual a contribuição do Cabo 
2010 para colocar o Município do Cabo de Santo Agostinho na rota do 

desenvolvimento sustentável? Como é possível avaliar o atual nível de 

desenvolvimento sustentável do Município, após os sete primeiros anos da 

implementação do Cabo 2010?  

 

Definido o problema, a etapa seguinte, apresentada a seguir, exige uma 

hipótese sobre a resposta alternativa para a sua solução.     

 

 

e) Hipóteses 

 

Sendo resposta antecipada ao problema formulado, a hipótese conduz a uma 

verificação empírica da solução. Essa antecipação da solução do problema, que é 

provisória, é confirmada ou rejeitada após a realização da pesquisa.  

 

São admitidas duas hipóteses para a realização da investigação. A primeira é 

que se confirma o Cenário de Desenvolvimento Sustentado escolhido para a 

formulação do Cabo 2010. Nesse sentido, as estratégias, objetivos e ações 

estabelecidas no citado instrumento de planejamento são usadas como referenciais 

para análise dos resultados obtidos. A segunda hipótese é de que os indicadores de 

desenvolvimento sustentável são capazes de evidenciar a realidade da 

sustentabilidade do desenvolvimento do Município do Cabo de Santo Agostinho, 
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resultantes da implementação do Cabo 2010, no período de 1998 a 2004. Para 

tanto, de fundamental importância é a prévia definição dos critérios para seleção dos 

indicadores, a fim de que os mesmos reúnam plenas condições de retratar a 

realidade daquele Município da forma mais fidedigna possível.   

 

f) Objetivos 

 

Os resultados esperados por este TCM são: 

 

i. avaliar os impactos decorrentes da implementação das ações 

estabelecidas no Cabo 2010, no período de 1998 a 2004. Ou seja, 

verificar se os resultados obtidos, decorrentes das ações realizadas, 

estão em conformidade com as estratégias formuladas para as 

dimensões socioeconômica e cultural, da infra-estrutura básica e o 

meio ambiente, político-institucional e econômica; e 

 

ii. aferir a capacidade dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

para avaliar os efeitos decorrentes da implementação do Cabo 2010, 

no período de 1998 a 2004. A capacidade dos indicadores traduz o seu 

potencial de evidenciar, com confiabilidade, os aspectos sociais, 

econômicos, ambientais e institucionais mais significativos da 

sustentabilidade do desenvolvimento do Município. 

 

A consecução do objetivo é fruto da construção de um quadro-conceitual 

atualizado sobre desenvolvimento sustentável, planejamento municipal para o 

desenvolvimento sustentável, avaliação, indicadores e, em especial, indicadores de 

desenvolvimento sustentável; da adoção de uma metodologia que crie as condições 

para a produção de resultados consistentes sobre a implementação do Cabo 2010, 

no período de 1998 a 2004; e de uma análise dos resultados, amparada, 

principalmente, nas entrevistas realizadas junto a qualificados atores que 

vivenciaram as etapas de elaboração e implementação do Cabo 2010.  
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Esta parte focaliza os aspectos teóricos que fundamentam a pesquisa, 

relacionados aos seguintes elementos: desenvolvimento sustentável, planejamento 

estratégico municipal para o desenvolvimento sustentável, avaliação de políticas 

públicas e indicadores de avaliação.  

O adequado tratamento dos conceitos relacionados aos termos que 

compõem o tema deste TCM é um dos fatores determinantes para o sucesso do 

desenvolvimento da pesquisa a ser realizada, na medida em que fornecerá o 

suporte teórico necessário para auxiliar na organização e na interpretação da 

realidade a ser pesquisada, apontando as características distintas e essenciais dos 

fatos envolvidos, além de permitir uma melhor comunicação dos seus significados de 

maneira lógica e objetiva (SILVEIRA, 2003). 

Assim, para uma melhor assimilação desses conhecimentos, é necessário 

identificar as diversas linhas de pensamento existentes acerca dos principais 

elementos considerados neste TCM, de modo a possibilitar uma pesquisa mais 

fundamentada teoricamente.  

 

1.1 Desenvolvimento sustentável 
 

Antes da conceituação de desenvolvimento sustentável, este TCM reservou 

um espaço para a introdução de um breve resumo de algumas teorias de 

desenvolvimento surgidas a partir do início do século passado.   

 

1.1.1 Breve resumo de algumas teorias de desenvolvimento 
 

A noção de desenvolvimento foi tratada pioneiramente por Shumpeter7, que o 

considerava um processo de mudança originada no interior do próprio sistema 

econômico e com capacidade de modificar um estado de equilíbrio inicialmente 

existente. Segundo Schumpeter, o agente capaz de modificar a condição 

estacionária do sistema econômico, para uma situação de desenvolvimento, é o 

                                                 
7 SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre  
   lucros, capital, crédito, juros e ciclo econômico. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.    
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empresário, através de uma sistemática aplicação das práticas de inovação. Em 

1926, a partir das rigorosas críticas de Keynes (1984) aos neoclássicos, a economia 

abandona a idéia de que o Estado deve exercer uma posição de neutralidade e 

passar a uma atuação mais expansiva, como forma de evitar o colapso das 

economias capitalistas.  

Como conseqüência desse cenário marcado pelas mudanças nas premissas 

da teoria econômica e na crescente intervenção do Estado na economia, diversos 

autores passam a estudar as questões ligadas ao crescimento e ao desenvolvimento 

econômicos, entre os quais Bercovici (2003).  

As políticas de desenvolvimento econômico implementadas no Brasil a partir 

da segunda metade do século passado foram, na sua grande maioria, influenciadas 

pela teoria dos pólos de crescimento e de desenvolvimento, desenvolvida pelo 

economista francês François Perruox (apud ANDRADE, 1973).  

De acordo com Andrade (1973), a teoria de Perroux defende que o 

surgimento de um pólo de desenvolvimento é motivado pela implantação de uma 

indústria motriz, a qual se caracteriza pela sua capacidade de gerar um produto cujo 

crescimento é, durante períodos bem determinados, superior à média dos produtos 

industriais e nacionais.  

A presença da indústria motriz dinamiza a vida regional, não apenas pela sua 

necessidade de obtenção de matérias-primas, pela natural atração de mão-de-obra, 

mas, também, como geradora de produtos. Essa dinâmica provoca a atração de 

outras indústrias e de atividades terciárias, implicando no aumento da concentração 

de pessoas que, por sua vez, incentivará o desenvolvimento de atividades agrícolas 

e pecuárias, para atender às necessidades da população que se instala na área de 

influência do pólo então consolidado (ANDRADE, 1973).       

O autor define um pólo como: 

O centro econômico dinâmico de uma região, de um país ou de um 
continente, e que o seu crescimento se faz sentir sobre a região que o 
cerca de vez que ele cria fluxos da região para o centro e refluxos do 
centro para a região. O desenvolvimento regional estará, assim, sempre 
ligado ao do seu pólo (ANDRADE, 1973, p 54, 55).  
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Perroux, citado por Andrade (1973), entendia que os termos  crescimento e 

desenvolvimento tinham significados diferentes. Para o economista francês, o 

crescimento decorre apenas do aumento do PIB e, conseqüentemente, da renda per 

capita, enquanto no desenvolvimento o aumento do PIB ocorre de forma completa e 

duradoura, fruto da contribuição de uma população mais consciente e com qualidade 

de vida socialmente mais justa.    

A partir dos anos 1930 o modelo de desenvolvimento do Brasil busca superar 

as características agroexportadoras da sua economia e apóia decididamente o 

processo de industrialização. Além disso, o Estado brasileiro passa a ter maior 

presença nos setores econômicos, através do exercício das funções de condução, 

regulamentação, produção e financiamento da economia (GREMAUD, 2002).  

 

Esse contexto foi bastante propício para incorporar as idéias de Perroux. 

Todavia, foi a teoria de subdesenvolvimento da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (Cepal) que, decididamente, fundamentou a política 

econômica de desenvolvimento do nosso país, principalmente entre 1949 e 1964, 

uma vez que suas teses davam a fundamentação científica necessária para os 

paradigmas intervencionista e industrialista, então vigentes (BERCOVICI, 2003).    

 

As idéias defendidas pela Cepal consideravam o Estado como o promotor do 

desenvolvimento econômico, sob a coordenação de planejamento, destacando a 

integração do mercado interno do país e a internalização dos centros de decisão 

econômica, além de uma reforma da estrutura social. Por conta disso, especialmente 

a partir do segundo Governo Vargas, aquele organismo passou a ser visto como um 

importante e útil instrumento, capaz de, não apenas reelaborar, como também 

aprofundar as relações entre o Estado e a economia (IANNI, 1991).    

 

Segundo Furtado (1962), para o Estado exercer uma efetiva política de 

desenvolvimento, não deve apenas limitar-se a prestar serviços, mas, também, estar 

devidamente aparelhado para desempenhar, com sucesso, as funções básicas de 

uma adequada política de desenvolvimento econômico.     
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Ainda de acordo com aquele autor, o desenvolvimento é condição necessária 

para um bom nível de vida da população. Além disso, na opinião de Furtado (1962), 

para desempenhar adequadamente a função de condutor do desenvolvimento, o 

Estado deve ter autonomia frente aos grupos sociais, ampliar suas funções e 

capacitar suas estruturas orgânicas e funcionais.  Através do planejamento e da 

coordenação, o Estado demonstra o seu sentido da dimensão política da superação 

do subdesenvolvimento – dimensão esta estruturada e explicitada pelos objetivos 

institucionais e prioridades sociais enfatizados pelo próprio Estado. 

 

Outro ponto merecedor de destaque neste TCM é a doutrina estruturalista, 

voltada para os países em desenvolvimento, defendida pelo sueco Myrdal (1960), a 

qual tem a função de superar o círculo vicioso da pobreza, o declínio dos termos de 

comércio e dos preços dos produtos primários nos mercados internacionais, as 

dificuldades no balanço de pagamentos geradas pelo desenvolvimento industrial e a 

falta de poupança interna.  

 

A estratégia estruturalista consiste na utilização da industrialização como um 

instrumento para a obtenção do desenvolvimento e da modificação do perfil da 

estrutura de produção dos países em desenvolvimento, a fim de aproximá-los dos 

países desenvolvidos.      

 

Dentre os alvos dessa doutrina, merecem destaque: a industrialização, como 

o instrumento capaz de eliminar o círculo vicioso da pobreza e criar facilidades nos 

termos de comércio internacional para os produtos primários; o planejamento 

governamental, como estratégia de ação política para elevar o nível de investimento 

e poupança, promoção da indústria, superação da lacuna deixada pelos 

investimentos privados (LOPES, 1990).   
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1.1.2 Conceito de desenvolvimento sustentável 

A opção pelo crescimento econômico, sempre fundamentado na 

industrialização, adotada pelos países desenvolvidos e seguida pelas nações em 

desenvolvimento conduz ao uso excessivo dos recursos naturais, sem considerar a 

capacidade de suporte dos ecossistemas, provocando diversas iniciativas, em 

escala mundial, a partir da segunda metade do século passado, que teve como 

ápice o documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987, e 

produzido pela Comissão Brundtland8, também conhecido como Relatório 

Brundtland, no qual o desenvolvimento sustentável é concebido como “uma forma 

de desenvolvimento, com capacidade de satisfazer às necessidades econômicas, 

sociais e ambientais das atuais gerações, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras em prover suas próprias demandas” 9, ressaltando, desta forma, 

uma base ética centrada nos princípios de solidariedade:  

 intergerações: o bem-estar das gerações atuais não pode comprometer as  

   oportunidades futuras; 

 intragerações: o bem-estar de uma minoria não pode ser construído em  

    prejuízo da maioria; e 

 inter-espacial: a sustentabilidade de um país, região, ou município não  

   pode ser alcançada em detrimento da sustentabilidade dos outros. 

Na opinião de Sachs (1990), o desenvolvimento sustentável deve apoiar-se 

nos seguintes eixos: prudência ecológica, eqüidade social e viabilidade econômica. 

A prudência ecológica impõe que os recursos naturais sejam poupados e 

administrados, a fim de garantir a continuidade e a regularidade das atividades 

produtivas. Ao passo que a eqüidade social significa mais justiça social, tanto em 

termos de igualdade de oportunidades quanto de materiais. Por fim, a viabilidade 

econômica traduz-se em produzir mais e melhor, com economia dos meios de 

produção.  

                                                 
8 A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela então primeira- 
  ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, foi criada pela ONU, em 1983.  
 
9 BATISTA, Eliezer. Caminhos da sustentabilidade no Brasil. São Paulo: Terra das Artes Editora,  
  2005. p. 16.  
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Numa perspectiva mais operacional, o desenvolvimento sustentável pode ser 

conceituado como:  
O processo de mudança social e elevação das oportunidades da sociedade, 
compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência 
econômicos, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a eqüidade10 
social, partindo de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade 
entre gerações (BUARQUE, 2002, p. 67).  
 

Segundo Miranda et al. (1996), a teoria do desenvolvimento sustentável 

exige relações entre diversos ramos de conhecimento e interação entre distintas 

dimensões da realidade econômica, sóciocultural, ambiental, político-institucional, 

científico-tecnológico e espacial.  

O tratamento dos fenômenos reais através de dimensões, proposto por 

Buarque (2002), facilita, sobremodo, as intervenções que se fazem necessárias para 

o aprofundamento e a compreensão de todos os aspectos relevantes que marcam a 

complexidade11 da realidade na qual estão inseridos um país, estado ou município. 

O mesmo autor propõe uma abordagem da realidade do desenvolvimento 

sustentável, a partir das seguintes dimensões: econômica, ambiental, sóciocultural, 

tecnológica e político-institucional.  

Este TCM adota as quatro dimensões definidas pelo IBGE: econômica, 

social, ambiental e institucional, representadas na figura 3, que serve de base para 

organizar os indicadores de desenvolvimento sustentável.  
 

                                              .  
                                               
                                              Figura 3 Dimensões do desenvolvimento sustentável 
                                              Fonte: Buarque, 2002. 
                                                         Adaptada pelo autor.  
                                                 
10 Eqüidade deve ser entendida como a igualdade de oportunidades de desenvolvimento humano da  
   população, respeitada a diversidade sociocultural, mas asseguradas a qualidade de vida e a  
   qualificação para a cidadania e o trabalho (BUARQUE, 2002, p. 59).  
 
11 A complexidade é um estado que envolve incerteza, impossibilidade de descrição, ser intangível e  
   muitas ações recíprocas.  
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1.2 Planejamento do desenvolvimento sustentável 

 

De modo similar ao tema desenvolvimento sustentável, explicitado do item 

anterior, este TCM inicia esta parte apresentando um breve histórico sobre algumas 

experiências com o planejamento governamental ao longo do século passado, para, 

em seguida, destacar as principais correntes de pensamento sobre planejamento e 

planejamento estratégico.  

 

1.2.1 Planejamento – breve histórico 

O planejamento estatal é um evento característico do século XX e começou a 

ser utilizado na antiga União Soviética no primeiro plano quinqüenal, em 1929, 

coincidentemente, quando ocorreu a Grande Depressão, provocando impactos 

desastrosos em, praticamente, toda a economia mundial, e levantando sérias 

dúvidas quanto à eficácia da doutrina eminentemente liberal. A partir de então, 

considerou-se a possibilidade do Estado intervir na economia, e passou-se a admitir 

a hipótese de que a economia de mercado podia conduzir a conseqüências 

indesejáveis. 

No período de 1929 a 193812, as economias capitalistas viveram momentos 

de acentuadas dificuldades, como conseqüência da Depressão, enquanto a 

participação da produção industrial soviética aumentou, no total mundial, de 5% para 

18%.      

Políticos e técnicos de vários países despertaram para esses resultados, o 

que provocou uma grande aceitação do planejamento, inclusive naquelas economias 

que tradicionalmente não eram centralizadas. 

Durante a 2ª Guerra Mundial, o planejamento foi bastante utilizado pelos 

países direta ou indiretamente envolvidos no conflito, devido à necessidade de 

alocação e mobilização racional e inteligente de recursos materiais e humanos. O 

Plano Marshall, de reconstrução da Europa após a 2ª Guerra Mundial, exigia de 

cada país participante um plano abrangente de quatro anos, com especificação dos 

                                                 
12 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  



 

 

39

recursos e sua utilização, numa clara evidência da importância do planejamento num 

momento histórico e marcante da nossa civilização (LOPES, 1990). 

Posteriormente, com a entrada em cena dos modelos de crescimento, 

característica da ideologia desenvolvimentista, amparada nas concepções 

keynesianas, o planejamento assumiu posição de destaque, passando a ser 

utilizado ampla e sistematicamente em todo o mundo, não apenas no setor estatal 

como nas grandes corporações do setor privado. Alguns autores, como Galbraith 

(1982) apontam, ainda, a crescente importância do planejamento empresarial nas 

grandes corporações privadas, confirmando a utilidade dessa ferramenta. 

Diversos recursos associados aos métodos quantitativos foram incorporados 

às técnicas de planejamento e aperfeiçoaram sobremodo a utilização de modelos de 

política econômica. Além disso, em termos de amplitude, o planejamento 

desenvolveu-se não só em nível global, mas, também, regional – inclusive de 

microrregiões – e, em especial, o setorial, tendo sido aplicado na elaboração de 

projetos bem específicos (LAFER, 1970).     

O sucesso do Plano Marshall foi incontestável e a recuperação européia 

ocorreu com relativa rapidez, eliminando os gargalos de produção e os 

desequilíbrios dos grandes agregados econômicos. 

Nas décadas de 1960 e 1970, a América Latina, majoritariamente inclinada 

para a doutrina econômica de desenvolvimento, denominada “estruturalismo”, 

patrocinada pela Cepal, contribuiu significativamente para a grande aceitação do 

planejamento, com maior ênfase em planos regionais e setoriais (LOPES, 1990). 

Naquele período, o planejamento foi muito útil para a América Latina, 

particularmente para o Brasil, com destaque para o Nordeste, quando, através da 

criação da Sudene (1959) presenciou-se, em nosso país, uma rara e extraordinária 

experiência de planejamento de desenvolvimento regional (CAVALCANTE, 1998).  

Para Furtado (1962), o Estado devia ter uma visão completa do processo 

econômico, agir de forma planejada e sistemática, a fim de criar as condições para 

atrair e consolidar a participação do empresariado no desenvolvimento regional.   
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A partir da década de 1980, as economias latino-americana e brasileira 

passaram e se caracterizar por graves desequilíbrios externos e internos, 

acentuadamente influenciados pela grande turbulência internacional motivada pela 

moratória da dívida externa mexicana, em 1982. No citado período – chamado de 

década perdida – a economia brasileira caracterizou-se pela redução no crescimento 

do PIB, pelo aumento das dívidas externa e interna e elevação da inflação para 

patamares acentuados.  

Naquele período, o planejamento passa a ter comportamento inverso nos 

setores privado e público. Enquanto este substitui as tradicionais posturas de médio 

e longo prazo por atitudes imediatistas ou de curto prazo, aquele (setor privado) 

passa a adotar práticas cada vez mais freqüentes de planejamento com ênfase na 

abordagem estratégica (CAVALCANTE, 1998). 

Dentre os elementos pesquisados por Guimarães Neto (1996), que 

implicaram em novas formas de concepção do planejamento em geral e do regional, 

em particular, este TCM destaca: o processo de descentralização entre as diversas 

esferas de governo; a globalização da economia e as novas formas de inserção do 

país na economia internacional; e a incorporação do tema sustentabilidade ao 

desenvolvimento econômico e social.        

A Constituição Federal de 1988 intensificou, no Brasil, a descentralização da 

execução das políticas públicas, caracterizada pela transferência de 

responsabilidades da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios. A partir 

de então, os Municípios foram elevados à condição de entes federativos, 

concretizando - se, assim, de forma objetiva, o papel dos governos locais na 

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e no desempenho de 

funções de natureza local, tais como: elaborar a própria lei orgânica; instituir e 

arrecadar tributos municipais; competência municipal em saúde e educação; 

executar a política de desenvolvimento urbano, entre outras.  

No início dos anos 1990, a globalização da economia, com a conseqüente 

abertura econômica e a elevada competição internacional, conduziram à formação 

de blocos econômicos entre países - a União Européia, o Nafta, o Mercosul e, mais 

recentemente, a Alca – que resultaram em regionalizações supranacionais, fazendo 

com que as regiões assumissem papéis de destaque no contexto dos países.   
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No que se refere à questão da sustentabilidade do desenvolvimento ou do 

planejamento sustentável, Guimarães Neto ainda lembra que: 

Os movimentos ambientalistas, a mobilização crescente da sociedade em 
relação à prática predatória no uso da natureza, no desenvolvimento das 
atividades econômicas, reforçaram a consciência de que novas formas de 
atuação e novas práticas voltadas para o desenvolvimento econômico e 
social deveriam ser postas em prática. Assim, a dimensão ambiental passa 
a fazer parte da nova pauta de intervenção governamental e mesmo da 
sociedade, em seu conjunto (1996, p.26). 

 

1.2.2 Planejamento 

 

Dentre as funções desenvolvidas no âmbito das organizações – 

planejamento, organização, direção e controle - o planejamento é visto como uma 

atribuição indispensável, uma vez que não apenas fixa os objetivos (fins), como 

também define os modos (meios) de alcançá-los, além de assegurar a base para a 

estruturação das funções organização, direção e controle (MEGGINSON et al. 

1998). 
 

Oliveira (1999) avança essa discussão, ao definir o planejamento como um 

processo voltado para objetivos (situação desejada) e destacando os critérios de 

eficácia, eficiência e efetividade como meios para o alcance dos resultados.   

      

Na opinião de Chiavenato (2001), o planejamento é a função administrativa 

que fixa os objetivos (fins) de modo antecipado, bem como indica a forma (meios) de 

alcançá-los.  

Montana e Charnov (2003) destacam a importância do planejamento para o 

gerente, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, e o consideram como 

um processo que resulta na definição de uma direção, da avaliação dos caminhos 

alternativos e da escolha de um deles para alcançar a direção desejada. 

 

 

 

 



 

 

42

Segundo Buarque (1999), a recente abordagem do desenvolvimento para 

solução dos problemas regionais pós-crise que atravessou a economia do Brasil 

exige uma nova visão de planejamento que incorpore aspectos tais como: 

negociação política e institucional; descentralização e parceria.   

Para aquele autor, o planejamento foi concebido como um processo 

ordenado e sistemático de decisão que antecipa o futuro e define ações que 

viabilizam os objetivos que se pretende alcançar, incorporando e combinando uma 

dimensão política e uma dimensão técnica, resultando num processo 

essencialmente técnico e político. Ao considerar o planejamento como um processo 

ordenado e sistemático, isto leva ao entendimento de que o mesmo implica num 

conjunto de ações inter-relacionadas e dispostas numa seqüência lógica, com um 

fim específico. Por outro lado, a consideração da tomada de decisão no conceito de 

planejamento conduz ao significado de que decidir é escolher, e a escolha é uma 

das mais importantes características do planejamento.  

A dimensão técnica do planejamento envolve, por exemplo, procedimentos 

para levantamento de dados, realização de diagnósticos, construção de cenários, 

identificação de oportunidades ou ameaças, entre outros.  Por sua vez, a dimensão 

política está diretamente associada ao processo decisório de fixar e priorizar 

objetivos, como também de alocar, o que requer negociações de interesses entre os 

atores políticos envolvidos (BUARQUE, 2002). 

 

1.2.3 Planejamento estratégico municipal do desenvolvimento sustentável  

 

Ao abordar o planejamento estratégico municipal, Rezende e Castor (2005) 

destacam a sua importância como um instrumento facilitador na busca do equilíbrio 

das finanças públicas, no adequado ordenamento do espaço urbano e atendimento 

às demandas dos atores políticos locais.  

Jara (1996) apresenta uma proposta para o planejamento municipal do 

desenvolvimento que fortalece o paradigma de desenvolvimento sustentável capaz 

de permitir uma visão estratégica dos problemas relacionados com um novo estilo,  

focado numa visão mais humana, descentralizado e democrático. O processo 

democrático está sendo assegurado através da efetiva participação da sociedade 
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civil, que resulta num trabalho conjunto entre o poder público municipal e segmentos 

organizados da sociedade civil. A efetiva participação dos segmentos organizados e 

da representação política assegura a legitimidade do planejamento e, 

conseqüentemente, facilita a implementação das políticas públicas consensadas. O 

planejamento, para ser efetivo, deve avançar e consolidar um processo permanente 

de negociação política com a sociedade, com vistas a um pacto que promova o 

desenvolvimento das estratégias de sustentabilidade de municípios.  

Buarque (1999) ressalta a importância da integração dos princípios do 

planejamento estratégico e do desenvolvimento sustentável na conceituação do 

planejamento local e municipal. Isto significa considerar o planejamento do 

desenvolvimento local e municipal como um instrumento abrangente, sistêmico e 

com horizonte de longo prazo, baseado em conhecimentos científicos, modelos e 

técnicas adequadas e consistentes, orientado para conceber um futuro desejado, 

definindo os meios reais para alcançá-lo de forma participativa, e visando atender 

aos interesses dos atores envolvidos, com capacidade de ampliar as possibilidades 

de desenvolvimento endógeno das dimensões econômica, social, ambiental e 

institucional, e de fortalecer os princípios democráticos, de justiça social e de 

preservação do meio ambiente. 

 

1.3 Avaliação  

 

Com respeito à avaliação, o seu conceito é apresentado, inicialmente, em 

sentido amplo e, em seguida, em um sentido aplicado a programas13. A abordagem 

conceitual é complementada por um breve histórico, os tipos de avaliação existentes 

e, em particular, a avaliação de impacto. No que se refere aos indicadores, além dos 

conceitos, são explorados os critérios de seleção. Especial atenção é dedicada aos 

indicadores de desenvolvimento sustentável, utilizados para avaliar o Cabo 2010. 

 

 

                                                 
13 O título da maioria das obras disponíveis destaca a avaliação de programas; todavia, nas consultas  
    realizadas no conteúdo dos respectivos textos foram identificadas citações de aplicações similares   
    a planos e projetos, razão por que as mesmas serão estendidas a este trabalho. 



 

 

44

1.3.1 Conceitos  

 

O significado geral da palavra avaliação é amplo, flexível e vem sendo 

empregado, desde época remota, com significativa freqüência, de forma subjetiva, 

no dia-a-dia das pessoas comuns. Rua (2000, p.1) destaca a presença da avaliação 

no cotidiano das pessoas, ao afirmar que “o termo avaliação é amplamente usado 

em muitos e diversos contextos, sempre se referindo a julgamentos”. 

Não obstante o ponto de vista de Weiss (1972), de que o fator de 

convergência da utilização da palavra avaliação é a noção de julgar alguém ou 

alguma coisa, observa-se, no entanto, entre os estudiosos ou profissionais, a falta 

de consenso de uma definição do termo avaliação, devido à sua elevada diversidade 

de aplicação em todos os setores da vida humana. 

Na opinião de Scriven (1967), avaliação significa “julgar o valor ou mérito de 

alguma coisa”. Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), esta proposição, 

desde aquele ano passou a ser a preferida pela maioria, dentre todas as definições 

conhecidas. Mais recentemente, Catelli (2001) não apenas adota a definição de 

Scriven, mas também avança, ao aprofundar o conceito de valor sob os enfoques 

qualitativo e quantitativo. Este autor defende que “o sentido qualitativo da avaliação 

expressa a idéia de julgamento, formação de juízo ou atribuição de conceito a 

determinados atributos de algum objeto” (CATELLI, 2001, p.198). Os resultados de 

avaliações dessa natureza podem ser expressos como: ótimo, bom, regular ou 

péssimo. Ainda segundo o mesmo autor, “o sentido quantitativo da avaliação refere-

se à quantificação de atributos de um objeto, com o intuito de expressá-lo 

numericamente”.  

Cumpre salientar que a avaliação possui duas particularidades: a primeira, 

denominada avaliação informal, é manifestada pelos julgamentos cotidianos 

espontâneos, assistemáticos, subjetivos e sem exigência de precisão, de estudos ou 

reflexões; a segunda é a avaliação formal, que será o foco deste trabalho; aplica-se 

quando há necessidade de julgamentos precisos e criteriosos sobre o alcance dos 

objetivos e metas de programas sociais; a continuidade ou não na implementação 

de um determinado empreendimento etc. 
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Como descrito por Aguilar e Ander-Egg, a avaliação formal consiste em: 
 

Uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 
destinada a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável, 
dados e informação suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o 
mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase 
de diagnóstico, programa ou execução), ou de um conjunto de atividades 
específicas que se realizam ou se realizarão, com o propósito de produzir 
efeitos e resultados concretos; comprovando a extensão e o grau em que se 
deram essas conquistas, de tal forma que sirva de base ou guia para uma 
tomada de decisão racional e inteligente entre cursos de ação, ou para 
solucionar problemas e promover o conhecimento e a compreensão dos 
fatores associados ao êxito ou ao fracasso de seus resultados (1994, p. 31).  
 

A definição de avaliação formal proposta por Rua (2000), mesmo compacta, 

revela uma sintonia com a proposição. Segundo a autora:  
 
Avaliação formal é o exame sistemático de certos objetos, baseado em 
procedimentos científicos de coleta e análise de informações sobre o 
conteúdo, estrutura, processo, resultados e/ou impactos de políticas, 
programas, projetos ou quaisquer intervenções planejadas da realidade  
(p. 1).  

 

A autora também destaca a abordagem sistêmica da avaliação; ressalta o 

caráter científico dos procedimentos adotados; considera que a avaliação deve 

incorporar todo o ciclo de gestão – planejamento, formulação, implementação e 

possíveis adequações que se façam necessárias; tomadas de decisões sobre a 

conveniência, ou não, de manter, melhorar, alterar a direção ou interromper uma 

iniciativa. Através da integração da avaliação ao ciclo de uma gestão pública, é 

possível viabilizar o controle social das instituições, o que resulta em governos 

efetiva e democraticamente avaliados pela sociedade. Um ponto merecedor de 

destaque na conceituação defendida por Rua é o tratamento sem distinção que a 

autora dedica aos instrumentos: “política, programas, projetos ou quaisquer 

intervenções planejadas da realidade”, conforme já destacado anteriormente.  

Belloni, Magalhães e Souza (2003, p.15) consideram a avaliação como um 

“processo sistemático de análise de atividades, fatos ou coisas que permitem 

compreender, de forma contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, 

com vistas a estimular seu aperfeiçoamento”. As autoras propõem uma definição 

mais sintética que aquela apresentada por Aguillar e Ander-Egg. Destacam o 

processo sistemático, concebido com a função de diagnosticar os pontos fortes ou 
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fracos relacionados com o processo, visando auxiliar a tomada de decisão, bem 

como conduzir a avaliação para uma situação mais desejável que a atual; adotam 

uma compreensão global do objeto avaliado, a qual não se limita a uma simples 

aferição do grau de alcance de objetivos ou metas, e sim consideram as etapas de 

formulação, de implementação e os resultados obtidos com as atividades, fatos ou 

coisas, num determinado ambiente histórico e social. Ao considerar todas as 

dimensões de um objeto numa avaliação, as autoras se afastam do conceito 

defendido por Aguillar e Ander-Egg, pois ressaltam que a avaliação deve basear-se 

em dados e informações suficientes e relevantes, conforme anteriormente 

comentado. 

 

 

1.3.2 Breve histórico 

 

 

Dados disponíveis afirmam que a avaliação formal já era utilizada na China, 

pelo seu governo, na área educacional, desde o ano 2.000 a.C., a fim de avaliar o 

desempenho funcional dos servidores públicos. 

Posteriormente, na Europa, especificamente na Grã-Bretanha, no início do 

século XIX, surgem mobilizações contra os métodos de avaliação de programas 

educacionais e sociais então utilizados, os quais são modificados e dão origem a 

novas estruturas de avaliações dos referidos setores, vigentes até o presente, na 

Inglaterra e na Irlanda. 

Ainda no século XIX, a avaliação de programas se fez presente também na 

área da educação, nos Estados Unidos, inicialmente no Estado de Massachusetts, 

com a realização de provas impressas sobre várias matérias, a fim de permitir 

avaliar o desempenho dos estudantes, e que serve de embrião para comparar o 

desempenho de instituições de ensino.  

No início do século XX, também nos Estados Unidos, a avaliação expande 

suas aplicações, através de técnicas de pesquisas realizadas na área social. Em 

1942, Ralph Tyler, Professor da Ohio State University, publica um trabalho 



 

 

47

denominado “Estudo dos oito anos”, que se torna famoso pelos impactos  

introduzidos nas avaliações dos programas escolares das gerações futuras. Tyler 

apresenta um novo modelo de avaliação educacional, que tem como principais 

elementos: avaliação voltada para resultados, metodologia refinada que mantenha 

uma relação entre os resultados alcançados e os objetivos desejados para a 

aprendizagem. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os programas do Governo dos Estados 

Unidos foram objeto de ampla avaliação dos pesquisadores, quanto ao estado de 

espírito e à necessidade de capacitação das tropas.  

Ainda nos Estados Unidos, na década de 1960, crescem de forma 

acentuada as demandas por avaliação de programas, sem que houvesse, na época, 

a necessária contrapartida de conceitos e metodologias à altura, exigidos por 

programas e projetos financiados pelo Governo. Por conta disso, diversos autores 

dedicam-se a estudos que resultam no desenvolvimento de bases conceituais e 

metodológicas, devidamente consistentes, que contribuem, sobremodo, para o 

fortalecimento da avaliação de programas, como disciplina e como profissão. A partir 

de 1965, ocorrem várias iniciativas, naquele país, no sentido de tornar a avaliação 

uma profissão independente, dentre as quais merecem destaque: “qualificar 

especialistas em avaliação, desenvolver cursos formais para preparar avaliadores e 

definição de padrões para a prática da avaliação” (WORTHEN; SANDERS; e 

FITZPATRICK, p.74).  

Cano (2002) afirma que, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e 

América Central, os conceitos e as práticas de avaliação de programas possuem 

ampla penetração, a ponto de se constituírem numa prática presente em todo 

empreendimento público de maior magnitude, por conta da existência de entidades 

de avaliações legalmente constituídas para tal finalidade. Infelizmente, a América do 

Sul não acompanha tal iniciativa, ficando caracterizada pela inexistência de tais 

entidades avaliadoras nos respectivos países. 

Na América do Sul, a reforma do aparelho do Estado, ocorrida na maioria 

dos países, a partir da década de 1990, produz mudanças estruturais na gestão 

destes países, direcionando para o abandono de um modelo burocrático e 

ineficiente, e a tentativa da adoção de um modelo que privilegia o atendimento às 

necessidades dos cidadãos e com foco na eficácia dos resultados. 
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Naquele período, gestores governamentais de diferentes países do 

continente sul-americano reconhecem a importância de estudos e pesquisas de 

avaliação, capazes de contribuir para aperfeiçoar as políticas públicas.  

Em 1994, no encontro realizado na cidade de Cartagena, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi recomendado pelos países 

participantes, para que a função “avaliação” fosse objeto de tratamento diferenciado 

e compatível com as exigências da nova realidade.  

Como conseqüência, cria-se, em 1997, com recursos do BID, o Projeto de 

Cooperação Técnica, denominado: “Projeto de Fortalecimento da Função Avaliação na 

América do Sul”, que conta com a participação do Brasil, Chile e Argentina, tendo como 

objetivos:  
 
Analisar os avanços no campo da avaliação – incluindo o marco legal e 
institucional de sistemas – na Argentina, no Brasil e no Chile, e elaborar 
recomendações para o seu fortalecimento e para possíveis aplicações 
desses avanços em outros países; promover o intercâmbio de experiências 
de caráter técnico e político sobre as fases de desenho, implementação, 
funcionamento e impacto dos diferentes sistemas de avaliação da gestão 
pública e de seus resultados; e disseminar informações sobre o uso da 
avaliação como instrumento integrante da gestão pública (TOLEDO SILVA, 
2002, p.5). 

 

No Brasil, recentemente, as instituições governamentais responsáveis por 

pesquisas e análises públicas vêm realizando iniciativas visando produzir 

indicadores socioeconômicos adequados e confiáveis, de modo a contribuir para que 

a avaliação dos programas governamentais seja efetiva, confiável e transparente. A 

experiência brasileira em avaliações de desempenho de administrações públicas 

pode ser identificada pelas tentativas de implementar os contratos de gestão, avaliar 

o Plano Plurianual (PPA) – 2000 a 2003 e avaliação individual de servidores públicos 

da União (SANTOS; CARDOSO, 2001).   
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1.3.3 Tipos de avaliação 

 

 

Identifica-se, nos estudos e aplicações disponíveis, uma considerável 

diversidade de critérios para a classificação dos diversos tipos de avaliação, que 

variam em função dos objetivos, das expectativas dos interessados, do suporte 

institucional utilizado e dos recursos disponíveis. 

A partir desses critérios classificam-se os diversos tipos de avaliação, 

segundo o momento em que se realiza, e a procedência dos avaliadores. 

Os diferentes tipos de avaliação, apresentados a seguir, identificados na 

pesquisa teórica realizada, poderão ser mais facilmente entendidos com base no 

exposto na figura 4:  

 

 

ElaboraçãoElaboração ImplementaçãoImplementação

RecursosRecursos

EficáciaEficácia

EfetividadeEfetividade

EficiênciaEficiência

NecessidadesNecessidades

ENTRADAS P  R  O  C  E  S  S  O  S SAÍDAS

ImpactosImpactos

ResultadosObjetivos

Avaliação
Formativa

Avaliação
Formativa Avaliação

Somativa

Avaliação
Somativa

ElaboraçãoElaboração ImplementaçãoImplementação

RecursosRecursos

EficáciaEficácia

EfetividadeEfetividade

EficiênciaEficiência

NecessidadesNecessidades

ENTRADAS P  R  O  C  E  S  S  O  S SAÍDAS

ImpactosImpactos

ResultadosObjetivos

Avaliação
Formativa

Avaliação
Formativa Avaliação

Somativa

Avaliação
Somativa

 
 

Figura 4: Diagrama lógico de avaliação de programas 
Fonte: Caderno de Planejamento da Procenge, 1986. 

                                                  Adaptada pelo autor. 

 

Ao considerar o fluxo de dados, das informações, bem como das atividades 

ou ações, da direita para a esquerda - no sentido das necessidades para os 

impactos -, explicitados no eixo central da figura 4, é possível identificar um conjunto 

de eventos e de momentos que permitirá enquadrar mais facilmente os diversos 

tipos de avaliação defendidos atualmente por várias correntes de pensamento. 
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O processo inicia-se com o levantamento das necessidades ou desejos, 

identificados num determinado segmento da realidade que se pretende modificar, a 

fim de conduzí-la para uma situação mais desejável, atual ou futura; continua com a 

elaboração do plano, programa ou projeto; e segue com a sua implementação – 

execução de ações ou atividades – que produzirá um ou mais resultados, cujas 

conseqüências irão provocar as mudanças – os impactos – e, quando são 

desejados, representam os objetivos previamente definidos.  

 

 

1.3.3.1 A avaliação, conforme o momento em que é realizada  

 

De acordo com este critério, a avaliação pode ser realizada antes, durante 

ou após a implementação de uma determinada política, plano, programa ou projeto. 

A avaliação antes (ou ex-ante) sempre antecede a implementação de, pelo 

menos, um dos sobreditos instrumentos, e tem como objetivo subsidiar a tomada de 

decisão sobre a conveniência, ou não, de implementá-los. Na opinião de Aguillar e 

Ander-Egg (1994), essa avaliação do próprio programa ou projeto, feita ainda na 

fase de sua elaboração, objetiva decidir, com a devida antecedência, sobre a 

conveniência de aprovação de sua realização. Esse tipo de avaliação “sempre foi 

muito estimulada e induzida nos programas financiados pelos organismos 

multilaterais de financiamento, principalmente aqueles voltados à infra-estrutura 

econômica e ao desenvolvimento urbano” (LOBO, 1998, p.76).  

Segundo Cohen e Franco (2004), em termos de técnicas exitosas utilizadas 

na avaliação ex-ante, a Análise Custo Benefício (ACB) e a Análise Custo Efetividade 

(ACE) têm se revelado bastante adequadas, sendo a primeira mais apropriada para 

análise de projetos econômicos, enquanto a segunda tem demonstrado mais 

adequação na avaliação de projetos sociais. Esta afirmação é amparada no 

argumento de que a avaliação de projetos econômicos sempre utiliza ACB, porque 

tanto os custos como os benefícios podem ser expressos nas mesmas unidades  

monetárias. Por outro lado, a técnica de ACE é a mais adequada para ser aplicada 

em projetos sociais, porque os resultados ou impactos nem sempre podem ser 

traduzidos em moedas. 
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A avaliação realizada durante a implementação, segundo Aguillar e Ander-

Egg (1994), tem o propósito de verificar se as ações realizadas e os resultados 

alcançados estão produzindo os impactos inicialmente propostos. De acordo com 

estes autores, outra característica dessa avaliação consiste em sua realização ser 

constante, durante toda a fase de implementação. Os autores ainda afirmam que as 

decisões decorrentes dessa avaliação enquadram-se em dois tipos: (1) prosseguir, 

ou não, com o programa e, caso positivo, (2) realizar os ajustes pertinentes, a fim de 

adequar o programa à nova realidade. Cohen e Franco (2004) aplicam esses 

critérios de classificação da avaliação de forma diferente. Consideram duas 

diferenças na avaliação ex-post: uma realizada durante a implementação, e a outra, 

após. Quando a avaliação é realizada durante a implementação, os autores a 

denominam de avaliação de processo, também conhecida como avaliação formativa 

– produz informações para melhorar o programa durante a sua implementação. 

A avaliação após (ou ex-post) é sempre realizada após a implementação, e 

tem como finalidade aferir se a política, plano, programa ou projeto atingiu seus 

objetivos.  
A avaliação ex-post propriamente dita é levada a cabo quando o programa 
ou projeto alcança seu pleno desenvolvimento (meses ou até anos depois 
de finalizada a execução). Por isso, esse tipo de avaliação costuma chamar-
se avaliação de impacto ou avaliação pós-decisão (AGUILLAR; ANDER-
EGG, 1994, p. 42).  

 

A avaliação de impacto, ou avaliação somativa, produz informações para 

que sejam tomadas decisões sobre sua continuidade ou sua aceitação pelos 

cidadãos usuários. 

 

1.3.3.2 A avaliação segundo a procedência dos avaliadores 

 

De acordo com Cohen e Franco (2004), a avaliação, segundo este critério, 

pode ser classificada como: interna, externa, mista ou participativa.  

Avaliação interna, segundo Aguillar e Ander-Egg (1994), é aquela realizada 

por pessoas da entidade patrocinadora ou gestora do projeto, destacando-se como 

vantagem o maior conhecimento dos avaliadores sobre o objeto que está sendo 

avaliado. Como desvantagem, existe a probabilidade desses avaliadores 
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destacarem os pontos fortes do programa e menosprezarem os pontos fracos. Outra 

desvantagem é ressaltada por Cohen e Franco (2004, p.112), ao apontarem que: 

“contra esta forma de avaliação se alega que proporciona menores garantias de 

objetividade, já que a organização agente seria juiz e interessado”. 

A avaliação externa é aquela realizada por profissionais que não pertencem 

aos quadros da entidade patrocinadora do projeto e que são contratados para esta 

finalidade. As vantagens, salientadas por Cohen e Franco (2004), são as de que o 

processo seria realizado por pessoas isentas, com experiência, e detentoras de 

maior conhecimento da metodologia de avaliação. Como desvantagem, os autores 

citam a dificuldade dos avaliadores de obter todas as informações necessárias, 

devido às atitudes reativas dos executores do projeto, por se sentirem avaliados por 

pessoas estranhas. 

A avaliação mista é uma combinação dos tipos externo e interno, feita por 

equipe constituída por avaliadores contratados e pessoas dos quadros da entidade 

executora do projeto. Trata-se de uma estratégia para minimizar os pontos fracos e 

fortalecer os pontos fortes identificados nos tipos de avaliações anteriores (COEN; 

FRANCO, 2004). 

Finalmente, a avaliação participativa tem como objetivo colocar o cidadão 

beneficiário mais perto do projeto. A equipe é composta por pessoas envolvidas em 

todas as etapas do projeto e pelos cidadãos beneficiários. 

 

1.3.4 Avaliação de impacto 

 

No entender de Roche (2002), avaliação de impacto, introduzida na seção 

anterior, é um conjunto de ações realizadas de forma ordenada, metódica e 

organizada, para provocar claras e contínuas mudanças – favoráveis ou não, 

planejadas ou improvisadas - na vida das pessoas, visando atender às suas 

necessidades e aspirações, como resultado de implementação de programas 

sociais. 

A figura 5 representa a cadeia de impacto e a importância do respectivo 

contexto. Na seqüência podem ser observados os diversos termos que compõem o 
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conceito de avaliação de impacto, definidos para facilitar o entendimento dos 

eventos presentes nos diferentes momentos, ao longo do processo. 

 
          

AtividadesAtividades

Insumos Produtos Resultados ou efeitos Impacto

Crescente influência
do contexto social,
econômico, ambiental 
e político.

Cadeia de
impacto

Cadeia de
impacto

AtividadesAtividades

Insumos Produtos Resultados ou efeitos Impacto

Crescente influência
do contexto social,
econômico, ambiental 
e político.

Cadeia de
impacto

Cadeia de
impacto

 
Figura 5: A cadeia de impacto e a importância do contexto 

         Fonte: ROCHE, 2002. p. 43. 
         Adaptada pelo autor. 

 

Insumos: os bens, serviços ou materiais necessários para assegurar a adequada 

realização das atividades. 

Atividades: as ações executadas para dar origem a um determinado produto.  

Produtos: os resultados concretos da execução das atividades realizadas, a partir 

dos insumos disponíveis. Os produtos se apresentam sob a forma de bens ou 

serviços, tangíveis ou intangíveis, intermediários ou finais, durante a implementação 

do projeto. 

Efeitos: os resultados das ações consideradas pelo projeto, verificados durante ou 

depois do mesmo. 

Impacto: os efeitos de um projeto.  

O importante a destacar nas definições é a lógica da seqüência temporal 

definida para os termos: produtos, como conseqüência das atividades; efeitos, como 

conseqüência dos produtos; e o impacto, como conseqüência dos resultados 

(COHEN; e FRANCO, 2004).  
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1.4 Indicadores de avaliação 

 

 

Esta parte abrange breves considerações a respeito das diversas linhas de 

pensamento e os critérios de seleção de indicadores, num sentido amplo. Em 

seguida, trata, específica e detalhadamente, de alguns aspectos dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável.  

 

1.4.1 Conceitos 

 

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa vinculada ao 

Ministério da Ciência e da Tecnologia, promotora e financiadora da inovação e da 

pesquisa científica e tecnológica no país, conceitua indicador como:  
 
Uma medida agregada e completa que permite descrever ou avaliar um 
fenômeno, sua natureza, estado e evolução; articula ou correlaciona 
variáveis e suas unidades de medida; é composta ou relativa. Os 
indicadores apresentam as seguintes características: generalidades, 
correlacionamento entre variáveis distintas e de diferentes contextos, 
quantificabilidade, temporalidade e possibilidade de construir-se em 
componentes básicos de desenvolvimentos teóricos. As variáveis são os 
elementos que configuram ou caracterizam um fenômeno e normalmente 
são mensuráveis, possuem uma unidade de medida e se expressam em 
valores absolutos. As estatísticas são os resultados tabulados da medida de 
uma variável (ação, atributo, objeto) ainda que se utilizem em um sentido 
amplo para desenhar os aspectos teóricos e metodológicos (operativos) de 
uma medida (Finep, 2002). 

 
No que se refere à quantificação, o BID (1997) aponta na mesma direção, ao 

definir indicador como uma especificação qualito-quantitativa para medir se um 

objetivo foi alcançado. Na visão de Rua (2000), os indicadores são informações 

mensuráveis para representar, através de números, estados ou tendências de uma 

determinada realidade sob observação, com base em normas pré-definidas. A 

autora avança, ao classificar os indicadores segundo alguns critérios, como: visão do 

futuro, indicando tendências do que pode acontecer, ou medição do passado, 

revelando fatos que ocorreram; quanto ao objeto de atuação – insumos, processos 

ou produtos de um empreendimento; quanto à amplitude, se é pontual, setorial ou se 

abrange toda uma organização; se resulta, ou não, de uma única medição; e se a 
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medição do atributo de um objeto ou fenômeno foi, ou não, obtida diretamente. 

Paladini (2000) ratifica este pensamento, ao adotar como premissa que todo 

indicador, para se credenciar a ser um instrumento de avaliação, deve ter bases 

mensuráveis, ou seja, quantitativas. Outra linha é a adotada por Bellen (2005), 

quando afirma que os indicadores não apenas devem evidenciar a complexidade 

dos fenômenos de forma simplificada, como também ter uma capacidade de 

comunicação para retratar uma realidade de forma atrativa e concisa, e que 

sensibilize os atores políticos envolvidos para a tomada de decisão.  

 

1.4.2 Critérios de seleção 

 

Pesquisa realizada revela dificuldades em estabelecer regras gerais para 

selecionar indicadores, por conta de divergência de opiniões existentes entre 

diversas correntes de pensamento consultadas. Apesar disso, observa-se uma 

convergência em torno de alguns critérios, dentre os quais se destacam:  

 

a) relevância – importância para evidenciar uma realidade e suas 

tendências;  

b) clareza – facilidade de compreensão;  

c) disponibilidade – dados prontos e de fácil acesso; 

d) confiabilidade – certeza de que a realidade está sendo representada com 

fidelidade; e 

e) custos x efetividade – os benefícios superam os custos dispendidos na 

sua obtenção.  
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1.4.3 Indicadores de desenvolvimento sustentável 

 

Este segmento considera os principais elementos dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável julgados importantes para este TCM, tais como: os 

conceitos, a origem da opção por estes indicadores, a iniciativa brasileira, as 

dimensões de sustentatibilidade utilizadas, a qualificação (atributos) dos indicadores, 

e os indicadores utilizados para avaliar o Cabo 2010.  

Segundo Bellen (2004), os indicadores de desenvolvimento sustentável 

podem ser entendidos como importantes instrumentos capazes de apontar ou 

comunicar as condições ou tendências da sustentabilidade de um setor público ou 

privado, de modo a auxiliar a tomada de decisões. Segundo o autor, os indicadores 

do setor público devem estar relacionados a: saúde, educação, emprego, renda, 

preservação do meio ambiente etc.. Enquanto aqueles do setor privado estão 

voltados para o desempenho da economia, a responsabilidade social e a resposta 

do meio ambiente. Na opinião de Philippi Júnior (2005, p.765), “o indicador de 

desenvolvimento sustentável pode ser definido como um parâmetro que serve para o 

monitoramento da sustentabilidade de um modelo adotado de desenvolvimento”. 

Ainda segundo o autor, este indicador assume papel decisivo durante o 

monitoramento e a implementação de um plano de desenvolvimento sustentável, 

sem contar com a sua valiosa contribuição nas etapas de mobilização e 

conscientização dos atores envolvidos. Para o IBGE (2004, p.10), os Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável “são instrumentos essenciais para guiar a ação e 

subsidiar o acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado, rumo ao 

desenvolvimento sustentável”. 

Desde o início da década de 1990, têm-se observado diversas iniciativas de 

países, regiões e organizações, em escala mundial, tais como: a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico14 (OCDE), o Banco Mundial e as 

Nações Unidas, todas voltadas para a definição e a sistematização de Indicadores 

do Desenvolvimento Sustentável (GADREY; JANI, 2006).  

                                                 
14 A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é um fórum para discussão,   
   consulta e coordenação da política de 30 países que, juntos, produzem dois terços da riqueza  
   mundial.  
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No plano internacional, a OCDE foi uma das instituições precursoras neste 

tema, ao realizar um trabalho, em 1989, sobre indicadores de desenvolvimento 

ambiental, para atender uma demanda dos países que compõem o Grupo dos 

Sete15 (G-7) (BEZERRA, 2004).  

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, dentre os resultados 

produzidos merece destaque a Agenda 21, um instrumento incluindo metas para 

melhorar as condições ambientais do planeta. O capítulo 40 da Agenda 21 

estabelece as recomendações para países, estados ou municípios, bem como 

organizações governamentais e não-governamentais desenvolverem e 

implementarem indicadores de desenvolvimento sustentável que permitam retratar a 

sustentabilidade de cada realidade específica. Logo em seguida, a Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável (CDS) da própria ONU lidera uma ação internacional 

para tratar de diversas questões, dentre elas, informações para tomada de decisão 

sobre desenvolvimento sustentável. O resultado desse movimento levou a CDS a 

publicar, em 1996, o documento “Indicators of sustainable development: frameworl 

and methodologies”, contendo 134 indicadores, reduzidos para 57, no ano 2000 

(IBGE, 2004). 

No plano nacional, merece destaque o trabalho pioneiro do IBGE que, 

inspirado no produto da CDS, divulga, em 2002, “50 indicadores de desenvolvimento 

sustentável”, reeditado no ano de 2004, contendo 59 indicadores que representa, na 

sua grande maioria, atualizações daqueles publicados na primeira edição.  

Os indicadores apresentados pelo IBGE estão organizados em quatro 

dimensões: social, ambiental, econômica e institucional, segundo a proposta da 

CDS. Cada uma das dimensões é desdobrada em temas, e estes, em indicadores. 

A dimensão social dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

considera o desenvolvimento como um processo que conduz à redução das 

desigualdades sociais e à conseqüente melhoria da qualidade de vida da população 

(BELLEN, 2005). “Os indicadores incluídos nesta dimensão abrangem os temas: 

população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança”  

                                                 
15 Associação internacional que reúne os sete países detentores das economias mais ricas do mundo  
   desenvolvido: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá.  
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(IBGE , 2004. p.13).  

A dimensão ambiental dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

revela os impactos das intervenções humanas no meio ambiente, como: os níveis de 

utilização de combustíveis fósseis, emissão de substâncias poluentes, políticas de 

conservação de energia e de recursos etc. O saneamento é um dos temas que 

compõem esta dimensão, conforme proposta do IBGE. “O tema saneamento reúne 

os indicadores relacionados a abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta 

e destino de lixo” (IBGE, 2004. p. 12).  

A dimensão econômica dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

focaliza a economia como um todo, ao tratar do comportamento da renda nacional, 

dos investimentos totais, da balança comercial etc., além de procurar identificar os 

efeitos decorrentes de intervenções voltadas para a busca da racionalidade 

(eficiência) dos processos produtivos e de apontar o grau de alinhamento do 

consumo da sociedade com os princípios da sustentabilidade. Os indicadores 

considerados nesta dimensão estão incluídos nos temas quadro econômico e 

padrão de consumo (IBGE, 2004). 

A dimensão institucional dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

identifica a condução política adotada, as iniciativas e a determinação para inserir 

uma determinada realidade nos padrões aceitáveis de sustentabilidade. Os 

indicadores desta dimensão estão contemplados nos temas quadro institucional e 

capacidade institucional (IBGE, 2004).  

O quadro 5, denominado “Cadastro de atributos dos indicadores”, é inspirado 

no modelo adotado pela RIPSA (2002), e tem a finalidade de facilitar não apenas o 

entendimento do significado dos indicadores, como também aprimorar a 

apresentação da análise dos resultados relacionados a cada uma das dimensões 

adotadas para o desenvolvimento sustentável.  
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Quadro 5: Cadastro de atributos dos indicadores 

Componente Caracterização 

Dimensão Descrição de uma das quatro dimensões consideradas para o 
desenvolvimento sustentável. 

Nome Denominação do indicador. 

Conceito Significado e principais características do indicador. 

Método de cálculo Expressão analítica detalhada utilizada para a obtenção do indicador, 
com a especificação clara, precisa e sucinta de seus elementos. 

Relevância Importância do indicador para o desenvolvimento sustentável da 
realidade pesquisada.  

Fontes Entidades responsáveis pela produção dos dados para o cálculo do 
indicador e dos respectivos comentários. 

Comentários 

Exposições sobre: dados disponíveis e confiáveis que podem 
contribuir para a valorização da informação, agrupados por sexo, faixa 
etária; tabelas sintetizadas ou gráficos que apontam a situação do 
indicador, em momentos diferentes ou em relação a segmentos 
similares da realidade pesquisada; principais elementos que 
condicionam a utilização do indicador; e relacionamentos com outros 
indicadores etc.  

Fonte: RIPSA, 2002. 
           Adaptado pelo autor. 

 

Portanto, com base nas considerações acima, nos critérios gerais para 

seleção, já apresentados, nos dados disponíveis para cálculos, foram escolhidos 15 

(quinze) indicadores de desenvolvimento sustentável para avaliar o Cabo 2010, os 

quais estão explicitados no quadro 6, organizado segundo a hierarquia de 

desagregação, da direita para a esquerda, ou seja: dimensão – tema – indicador.  

O quadro 6 apresenta as quatro dimensões – social, ambiental, institucional 

e econômica - seguidas dos respectivos temas e indicadores, conforme proposto 

pelo IBGE (2004).  
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Quadro 6: Dimensões social, ambiental, institucional e econômica, temas e indicadores de 
desenvolvimento sustentável 

Dimensão Tema Indicador 

Social 

Educação  

Taxa de escolarização 

Taxa de analfabetismo 

Nível de escolaridade 

Saúde 

 
Atenção básica à saúde 
 
 
Imunização contra doenças infecciosas infantis 
 
 
Taxa de mortalidade infantil  
 
 
Mortalidade proporcional infantil 
 
 
Coeficiente de mortalidade para algumas 
causas selecionadas 
 

Trabalho e rendimento 

 
Rendimento médio mensal 
 
 
Rendimento familiar per capita 
 

 
Ambiental 

 
Saneamento 

 
Acesso a serviços de coleta de lixo doméstico 
 
 
Acesso a sistema de abastecimento de água 
 
 
Acesso a sistema de esgotamento sanitário 
 

 
Institucional 

 
Quadro institucional Existência de Conselhos Municipais 

Econômico Quadro econômico 
 
Produto Interno Bruto per capita 
 

Fonte: IBGE, 2004. 
           Adaptado pelo autor. 
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METODOLOGIA 
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Esta parte reúne a abordagem metodológica adotada, a estratégia escolhida 

para a investigação, os meios considerados para a coleta de dados, as técnicas 

empregadas para realizar a pesquisa, o tratamento dos dados e as restrições 

identificadas para realizar a pesquisa.  

 

2.1 A abordagem da metodologia 

 

Em razão da natureza avaliativa da pesquisa envolvida neste TCM, a 

abordagem metodológica adotada é predominantemente, porém não 

exclusivamente, qualitativa. Tal metodologia justifica-se pelas características dos 

dados e resultados obtidos; uma parte da avaliação do Cabo 2010 é essencialmente 

descritiva e outra traduzida por indicadores de desempenho. Segundo os 

pesquisadores Grubits e Norieg (2004), a investigação qualitativa é subjetiva e tem 

como finalidade descrever e explicar fatos ou eventos de interesse científico, através 

do tratamento numérico das observações. A realidade é composta de causas e 

efeitos, e a análise dos fenômenos relacionados com essa realidade passa pela 

quantificação das causas e dos efeitos, a fim de maximizar a objetividade da 

pesquisa. Na opinião desses autores, este tipo de pesquisa visa realizar uma análise 

interpretativa profunda e detalhada de uma realidade objetiva.  

De acordo com Diehl e Tatim, as metodologias qualitativa e quantitativa se 

diferenciam tanto pela forma de abordar, como pela seqüência lógica de visualizar 

um problema. Segundo estes estudiosos, na pesquisa qualitativa:  

Os estudos podem descrever a complexidade de determinado problema e 
a interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança 
de dado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos 
(2004, p.52).    

 
 

Na abordagem qualitativa, o contexto histórico do objeto pesquisado é 

assimilado de forma detalhada, utilizando-se procedimentos e técnicas capazes de 

tornar as análises e reflexões mais efetivas. Estudos específicos sobre o objeto 

pesquisado, observações, aplicação de questionários, realização de entrevistas, 
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além de análise e de interpretação de dados, apresentados de forma descritiva, são 

fatores determinantes para o sucesso desse processo (OLIVEIRA, 2005). 

 

2.2 A estratégia da pesquisa: o estudo de caso 

 

O título deste trabalho expressa claramente a estratégia adotada para a 

investigação: estudo de caso. Conforme explicitado anteriormente, o caso, objeto 

desta pesquisa, é a avaliação do Cabo 2010, no período de 1998 a 2004. 

De acordo com Diehl e Tatim (2004), o estudo de caso, como método de 

pesquisa, é um processo de investigação científica que resulta num seqüenciamento 

lógico e criativo de aspectos relevantes de um ou mais segmentos bem 

determinados de uma realidade, seja ela pessoal, cultural, ou de natureza social, 

econômica ou política. Ainda segundo as mesmas autoras, uma característica do 

estudo de caso é a busca ampla e detalhada de conhecimentos sobre o objeto 

estudado. Como principais vantagens, as autoras apontam: “o estímulo a novas 

descobertas, a ênfase na totalidade e a simplicidade dos procedimentos. Enquanto a 

dificuldade de generalização dos resultados obtidos é vista como a mais forte 

limitação” (DIEHL; TATIM, 2004, p.61).  

Ao demonstrar a contribuição do estudo de caso para a compreensão da 

complexidade dos fenômenos sociais, Yin lembra que:  
 
O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 
características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – 
tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 
internacionais e maturação de setores econômicos (2006, p.20).  
 

Martins (2006) afirma que o estudo de caso, para atender aos requisitos de 

excelência, deve ser: importante, eficaz e suficiente, e apresentado de forma 

atraente. 

Segundo o autor, a importância é destacada quando o estudo é inédito, 

autêntico e informativo, isto é, quando tem a capacidade de exibir situações ou 

tendências até então não tratadas por trabalhos similares. 
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Ainda de acordo com o autor, o estudo de caso é considerado eficaz quando  

tem o potencial para produzir resultados. Isto significa que ele deve estar baseado 

em um quadro teórico subjacente e bem fundamentado, capaz de orientar 

adequadamente a investigação científica. Também deve colocar em funcionamento 

um plano de pesquisa que destaque as etapas, envolvendo as técnicas de pesquisa, 

os recursos necessários e os prazos assumidos. Além disso, a confiabilidade dos 

dados coletados e a validade dos resultados em relação ao que se almeja alcançar 

são outros elementos considerados igualmente importantes. 

Finalmente, para Martins (2006), um estudo de caso deve ser suficiente 

quando existe uma nítida separação entre os fatos ou eventos de interesse científico 

que estão sendo estudados e o seu respectivo contexto. Adicionalmente, deve exibir 

os aspectos relevantes da pesquisa e demonstrar claramente que as técnicas de 

coleta e de avaliação dos resultados obedecem a uma seqüência lógica e 

consistente. O relatório do estudo de caso, para ser atraente, deve ser coerente, 

claro, preciso e sucinto.  

Outro aspecto a ser destacado é que o tipo de pesquisa adotado neste 

trabalho enquadra-se no critério defendido por Vergara (2004), que considera dois 

aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, a pesquisa realizada através do estudo de caso é descritiva 

e explicativa. Descritiva, porque explicita os principais atributos dos indicadores de 

desempenho selecionados e, ao mesmo tempo, evidencia, através desses 

indicadores, os aspectos mais significativos dos temas associados a cada dimensão 

do desenvolvimento sustentável do Cabo de Santo Agostinho. A pesquisa também é 

explicativa, porque se apóia na estrutura descritiva antes citada para justificar as 

relações de causa e efeito constatadas, como também os fatores determinantes para 

o comportamento dos indicadores analisados no período considerado. 

Quanto aos meios, e ainda de acordo com a autora, a pesquisa focaliza os 

ambientes alternativos escolhidos para a coleta dos dados que serão apresentados 

na etapa seguinte deste TCM. 
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2.3 Meios para coleta de dados 

 

Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica em arquivos de 

instituições públicas, bibliotecas, e na Internet, para recuperar os documentos 

pertinentes à história e ao perfil do Município, avaliações de resultados em áreas 

específicas como, por exemplo, educação e saúde, bem como os indicadores 

socioeconômicos. 

Foram recuperados e analisados os mais variados tipos de documentos, 

desde livros e revistas científicas, até artigos publicados via Internet, através do 

acesso às bibliotecas virtuais disponibilizadas por entidades governamentais e 

particulares as mais diversas.    

 

2.4 Técnicas de pesquisa 

 

A observação e as entrevistas foram as técnicas utilizadas para a coleta de 

dados, neste TCM.  

A observação constitui um dos meios mais importantes utilizados, porque o 

pesquisador, em boa parte do período da pesquisa, na condição de integrante dos 

quadros da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, participou ativamente de 

reuniões periódicas do Comitê de Gestão do Cabo 2010. As observações, lições e 

experiências coletadas e registradas, na época, revelam-se, atualmente, de grande 

utilidade para este trabalho. As entrevistas com os gestores da Prefeitura do Cabo 

de Santo Agostinho, no período pesquisado, utilizando-se roteiro específico semi-

estruturado (Apêndice B), têm a finalidade de coletar informações sobre as ações 

realizadas e os resultados obtidos, identificar os fatores determinantes para os 

resultados evidenciados pelos indicadores de desenvolvimento sustentável e, 

também, validar os dados e a análise da pesquisa.  
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2.5 Tratamento dos dados 

Na opinião de Martins (2006), o tratamento de dados é uma técnica de 

estudo e análise para transmitir, de forma objetiva, sistemática e qualitativa os 

resultados da pesquisa, visando confirmar, ou não, os propósitos e as evidências de 

um estudo de caso.  

No capítulo anterior, ao tratar do conceito de indicadores, o quadro 5, 

Cadastro dos atributos dos indicadores, e o quadro 6, Dimensões social, ambiental, 

institucional e econômica, temas e indicadores de desenvolvimento sustentável, 

apontam indicativos consistentes da estrutura adotada para tratar os dados 

coletados.  

Devido ao fato de a abordagem da pesquisa contemplar alguns instrumentos 

da investigação quantitativa, utiliza-se, com bastante intensidade, o tratamento dos 

dados, através da estatística descritiva e de recursos ilustrativos, como tabelas e 

gráficos.  

 

2.6 Limitações da pesquisa 

 

A estratégia adotada para a coleta e tratamento dos dados contém 

limitações, as quais, entretanto, não comprometem os resultados obtidos. Dentre 

elas, merecem destaque:  

1. a impossibilidade de fazer generalizações, ou seja, de estender os 

resultados e as conclusões da pesquisa para outros municípios, embora, 

dependendo do contexto e feitas as devidas ressalvas, seja possível 

realizar inferências em relação a iniciativas similares; 

2. devido à falta de dados, a pesquisa não aprofunda o suficiente, de modo 

a poder destacar os distritos do Município do Cabo de Santo Agostinho 

na avaliação realizada; e,  

3. a ausência do pesquisador das reuniões do Comitê de Gestão do Cabo 
2010, durante a maior parte do ano de 2003 e todo o ano de 2004, fato 

que o impossibilitou de participar dos debates e, conseqüentemente, 

colher dados e informações mais valiosas para este estudo.  
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Capítulo III 

RESULTADOS 

OBTIDOS 
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Esta parte tem como finalidade aferir a correspondência entre os objetivos ou 

as ações formuladas no Cabo 2010 e os seus efeitos ou conseqüências sobre os 

diversos segmentos da realidade do Município, decorrentes da implementação do 

instrumento de planejamento, no período de 1998 a 2004. 

O conteúdo deste item reúne um conjunto de elementos voltados para 

explicitar os resultados apresentados por cada tema analisado, cuja estrutura básica 

compreende:  

i. breve caracterização ou contextualização do tema;  

ii. indicadores de desenvolvimento sustentável selecionados, destacando o 

conceito e a relevância dos mesmos, além da fonte de dados utilizada para a 

sua obtenção;  

iii. síntese da situação, em 1997, extraída do diagnóstico situacional do Cabo 
2010;  

iv. objetivos ou ações estabelecidas no citado plano, utilizando-as como 

referenciais para a avaliação; e 

v. análise dos resultados obtidos através da comparação dos objetivos ou ações 

estabelecidas com os produtos gerados decorrentes das implementações 

realizadas no período da pesquisa, identificando os aspectos mais relevantes 

que influenciaram os respectivos resultados.  

Quanto aos indicadores selecionados, estão organizados segundo as 

dimensões definidas no Cabo 2010, ou seja: sóciocultural, infra-estrutura básica e 

meio ambiente, político - institucional e econômica. Por conta disso, a apresentação 

desses indicadores nesta parte do TCM segue uma seqüência diferente daquela 

disposta no quadro 6. Por exemplo: a dimensão social só considera os indicadores 

associados aos temas educação e saúde, excluindo o tema trabalho e rendimento 

que, por sua vez, passa a integrar o tema quadro econômico.    

 Os dados relativos aos resultados obtidos foram colhidos nas entrevistas com 

as pessoas que exerciam cargos na gestão do Município do Cabo de Santo 

Agostinho, no período da pesquisa, bem como outras fontes pertinentes.  
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Convém salientar que os resultados do censo realizado pelo IBGE, no ano de 

2000, quando julgados necessários, estão considerados neste trabalho, como um 

elemento indicativo da situação que está sendo avaliada, naquela data, ou mesmo 

podendo ser comparado com o último censo realizado pela entidade acima citada, 

em 1991.  

 

3.1 Dimensão sóciocultural 

 

Esta dimensão focaliza a sustentabilidade do desenvolvimento através dos 

temas educação, cultura e saúde. 

 

 
3.1.1 Educação 

 

A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, define o 

papel da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à 

educação, bem como garante a todo o brasileiro o direito de freqüentar a escola, nas 

condições previamente estabelecidas.  

Além disso, a LDB organiza o ensino brasileiro em níveis e modalidades. Os 

níveis compreendem a educação básica e a superior. A educação básica é 

constituída pela educação infantil (creche e pré-escola), e pelo ensino fundamental e 

médio. Por sua vez, as modalidades de ensino abrangem a educação de jovens e 

adultos, a educação tecnológica e a formação profissional e a educação especial. 

Acrescente-se, ainda, que o ensino é distribuído segundo as dependências 

administrativas federal, estadual, municipal e particular. 
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Indicadores selecionados16  

 

Neste TCM, os indicadores adotados para avaliar a educação procuram 

evidenciar a amplitude da cobertura escolar, o grau de analfabetismo da população 

e o seu nível de escolaridade, para diversas faixas etárias da população do Cabo de 

Santo Agostinho, no período de 1998 a 2004. Nesse sentido, consideram-se os 

seguintes indicadores: taxa de escolarização, taxa de analfabetismo e nível de 
escolaridade. 

 

Taxa de escolarização  

 

A taxa de escolarização é o percentual da população infanto-juvenil, por 

faixa etária, que freqüenta a escola, em relação à população total residente no 

município, da mesma faixa etária, no ano considerado.  

Através da escolarização, é possível identificar a taxa de cobertura do ensino 

das dependências administrativas, desde a creche ao nível superior.  

Neste TCM, essa taxa é obtida pela divisão do número de pessoas, por faixa 

etária, que freqüentam a escola, pela população da mesma faixa etária, residente no 

Cabo de Santo Agostinho, no ano considerado, e o resultado da divisão, multiplicado 

por 100.  

A Constituição Federal de 1988, combinada com a LDB, estabelece que a 

educação é um direito de todos e um dever do Estado, visando assegurar ao 

educando o seu pleno desenvolvimento, sua qualificação para o trabalho e para o 

exercício da cidadania, baseado no princípio da igualdade de acesso e freqüência à 

escola. A partir da garantia do acesso universal à educação, é possível capacitar os 

cidadãos para adquirir valores, conhecimentos e habilidades capazes de inserí-los 

no mercado de trabalho, no convívio social e de despertar a sua consciência cívica 

para tratar de questões que promovam o desenvolvimento sustentável do espaço 

geográfico de seu interesse (IBGE, 2004). 

                                                 
16 Texto baseado no documento: IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil, 2004. 
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As fontes de dados para o cálculo da taxa de escolarização são o Cabo 
2010 e a Secretaria de Estado de Educação de Pernambuco (SEE).  

 

 

Taxa de analfabetismo 

 

A taxa de analfabetismo é o percentual da população de 15 anos ou mais 

de idade que não sabe ler ou escrever, pelo menos um simples bilhete, no idioma 

que conhece, em relação à população da mesma faixa etária, em determinado 

espaço, no ano considerado.  

Através da taxa de analfabetismo no Cabo de Santo Agostinho, é possível 

identificar a proporção da população do Município que não é alfabetizada.  

Essa taxa é obtida pela divisão do número de pessoas, de 15 anos ou mais 

de idade que não sabem ler ou escrever, em relação à população total residente no 

Município, dessa mesma faixa, e o resultado da divisão, multiplicado por 100.  

Mesmo apresentando taxas declinantes nas últimas décadas, o 

analfabetismo ainda é o principal responsável pelo atraso educacional do nosso país 

e, em especial, do Nordeste.  

Dentre as principais conseqüências do analfabetismo destacam-se: impede 

a inserção das pessoas no mercado de trabalho; não desperta a consciência para a 

importância de racionalizar o uso dos recursos naturais e de preservar o meio 

ambiente; piora as condições das mulheres, tanto para disputarem espaço no 

mercado de trabalho quanto para uma melhor assimilação e utilização das políticas 

públicas voltadas para o controle da natalidade, da mortalidade infantil etc.  

Portanto, uma população analfabeta não reúne as melhores condições 

potenciais para contribuir para que o Município alcance mais rapidamente e se 

mantenha de forma mais duradoura dentro de patamares aceitáveis do 

desenvolvimento sustentável.  

O analfabetismo se apresenta sob duas formas: o absoluto e o funcional. 

São considerados analfabetos absolutos os indivíduos com 15 anos ou mais de 
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idade que não sabem ler e escrever um bilhete simples; e os analfabetos funcionais 

são aquelas pessoas com 25 anos ou mais, com menos de quatro anos de estudo.  

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, do ano de 2005, é a fonte de 

dados utilizada para o cálculo desse indicador.  

 

 

Nível de escolaridade 

 

O nível de escolaridade é a média de anos de estudo da população com 25 

anos ou mais de idade, residente em determinado local, no período considerado.  

Esse indicador, neste trabalho, é obtido pelo número de pessoas com 25 

anos ou mais de idade residentes no Município no Cabo de Santo Agostinho, e o 

número médio de anos de estudo dessa população.  

Quanto mais anos de estudos tem uma população, maiores são as suas 

chances de responder aos novos desafios culturais, sociais e tecnológicos, 

provocados pelas novas tecnologias e pelos padrões de automação de alguns 

processos produtivos. Maior escolaridade significa: senso crítico mais desenvolvido; 

melhores condições de aprofundar a reflexão sobre os valores fundamentais do 

homem e da sociedade; maior probabilidade de inserção num mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo; e uma consciência política que resulte numa postura 

mais atuante diante dos problemas que envolvem o desenvolvimento sustentável de 

todos os cidadãos.  

Como fonte de dados para o cálculo dessa taxa considera-se o Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil do ano de 2005.  

 

Situação em 199717 
 

Conforme diagnosticado no Cabo 2010, havia uma educação com baixa 

qualidade do ensino expressa em algumas evidências: déficit na cobertura escolar;  

                                                 
17 Texto baseado no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, 1997. 
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evasão escolar; pedagogia dissociada da realidade do aluno; poucos instrumentos 

didáticos; precárias condições das instalações físicas das escolas; desvalorização 

do magistério; poucos investimentos no ensino; cerca de 30% da população 

analfabeta, por não ter acesso à escola na idade própria.  

 

 
Objetivos estabelecidos para a Educação  

  
Os resultados esperados para a educação decorrem das duas estratégias 

formuladas para este tema, mencionadas no quadro 1. O primeiro desafio é a 

universalização do acesso a uma escola de qualidade, enquanto o segundo está 

centrado na qualificação profissional da população do Município em idade de 

trabalho.  

 

Resultados obtidos  

 

Segundo o IBGE, em 1997 o Município do Cabo de Santo Agostinho possuía 

uma população total residente de 144.188 habitantes, a qual, em 2004, atingiu 

163.493 habitantes.  

A tabela 1 apresenta os números globais da cobertura do ensino por 

dependência administrativa, no ano de 1997, comparado ao de 2004.  

Em 1997, existiam 50.746 estudantes matriculados em todos os níveis de 

ensino regular, correspondendo a 35,2% da população total do Município, 

aumentando em 2004, quando foram registrados 60.355 estudantes, ou 37% da 

população total residente no Cabo de Santo Agostinho. Nos dois períodos, observa-

se maior presença de alunos freqüentando a rede municipal de ensino, em relação 

às redes estadual e particular.  

Em 1997, 57,4% dos alunos que freqüentavam as escolas pertenciam à rede 

municipal; 30,8% à estadual, enquanto apenas 11,8% eram estudantes da rede 

particular. Em 2004, a rede municipal de ensino aumentou a sua participação para 

62,2% dos estudantes do município. Além disso, observa-se, naquele ano, uma 
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redução do número de acesso de pessoas às redes estadual (28,2%) e particular 

(9,6%). 

 
Tabela 1: Evolução do número de matrículas, por dependência administrativa, em valores absolutos e 

percentuais - Cabo de Santo Agostinho, 1997 e 2004 
Dependência 

Administrativa 

1997 2004 

Total % Total % 

Municipal 29.135 57,4 37.558 62,2 

Estadual 15.653 30,8 16.981 28,2 

Particular 5.958 11,8 5.816 9,6 

Total 50.746 100,0 60.355 100,0 

Fontes: Cabo 2010 (1997) e Secretaria Estadual de Educação (2004).  
             Organizada pelo autor. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1: Escola do Ensino Fundamental, Cabo de Santo Agostinho, 2003. 
Autor: Orlando Mindêlo, 2003. 

 

Ao desagregar os dados globais da escolarização por dependência 

administrativa, por níveis e modalidades de ensino, nos dois períodos, é possível 

uma melhor compreensão dos valores absolutos das distribuições de matrículas, 

conforme demonstrado na tabela 2. 

 

 



 

 

75

 

 
Tabela 2: Evolução do número de matrículas, por dependência administrativa, níveis e modalidades 

de ensino, Cabo de Santo Agostinho, 1997, 2000 e 2004 

Ano 
Dependência 

Administrativa

Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental Total 
Ensino

Médio 

Educação 

Especial 
EJA1 

Ensino 

Superior1ª à 4ª 5ª à 8ª

1997 

Municipal (*) 4.068 13.862 8.077 21.939 - 52 1.937 528 

Estadual (**) 214 4.075 6.311 10.386 4.927 9 -  

Particular 1.484 2.091 2.091 4.182 292 - - - 

Total 5.766 20.028 16.479 36.507 5.219 61 1.937 528 

2004 

Municipal 4.043 14.570 13.142 27.712 1.026 112 4.665 - 

Estadual 0 2.138 4.581 6.989 9.027 7 958 - 

Particular 1.136 1.845 1.633 3.478 845 0 357 - 

Total 5.179 18.553 19.356 38.179 10.898 119 5.980 - 

Fontes: Cabo 2010 (1997) e Secretaria Estadual de Educação (2004). 
             Organizada pelo autor.  
             (*) Acrescente: 351 alunos do supletivo + 260 alunos de estudos gerais. 
             (**) Acrescente: 117 alunos que freqüentam o ensino supletivo.  
             1 – Educação de Jovens e Adultos.  

 

A análise do total de cada período, explicitado na tabela 2, revela que, em 

2004, com exceção da educação infantil e do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, 

mais pessoas de diferentes faixas etárias estão matriculadas em todos os níveis e 

modalidades de ensino.  

Merecem ser destacados: o aumento do número de pessoas freqüentando o 

ensino médio, de 5219 (1997) para 10.898 (2004); e a elevação do número de 

acesso de alunos ao ensino para jovens e adultos, de 1.937 (1997) para 5.980 

(2004).  

Um exame no número de matrículas dos alunos no ensino fundamental, nos 

dois períodos, mostra que existia uma distribuição global mais eqüitativa entre os 

estudantes que freqüentavam o primeiro ciclo (1ª à 4ª série) e os do segundo ciclo 

(5ª à 8ª). O desequilíbrio entre esses ciclos, constatado na rede municipal em 1997, 

foi quase totalmente superado em 2004.  
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O ensino fundamental da rede municipal possuía, em 1997, 13.862 alunos 

da 1ª à 4ª série, e 8.077 estudantes da 5ª à 8ª série. Em 2004, essa situação 

praticamente se equilibra: 14.570 estudantes freqüentando o primeiro ciclo e 13.142 

o segundo.  

Outro dado que merece destaque é a evolução do número de acesso à 

educação de jovens e adultos. Em 1997, essa modalidade de ensino atendia 1.937 

alunos, passando para 5.980, em 2004, o que revela uma expressiva quantidade de 

pessoas estudando, fora da faixa etária ideal para freqüentar a sala de aula.  

A universalização do acesso a uma escola de qualidade é indicada pela taxa 
de escolarização do Município, que apresentou um crescimento a partir de 1997 e 

atinge um patamar digno de destaque no ano de 2003. Naquele ano, registravam-se 

103,1% dos alunos de 07 a 14 anos de idade em sala de aula. Este valor, acima de 

100%, era devido ao acesso ao ensino fundamental ser assegurado, pela rede 

municipal, às crianças residentes nas regiões limítrofes do Cabo de Santo 

Agostinho.  

Em 1997, o Cabo de Santo Agostinho “detém os percentuais mais baixos de 

escolarização, acarretando uma alfabetização tardia e de baixo nível escolar” (Cabo 
2010, 1997, v.1, p.56), uma posição desconfortável, quando comparada com os 

Municípios de Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes.  

Em 2003, o Município alcançou a universalização do ensino fundamental, e 

torna-se o primeiro município do Brasil a colocar 100% das crianças de 7 a 14 anos 

na escola, o que demonstra o inegável esforço dos gestores públicos para ampliar a 

oferta de matrículas do ensino básico, em particular, para o segmento populacional 

infanto-juvenil, de 07 a 14 anos de idade.  

Segundo o Cabo 2010, em dezembro de 1997 cerca de 7.305 crianças, de 7 

a 14 anos, não freqüentavam a escola.  

A universalização do ensino fundamental envolveu um pacto com a 

sociedade, em que a prioridade era o resgate da educação pública, que começou 

com a mobilização social e a conscientização de todos. Em 2002, começaram a 

aparecer os primeiros resultados. Contudo, dentre as 10.200 crianças residentes no 

Município, 700 ainda estavam fora da escola. 
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A fase final do trabalho foi realizada pelo programa Busca Ativa, que envolve 

uma ação intergovernamental – Prefeitura, Ministério Público e sociedade – que, 

através de visitas em cada residência, procurou identificar as causas das crianças 

não freqüentarem a escola, uma vez que existiam vagas. Foram constatadas 

algumas razões: muitas crianças não tinham certidão de nascimento; em outros 

casos, os pais mudavam de residência, por causa do trabalho nos canaviais; 

algumas crianças não o faziam devido à exclusão social da família; outras não iam à 

escola devido a deficiências mentais e físicas. 

Para vencer esses percalços, a Prefeitura, em parceria com a sociedade, 

instituiu audiências públicas mensais para localizar as últimas 13 crianças que ainda 

não estavam matriculadas. Com essa mobilização social, conseguiu-se, finalmente, 

zerar a exclusão escolar no Município, em maio de 2003.  

Além disso, para atender aos alunos portadores de necessidades especiais, 

a Prefeitura criou a categoria de Professor Domiciliar, destacando dez professores 

para visitar as residências e atender aos alunos em idades de 07 a 14 anos, com 

dificuldades de locomoção e que demandavam um atendimento especial. 

Colocar uma criança em sala de aula é tão importante quanto mantê-la e 

alfabetizá-la. Na tabela 3 estão expressos os dados quantitativos acerca do 

rendimento escolar no ensino fundamental (taxas de aprovação, reprovação e 

abandono), nas redes municipal, estadual e particular, nos anos de 1997 e 2004.  

Como auxílio à análise desta tabela podem ser utilizados os anexos A e B, 

elaborados com base nos dados do rendimento escolar do ensino fundamental, no 

mesmo período.   

De um modo geral, não obstante ter havido um rendimento favorável, em 

termos globais, nos dois períodos, expresso pelo aumento da taxa de aprovação (de 

64,56 para 73,67%), e diminuição das de reprovação (de 21,35 para 13,75%) e de 

abandono (de 14,09 para 8,61%), tais indicadores, quando observados 

isoladamente, exibem valores ainda distantes de municípios detentores de padrões 

de ensino mais avançados. 
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Tabela 3: Rendimento escolar - Cabo de Santo Agostinho 1997 e 2004 

Rede de ensino 
Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação Taxa de Abandono 

1997 2004 1997 2004 1997 2004 
Total 64,56 73,67 21,35 13,75 14,09 8,61 

Municipal 62,56 76,67 25,83 14,77 11,61 8,56 
Estadual 60,69 72,36 16,02 14,85 23,29 12,56 
Particular 82,62 96,68 15,38 3,04 2,00 0,28 

Fontes: Cabo 2010 (1997) e Secretaria Estadual de Educação (2004).  
             Organizada pelo autor. 

 

A rede de ensino particular lidera, exibindo as melhores taxas nos dois 

períodos: as maiores aprovações, combinadas com menores valores de reprovação 

e de abandono, em relação às redes municipal e estadual.  

A taxa de aprovação do Município aparece em primeiro lugar, passando de 

62,56% (1997) para 76,67% (2004), o que representa uma variação positiva de 

14,11%, seguindo-se a rede particular, com 14,06%, e a rede estadual, com 11,67%. 

No que se refere à taxa de reprovação, a rede particular teve um melhor 

comportamento, com uma variação positiva de 12,34%, resultante da queda dos 

níveis de reprovação, de 15,38%, em 1997, para 3,04%, em 2004. Neste aspecto, 

verifica-se que o Município ocupa a segunda posição, com uma redução de 11,06%, 

seguida da rede estadual, com queda de apenas 1,17%, no período. 

Quanto à taxa de abandono, a liderança permanece com a rede particular, 

com oscilação positiva decorrente da redução de 2% (1997) para 0,28% (2004). A 

posição seguinte é ocupada pela rede municipal (3,05%), seguida da estadual, com 

uma queda de 10,73%, de 1997 para 2004. 

É possível fazer uma análise mais detalhada desses indicadores com a 

desagregação dos valores exibidos nos anexos A e B, que apresentam os números 

absolutos e as taxas de rendimento do ensino fundamental, total, por rede de 

ensino, série e ciclo, nos anos de 1997 e 2004, respectivamente. 

Objetivando simplificar a análise dos dados dos anexos A e B, a mesma será 

restrita aos valores absolutos de aprovação, reprovação e abandono dos alunos que 

freqüentaram o ensino fundamental, nos períodos considerados.  



 

 

79

Verificando a evolução do número total de aprovados em cada série do 

ensino fundamental, observa-se, em 1997, uma persistente queda em ambos os 

ciclos do ensino fundamental (1ª à 4ª série e 5ª à 8ª série). No primeiro ciclo, a 

redução é de 3.596 para 3.144 alunos, enquanto, no segundo, é de 2.797 para 1.909 

alunos.  

Observa-se ainda que todas as três redes desse ensino contribuem para o 

declínio do número de aprovados. Além disso, o número de aprovados no primeiro 

ciclo é de 13.281, bem maior do que os 9.376 alunos aprovados no segundo ciclo.  

Raciocínio similar sobre a evolução do número de aprovados em cada série 

do ensino fundamental, em 2004, revela uma situação diferente da que ocorreu em 

1997. Observa-se um comportamento inverso no número de aprovados nos dois 

ciclos desse ensino: no primeiro, ele cresce, na primeira série, de 3.287 para 3.679 

alunos, enquanto no segundo ciclo diminui, na quinta série, de 4.043 para 3.316 

alunos, na oitava série.  

Por sua vez, a comparação do número de alunos aprovados, por ciclo, do 

ensino fundamental, entre os dois períodos, revela dados significativos. Constata-se 

que o número de alunos classificados em cada ciclo, em 2004, é maior do que o 

correspondente, em 1997. Neste ano, foram aprovados 13.281 alunos no primeiro 

ciclo, enquanto este mesmo ciclo, em 2004, registra 14.143 aprovações. No que se 

refere ao segundo ciclo, o número de classificados aumenta de 9.376 (1997) para 

14.632 (2004). 

A evolução do número de reprovados, em cada série do ensino 

fundamental, em 1997, revela uma constante redução nos dois ciclos: no primeiro,  

de 1.773 para 752 alunos, no segundo, de 1.252 para, apenas, 199 alunos.  

Todas as três redes apresentam redução do número de reprovados, nos 

dois ciclos. Além disso, em 1997, o número de reprovados no primeiro ciclo, 4.912,  

é praticamente o dobro do registrado no segundo ciclo, 2.582 reprovações. Em 

2004, registraram-se 2.919 reprovações no primeiro ciclo, contra 2.179, no segundo.  

Ademais, comparando-se o número de reprovações, por ciclo, do ensino 

fundamental, entre os dois períodos, observa-se que em cada ciclo, em 2004, é 

menor do que o correspondente, em 1997. Neste ano, registraram-se 4.912 
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reprovações no primeiro ciclo, contra 2.919, em 2004. No segundo ciclo, o número 

de reprovados diminuiu de 2.582, em 1997, para 2.179, em 2004. 

Observando a evolução do número de abandonos, em cada série do 

ensino fundamental, em 1997, é possível constatar quedas nos valores dessa 

variável, nos dois ciclos: no primeiro, de 808 para 359 alunos, no segundo, de 1.258 

para 451. Vale salientar que as demais redes também apresentam queda no número 

de abandonos, em 2004.  

A evolução do número de abandonos em cada série do ensino fundamental, 

em 2004, também apresenta diminuição. Além disso, excetuando-se a situação 

observada nas redes estadual e particular no segundo ciclo, em que este número 

aumentou, verifica-se que a rede municipal contribui decisivamente para a queda no 

número de abandonos, em 1997. 

Por outro lado, comparando-se o número de abandonos por ciclo do ensino 

fundamental, entre os dois períodos, observa-se que é menor em 2004, em relação 

a 1997. Neste ano, registraram-se 1.968 abandonos de alunos no primeiro ciclo e, 

em 2004, 784. No que se refere ao segundo ciclo, o número de alunos que 

abandonaram esse ensino diminui de 2.976, em 1997, para 2.409, em 2004. 

Finalmente, uma abordagem comparativa do total de aprovações, 

reprovações e abandonos, entre 1997 e 2004, revela que: os números de 

reprovações e de abandonos são expressivos, nos dois períodos; os abandonos 

concentraram-se mais no segundo ciclo, em 1997 e 2004; em 1997, as reprovações 

foram bem maiores no primeiro ciclo e mantiveram valores (elevados) aproximados 

nos dois ciclos, em 2004.  

O acesso à informação sobre as variações dos níveis educacionais, 

representada pela taxa de analfabetismo e pelos anos de estudo da população, 

em nível de município, só é possível com a publicação dos censos decenais 

realizados pelo IBGE, motivo pelo qual esses indicadores, neste trabalho, são 

apresentados para os anos de 1991 e 2000, em que foram realizados os últimos 

censos. 

Em 1991, o Município apresentava uma taxa de analfabetismo absoluta  

de 29,03%, o que equivalia a 22.754 analfabetos, com idades de 15 anos ou mais. 

No ano 2000, essa taxa cai para 20,50% que, em termos absolutos, representa 
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21.634 cabenses nesta mesma faixa etária que não sabem ler nem escrever um 

simples bilhete. Embora a taxa de analfabetismo apresente uma queda, em valores 

percentuais, da ordem de 30%, entre os dois censos, em termos absolutos, todavia, 

o número de analfabetos ainda era muito elevado em 2000. 

A tabela 4 apresenta o nível educacional, em percentagem, da população 

residente no Cabo de Santo Agostinho, com 25 anos ou mais de idade.  

Segundo o IBGE, e conforme demonstrado na tabela 4, a taxa de 
analfabetismo funcional apresenta um valor de 32,05%, em 1991, e diminui para 

24,31%, em 2000, uma redução da ordem de 8% entre os dois períodos.  

Embora significativa, essa queda não é suficiente para traduzir a realidade 

do analfabetismo em toda a sua plenitude, uma vez que, em termos absolutos, 

registra-se que, em 1991, existiam 25.072 pessoas analfabetas, com 25 anos ou 

mais de idade e, nove anos depois (2000), 25.332 pessoas, na mesma faixa etária, 

incapazes de ler e escrever um bilhete simples. Ou seja, observa-se uma queda na 

taxa de analfabetismo, porém, em termos absolutos, a situação ficou praticamente 

inalterada entre os dois censos, motivada pelo aumento da população no período. 
 
Tabela 4: Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais), Cabo de Santo Agostinho, 1991 

e 2000 

Indicadores 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 32,05 24,31 

% com menos de 4 anos de estudo 50,09 39,17 

% com menos de 8 anos de estudo 79,81 69,25 

Nível de escolaridade18  3,82 5,08 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000. 
           Organizada pelo autor. 
 

O anexo C explicita os dados sobre o nível educacional da população dos 

municípios da RMR com base nos censos do IBGE, realizados em 1991 e 2000, o 

que permite identificar os indicadores de cada município, como também a posição de 

cada um em relação aos demais.  

                                                 
18 Média de anos de estudo.  
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Quando comparado com os outros municípios da RMR, a Taxa de 

Analfabetismo do Cabo de Santo Agostinho ocupa o 7º lugar, em 1991, e cai para a 

9ª posição, em 2000, logo abaixo dos municípios de Igarassu (8º) e de Itamaracá 

(7º). Nos dois censos, as posições extremas continuam sendo ocupadas pelos 

mesmos municípios, com Paulista na liderança, com uma taxa de analfabetismo de 

9,96%, e Araçoiaba na última posição, com 46,63%, conforme registrado no último 

censo.  

A tabela 5 registra os dados de analfabetismo no Cabo de Santo Agostinho, 

por faixa etária, nos dois censos mais recentes do IBGE. No ano de 2000, observa-

se uma acentuada redução na faixa de 15 a 17 anos, com o valor mínimo de 5,39%, 

seguido pelo grupo de 18 a 24 anos, com 7,77%. Por sua vez, verifica-se uma alta 

taxa de analfabetismo na faixa de 25 anos ou mais de idade.  
 
 

Tabela 5: Taxa de analfabetismo por faixa etária, Cabo de Santo Agostinho - 1991 e 2000 

Ano 
Faixa etária 

7 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 anos ou mais 

1991 32,42 14,48 16,78 32,05 

2000 17,68 5,39 7,77 24,31 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000. 
           Organizada pelo autor. 
 

O nível de escolaridade do Município, expresso pela média de anos de 

estudo da população com 25 ou mais anos de idade, segundo os censos do IBGE 

de 1991 e de 2000, e conforme demonstrado na tabela 4, apresenta um valor de 

3,82 anos (1991) e eleva-se para uma média de 5,08 anos de estudos (2000), o que 

significa um aumento da média de anos de estudos da população, entre os dois 

períodos.  

Além disso, segundo o IBGE, quando comparado com os demais municípios 

da RMR, a escolaridade do Cabo de Santo Agostinho manteve-se na mesma 

posição (8º lugar), nos dois censos. 

Por outro lado, a escolaridade dos chefes de família, por faixa etária (Tabela 

6), com base em dados do IBGE, revela avanços de 1991 para 2000. 
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Embora o perfil da distribuição do número de pessoas por escolaridade 

mantenha grande semelhança nos dois períodos como, por exemplo, pela 

acentuada concentração de pessoas com uma média de estudos de 4 a 7 anos, em 

termos absolutos verifica-se uma queda do número de pessoas sem instrução, de 

1991 para 2000. Ao mesmo tempo, observa-se que a população com oito ou mais 

anos de estudo praticamente dobra, de 1991 para 2000 (faixas etárias de 8 – 10 e 

15 anos ou mais), ou mais que dobra (11 a 14 anos).  
 

Tabela 6: Escolaridade dos chefes de família, Cabo de Santo Agostinho – 1991 e 2000 

Responsáveis pelos domicílios particulares permanentes 

Ano Total 
Sem 

instrução ou 
menos de 1 

ano 

1 a 3 
anos 

4 a 7 
anos 

8 a 10 
anos 

11 a 
14 

anos 
15 anos 
ou mais 

Não 
determinado

1991 27.162 9.367 4.709 7.982 2.664 2.124 316 - 

2000 37.019 8.464 7.303 11.187 4.503 4.915 594 53 

Fonte: IBGE, censos de 1991 e 2000. 
           Organizada pelo autor.  
 

As entrevistas com os profissionais que, no período desta pesquisa, 

atuavam ou respondiam pela gestão da educação, permitiram levantar as ações 

realizadas até o final de 2004, dentre as quais merecem destaque: foram 

construídas 17 unidades de ensino, de que resultou a disponibilização de 114 novas 

salas de aulas; contratados 280 docentes, um aumento de 25% do quadro de 

professores, em relação ao existente em 1997; implementados os seguintes 

instrumentos ou mecanismos: Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal; Programa de Formação Continuada e Titulação de Docentes; 

Programa de Classes Multisseriadas; Aceleração da Aprendizagem; Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil; Biblioteca dos Docentes; Avaliação Permanente da 

Aprendizagem Escolar; Salas de Leitura e Bibliotecas Escolares; consolidado o 

Processo de Avaliação do Desempenho dos Docentes; estruturada uma Proposta 

Pedagógica para a Educação na Área Rural; reduzido o número de escolas que 

realizam o turno intermediário, de 12 para 3 escolas; promovida a Conferência 

Municipal da Educação; realizadas eleições diretas para os diretores das escolas; e 

institucionalizado o Sistema Municipal de Ensino.  



 

 

84

Quanto aos resultados obtidos com a qualificação profissional da população 

do Município em idade de trabalho, merecem destaque os nove centros de 

qualificação profissional, instalados e mantidos pela Prefeitura e assim distribuídos, 

no Município: Ponte dos Carvalhos, 2; Sede do Município, 2; Charneca, 1; Cohab, 1; 

Pontezinha, 1; Gaibu, 1: e Suape, 1. São oferecidos cursos de: informática básica; 

línguas, (espanhol e inglês); hotelaria. 

Além disso, é importante registrar a existência, no Município, de uma 

Comissão Tripartite, composta por representantes da Prefeitura, dos empresários e 

dos trabalhadores, para deliberar sobre a realização de cursos de qualificação 

profissional, utilizando recursos do Fundo de Amparo aos Trabalhadores (FAT).  

Decorrentes das ações dessa Comissão, foram realizados, nos anos de 2003 

e de 2004, os cursos apresentados no quadro 7:  

 
Quadro 7: Cursos de qualificação profissional realizados no Cabo de Santo Agostinho, 2003 e 2004 

Título: Plano Territorial de Qualificação - Planteq 
Fonte de Recursos: FAT 

Cursos realizados em 2003 Cursos realizados em 2004 
Número de cursos 07 Número de cursos 11
Número de treinandos 260 Número de treinandos 262
Carga horária média (horas) 100 Carga horária média (horas) 200

Relação dos cursos Relação dos cursos 

condutor para trilhas ecológicas; floricultura;  
informática básica; recepcionista – telefonista; 
telemarketing; artesão- artigos em palha; artesão 
empreendedor. 

capacitação em associativismo e cooperativismo; 
garçom; eletricista em geral; paisagismo e 
jardinagem; pintor de obras; camareira; inglês 
instrumental e conversação; eletricista de 
instalação de edifícios (predial); direção 
defensiva; movimentação de cargas perigosas. 

Fonte: Governo do Estado de Pernambuco - Agência do Trabalho, 2006. 
           Adaptado pelo autor.  

 

 

3.1.2 Cultura  

 

Este parâmetro trata das ações de incentivo à cultura em todas as suas 

manifestações e formas; apoio à cultura popular e à cultura nacional relacionada ao 

popular; viabilização de mecanismos de financiamento de projetos e iniciativas de 
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promoção da arte e da cultura local. Compete ainda à área da cultura formular, 

executar e avaliar a política de manutenção e preservação do patrimônio histórico, 

artístico, documental e cultural do Município. 

 

Situação em 199719 

 

A realidade cultural do Município, conforme identificada no Diagnóstico 

Situacional do Cabo 2010, de forma resumida, compreendia uma população que, 

embora pertencendo à RMR, tinha sua história muito vinculada à cultura rural, 

especificamente, à cana-de-açúcar. Além disso, seu patrimônio histórico era 

expressivo, compreendendo velhos engenhos, a exemplo do Massangana, do 

Trapiche e do Guarapu; edificações religiosas e fortes. Acrescentem-se as reservas 

ecológicas, manguezais e um litoral de belíssimas praias. 

 

Os objetivos estabelecidos para a cultura  

 

Os resultados desejados para a cultura estão voltados para dinamizar a 

produção cultural da Cidade; resgatar a História do Município; e incentivar a criação 

de Cooperativas de Artesãos. 

 

Resultados obtidos 

 

A partir de entrevistas com os profissionais que, no período desta pesquisa, 

atuavam ou respondiam por setores específicos da cultura do Município, foi possível 

identificar os principais resultados obtidos no período deste estudo, os quais estão 

destacados a seguir:  

 

                                                 
19 Texto baseado no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, 1997, v.1.  
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 resgatada a história do Município: elaborado o plano de preservação 

dos sítios históricos; revitalizada a Vila de Nazaré; revitalizada a Capela do 

Engenho Novo, em parceria com a Petroflex;  

 dinamizada a produção cultural da Cidade: reativado o Conselho 

Municipal de Cultura; realizadas promoções com bandas de música e a 

filarmônica cabense, colocando-a mais perto da população; incentivadas 

as festas tradicionais, como a de Santo Antônio, São João, com destaque 

para o Trem do Forró e o Carnaval; valorização da escola de música e a 

escola de artes plásticas do Município; elaborado o cadastro de artistas 

amadores, populares e eruditos do Município; promovidas campanhas de 

divulgação dos potenciais artísticos do Município e suas atividades 

culturais; elaborado um calendário de eventos permanentes e sazonais do 

Município;  

 incentivada a criação de Cooperativas de Artesãos – elaborado o 

projeto Casa do Artesão, na Igreja do Engenho Trapiche.  

 

3.1.3 Saúde  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição de 1988 e 

regulamentado em 1990, visa assegurar a todos os brasileiros e brasileiras o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Trata-se de um sistema de 

saúde regionalizado e hierarquizado, que integra as ações de saúde da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com papéis e atribuições articulados e 

claramente definidos, evidenciando os níveis de gestão do SUS nas três esferas de 

governo.  

O campo de atuação do SUS é bastante amplo e diversificado, envolvendo 

questões relacionadas com: desnutrição; saúde da criança, da mulher e do idoso; 

doenças infecciosas, doenças crônicas e degenerativas; desordens 

neuropsiquiátricas e causas da mortalidade infantil. Além disso, destaca-se a 

assistência de saúde domiciliar através dos seguintes instrumentos: Programa de 

Agentes Comunitários da Saúde (PACS), criado em 1991, e Programa Saúde na 

Família (PSF), em funcionamento desde 1994.  
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Indicadores selecionados20 

 

Os indicadores selecionados para avaliar os resultados obtidos na saúde 

compreendem: atenção básica da saúde; imunização contra doenças infecciosas 

infantís; taxa de mortalidade infantil; mortalidade proporcional infantil; e coeficiente 

de mortalidade para algumas causas selecionadas.  

 

Atenção básica da saúde 

 

Este indicador traduz os efeitos da aplicação do PSF e do PACS.  

A atenção básica da saúde é obtida através de sete indicadores (um absoluto e seis 

relativos), voltados para a população total do Município, crianças, mulheres no 

período pré-natal, e hospitalização, cobertas pelo PSF e PACS, anualmente, 

conforme explicitados a seguir:  

i. população coberta – em termos absolutos, o total da população do Município 

coberta por cada um desses programas, anualmente; e, em termos relativos, 

o percentual da mesma população coberta também pelo PSF e PACS, no 

mesmo período;  

ii. percentual de crianças com esquema vacinal básico em dia - o percentual 

de crianças do Município que está com aplicações das vacinas básicas em 

dia, anualmente, em cada programa;  

iii. percentual de crianças com aleitamento materno exclusivo - o percentual 

de crianças do Município que está recebendo o aleitamento materno exclusivo 

de forma normal, anualmente, em cada programa;  

iv. percentual de cobertura de consultas de mulheres no pré-natal - o 

percentual de mulheres do Município que foram às consultas, anualmente, 

                                                 
20 Texto baseado nos documentos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2004, e   
    RIPSA, Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações, 2002.  
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tanto no PSF quanto no PACS,  segundo o estabelecido no programa pré-

natal;   

v. taxa de hospitalização por pneumonia - o percentual de pessoas do 

Município que foram internadas devido a problemas relacionados com 

pneumonia, anualmente, em cada programa; 

vi. taxa de hospitalização por desidratação - o percentual de pessoas do 

Município que foram hospitalizadas devido a problemas relacionados com 

desidratação, anualmente, em cada programa. 

Estes indicadores podem ser obtidos, via Internet, através do site do Ministério da 

Saúde, especificamente no Datasus.  

     

Imunização contra doenças infecciosas infantís  

 

Este indicador revela o percentual de crianças do Município atendidas por 

cada um dos seguintes tipos de vacinas: sarampo, tríplice, BCG e poliomielite, 

anualmente.  

Os dados utilizados para a construção do indicador tomam por base a população 

total de menores de um ano de idade, em determinada data, e o número de crianças 

nessa faixa de idade com esquema vacinal específico completo, que abrange vacinas 

contra tuberculose (BCG), sarampo, poliomielite e três doses de tríplice (contra difteria, 

coqueluche e tétano).  

O indicador expressa, em percentual, a relação entre as crianças com cobertura 

vacinal completa e o total de crianças consideradas. 

 A atenção dada à saúde é imprescindível para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, porque esta é a principal dimensão da qualidade de vida. Nesse sentido, é 

fundamental a realização de programas preventivos contra doenças infecto-contagiosas e 

imunopreveníveis, essenciais para reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes das 

enfermidades infantís. Dessa maneira, a imunização contra essas doenças é indicador 

básico das condições de saúde infantil e do grau de importância conferido pelo Poder 

Público aos serviços de medicina preventiva. 
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 Estes indicadores também podem ser obtidos, via Internet, através do site do  

Ministério da Saúde, especificamente no Datasus.  

 

Taxa de mortalidade infantil 

 

A taxa de mortalidade infantil (TMI) é o número de crianças que morrem 

antes de completar um ano de idade, por mil nascidos vivos, e representa um dos 

principais indicadores da qualidade de vida de uma população. Este indicador traduz 

as condições materno-infantís de uma comunidade, em determinado período.  

Essa taxa é obtida pela divisão do número de óbitos de crianças menores de 

um ano de idade, em um determinado local, em um ano, pelo número de nascidos, e 

o resultado da divisão, multiplicado por 1000. A fonte de dados utilizada é o IBGE, 

com base nos resultados no Censo Demográfico realizado no ano 2000.  

A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores que traduz o nível de 

sustentabilidade de um determinado local, sendo fruto de ações que envolvem a 

educação das mães, o desempenho no período pré-natal, a atenção ao parto e à 

vacinação contra doenças infecciosas infantís, a cobertura do saneamento básico. 

Além do nível de renda e das condições de moradia das famílias, entre outros.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica essas taxas em: altas (50 

óbitos ou mais por 1000 nascidos vivos), médias (20 a 49 óbitos por 1000) ou baixas 

(menor que 20 óbitos por 1000).  

Além disso, a experiência tem demonstrado que a distribuição dos óbitos 

ocorre de forma desigual ao longo dos meses do primeiro ano de vida. Observa-se 

uma maior incidência de óbitos nos primeiros meses de vida e, no primeiro mês, a 

mortalidade é maior na primeira semana e nas primeiras horas de vida. Por conta 

disso, a mortalidade infantil é classificada em mortalidade infantil precoce ou 

neonatal e mortalidade infantil tardia ou pós-neonatal. 

A mortalidade neonatal refere-se aos óbitos de crianças com menos de 28 

dias de vida, enquanto a mortalidade pós-neonatal corresponde aos óbitos com 28 

ou mais dias de vida e menos de um ano de idade. 
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Segundo Laurenti (2005), a mortalidade neonatal está intrinsecamente 

relacionada ao desempenho da gestação, do parto, dos diversos elementos 

maternos, somados aos fatores congênitos e genéticos, enquanto a mortalidade 

pós-neonatal associa-se mais às condições ambientais – fatores exógenos, com 

predomínio das causas infecciosas e desnutrição. 

Dentre os óbitos neonatais, merecem destaque as afecções perinatais, as 

quais, em sua grande maioria, são conseqüência de má-nutrição fetal, 

prematuridade, hipóxia, asfixia perinatal, além de outras afecções respiratórias ou 

cardiovasculares próprias do período perinatal21. Por outro lado, entre as causas dos 

óbitos pós-neonatais as atenções têm-se voltado para diarréia-pneumonia-

desnutrição, compreendendo: as doenças infecciosas intestinais, as deficiências 

nutricionais, especialmente a desnutrição protéico-calórica, e as pneumonias 

(CALDEIRA et al. 2005).  

 

Mortalidade proporcional infantil 

 

A mortalidade proporcional infantil representa a distribuição restrita aos 

óbitos em menores de um ano de idade. Traduz a distribuição percentual desses 

óbitos segundo diversas causas, e é obtida pela divisão do número de óbitos,  

motivados por uma determinada causa, pelo número total de óbitos em menores de 

um ano de idade, e o resultado multiplicado por 100. 

Por sua vez, a mortalidade proporcional total é ampla e representa a 

distribuição percentual, total e por faixa etária, de óbitos por causas diferenciadas 

(RIPSA, 2002). O método de cálculo desse indicador é similar àquele citado acima 

para os menores de um ano de idade.  

Adicionalmente, o coeficiente de mortalidade por causa específica é a 

relação entre o número de óbitos motivados por uma determinada causa, para cada 

conjunto de cem mil habitantes, em determinado local, no ano considerado 

(LAURENTI, 2005).  

A fonte de dados utilizada é o Ministério da Saúde/Datasus.  

                                                 
21 Inicia-se na 22ª semana de gestação e termina no 7º dia de nascimento. (LAURENTI, 2005). 
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Coeficiente de mortalidade para algumas causas selecionadas 

 

Este indicador é a relação entre o número de óbitos por causa específica e a 

população residente no Município, anualmente, multiplicado por 100.000. 

 A fonte de dados é o Ministério da Saúde, através do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM). 

 

Situação em 199722 

 

A situação da saúde do Município, apresentada no Diagnóstico Situacional 

do Cabo 2010, se resumia a: taxa de mortalidade infantil de 48 para cada 1000 

nascidos vivos; afecções perinatais como a principal causa de óbito de crianças 

menores de 1 ano de idade; 7,6% das crianças nasciam com peso menor que 2.500 

gramas; as doenças do aparelho respiratório ocupavam o primeiro lugar como causa 

geral de óbito; o câncer de mama era a principal causa de morte feminina, seguida  

pelo câncer do colo uterino; 30% das mães gestantes eram adolescentes, com 

gestações em intervalos menores que dois anos e sem atenção no período pré-

natal; existiam áreas, no Município, totalmente descobertas de assistência ou 

unidades de saúde, impossibilitando uma cobertura adequada; e o Hospital Mendes 

Sampaio com instalações elétricas ou hidráulicas em precárias condições de 

funcionamento.  

 

 

Objetivos estabelecidos para a Saúde  

 

Os resultados almejados para a área de saúde do Município derivam das 

estratégias formuladas para este tema, devidamente explicitadas no quadro 1. O 

primeiro objetivo é ampliar a cobertura do atendimento e colocá-la mais perto da 
                                                 
22 Texto baseado no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, 1997, v. 1. 
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população, tendo como princípio a universalização do acesso aos serviços de 

saúde. O segundo objetivo é a promoção da assistência à saúde da mulher, com 

ênfase na redução da mortalidade infantil; na melhoria da situação reprodutiva da 

população, inclusive diminuindo a incidência da gravidez na adolescência; e na 

redução do perfil epidemiológico relativo às neoplasias femininas. 

 

3.1.3 Resultados obtidos 

 

No que se refere à ampliação da cobertura da atenção básica da saúde, 

foram implementados o PSF e o PACS, instrumentos normatizados pelo Ministério 

da Saúde. No Cabo de Santo Agostinho, o primeiro atende à área urbana, enquanto 

o segundo, à rural.  

 

A cobertura da atenção básica da saúde registrou um significativo aumento  

a partir de 1998, através do PSF, e que pode ser observado de dois ângulos: da  

oferta dos serviços e do número de pessoas atendidas.  

 

Os serviços de atenção à saúde contemplados no PSF, basicamente, 

compreendem: controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, controle da 

hipertensão, controle da diabete, ações de saúde bucal, ações de saúde da criança 

(vigilância nutricional, imunizações às doenças prevalentes na infância). Por sua vez, 

o PACS realiza consultas, orienta a população, realiza primeiros socorros, entre 

outras ações.    

 

Do ponto de vista da população atendida, a tabela 7 apresenta os resultados 

obtidos, só disponibilizados pelo Datasus, anualmente, a partir do ano 2000. 
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Tabela 7: Indicadores de Atenção Básica da Saúde – Cabo de Santo Agostinho, 2000 a 2004 

Indicador Modelo de Atenção 
Ano 

2000 2001 2002 2003 2004 

População coberta 

PACS 69 1.244 6.957 9.503 9.669 

PSF 56.419 87.349 127.102 127.244 134.528 

Outros (*)  237    

Total 56.488 88.830 134.059 136.747 144.197 

% população coberta 
pelo programa 

PACS 0,0 0,8 4,4 5,9 5,9 

PSF 36,9 56,0 80,6 79,0 82,3 

Outros - 0,2 - - - 

Total 36,9 57,0 84,6 84,9 88,2 

% de crianças com 
esquema vacinal 

básico em dia 

PACS 90,0 87,6 83,3 92,6 95,8 

PSF 91,0 77,5 83,7 95,9 - 

Total 90,9 78,1 83,6 95,6 95,8 

% de crianças com 
aleitamento materno 

exclusivo 

PACS 46,0 48,1 47,1 51,0 55,8 

PSF 55,1 53,1 55,4 55,5 - 

Total 54,1 52,7 54,9 55,1 55,8 

% de cobertura de 
consultas de mulheres 

no pré-natal 

PACS 83,7 88,9 86,4 92,8 91,9 

PSF 90,0 87,0 89,3 92,5 - 

Total 89,4 87,1 89,1 92,5 91,9 

Taxa de hospitalização 
por pneumonia 

PACS 652,2 352,9 14,9 18,3 23,4 

PSF 14,5 18,3 22,9 16,5 - 

Total 16,5 19,6 22,4 16,6 1,6 

Taxa de hospitalização 
por desidratação 

PACS 130,4 117,6 1,9 1,2 3,1 

PSF 6,6 8,9 3,2 2,9 - 

Total 7,0 9,3 3,1 2,8 0,2 

(*) O número da população coberta por “outros” programas está erradamente registrado em 2001,  
     quando o correto seria no ano de 2000.  

Fonte: MS/Datasus, 2000 a 2004. 
           Organizada pelo autor. 

 

É possível identificar, pela tabela 7, os resultados com a cobertura do 

atendimento à população; a amplitude da aplicação de vacinas nas crianças; a 

proporção de crianças supridas com aleitamento materno; a proporção de consultas 

realizadas em mulheres no período pré-natal; e os comportamentos das taxas de 

hospitalização. 
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No que se refere à cobertura dos programas, observa-se que, tanto em 

números absolutos quanto em valores percentuais, o PSF e o PACS apresentam um 

crescimento excepcional de 2000 para 2004, chegando quase a triplicar a cobertura da 

atenção básica, no período, o que caracteriza a sua inegável aceitação pela população 

cabense. No ano 2000, 56.419 pessoas foram atendidas com atenção básica da saúde, 

passando para 134.528 demandantes em 2004. Isso significa que a cobertura do 

atendimento à população elevou-se de 36,9%, no ano 2000, para 88,2%, em 2004. Ou 

seja, no ano de 2004, 88,2% das pessoas residentes no Cabo de Santo Agostinho 

recebiam atenção básica da saúde, em suas residências. O baixo valor apresentado 

para a população coberta no ano 2000 justifica-se, porque o PACS só foi implementado 

no final daquele ano.  

 

Quanto ao percentual de crianças com esquema vacinal básico em dia, observa-

se um valor crescente superior a 90%, no período. Mais especificamente, em 2000, 

90,9% das crianças estavam com seu kit de vacina em dia, elevando-se e atingindo 

95,8% em 2004, indicando um positivo reflexo da conscientização do governo municipal 

e das famílias para a importância da manutenção em dia do esquema vacinal básico. 

 

Por sua vez, no que concerne à imunização contra doenças infecciosas 
infantís, segundo o Cabo 2010, em 1996 a cobertura vacinal apresentava os seguintes 

resultados: Antipólio, 158,7%; vacina Tríplice (DPT), 106,2%; vacina Anti-Sarampo, 

127,1% e vacina BCG, 275%. Naquela oportunidade, o Diagnóstico Situacional do Cabo 
2010 salientava que:  

 
Estes números refletem a necessidade de uma supervisão continuada desta ação, 
para que se possam entender e corrigir o que realmente está acontecendo. No 
entanto, levantou-se a hipótese inicial de haver invasão de crianças nas áreas 
limítrofes do município ou a população utilizada para cálculo encontrar-se subestimada 
(CABO 2010, p. 78). 
 

A respeito do comentário acima, foi constatado, durante as entrevistas 

realizadas para esta pesquisa, que desde o início da implementação da imunização 

foram detectados grosseiros erros nos registros dos números das vacinas aplicadas.  

Esforço sistemático e permanente foi realizado desde 1998, para orientar as 

pessoas envolvidas com os registros das ocorrências, a fim de torná-los confiáveis, o 
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que resultou na persistente queda dos valores em direção à meta estabelecida pelo 

Ministério da Saúde, que é de 95%.     

Os dados obtidos junto ao Datasus, para o período de 1998 a 2004, exibidos 

na tabela 8, revelam a cobertura da imunização contra doenças infecciosas infantís, 

no Município do Cabo de Santo Agostinho, de 1998 a 2004. 
 
Tabela 8: Vacinação em menores de 1 ano de idade, por tipo de vacina, Cabo de Santo Agostinho – 1998 a 

2004 

Ano 
Vacinação em menores de 1 ano de idade, por tipo de vacina (%) 

Sarampo Tríplice BCG Poliomielite 
1998 174,6 128,8 220,8 147,3 
1999 187,4 129,8 215,2 141,3 
2000 170,1 122,7 183,4 127,1 
2001 141,9 102,2 158,1 107,1 
2002 158,3 50,8 157,4 100,2 
2003 11,1 - 126,9 109,0 
2004 - - 99,8 104,4 

Fonte: MS/Datasus/Cadernos de Saúde, 1998 a 2004. 
           Organizada pelo autor.  

 

Particularmente, no que se refere aos registros discrepantes apresentados 

para as vacinações contra a Tríplice e o Sarampo, a partir de 2002 e 2003, 

respectivamente, a explicação  é que as mesmas foram, progressivamente, 

substituídas pelas vacinas Tetravalente e Tripla Viral, respectivamente. Como 

exemplos, são citados, a seguir, os registros destas vacinações aplicadas nos 

últimos anos. A Tetravalente apresentou os seguintes resultados: 121% em 2003, e 

84,7% em 2004, enquanto os dados obtidos para a Tripla Viral foram: 53,6% em 

2002; 111% em 2003; e 95,1% em 2004.     

 

Por sua vez, o percentual de crianças com aleitamento materno exclusivo 

manteve-se fixo, em torno de uma média de 55%, no período, indicando que esta é 

a proporção de crianças recém-nascidas que foram amamentadas diretamente por 

suas respectivas mães. 

O percentual de cobertura de consultas de mulheres no pré-natal, entre 1998 

e 2004, apresentou valores elevados e praticamente constantes, com uma média de 

90% de cobertura. É importante salientar que o acompanhamento das mulheres no 
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período pré-natal passou de duas para seis consultas, no período acima citado, de 

acordo com as exigências do Ministério da Saúde, o que refletiu, positivamente, na 

preparação das gestantes e, principalmente, na redução da mortalidade infantil. Em 

2003, foram registradas 23.414 consultas de pré-natal. 

 

Finalmente, devem ser registradas as reduções das taxas de internações 

hospitalares infantís por pneumonia e por desidratação, o que revela a eficácia do 

PACS e do PSF, no período pesquisado. Este resultado vai ao encontro da 

tendência mundial, que é a desospitalização. Particularmente, quanto à grande 

redução da taxa de hospitalização por desidratação, a mesma é conseqüência do 

intensivo movimento realizado pelo governo do Município para o combate à 

mortalidade infantil, conforme será analisado a seguir, neste trabalho. 

 

Quanto à taxa de mortalidade infantil, o Brasil vem apresentando, nas 

últimas décadas, segundo os censos do IBGE, uma trajetória decrescente desse 

indicador, embora de forma diferenciada entre as regiões, estados e municípios.   

 

Particularmente, no que se refere ao Cabo de Santo Agostinho, também se 

observa uma trajetória declinante desse indicador nos últimos anos, fruto de diversas 

iniciativas integradas entre o governo municipal e a sociedade. 

 

Segundo o Cabo 2010, em 1995, a taxa de mortalidade infantil do Município 

registrou 48 óbitos para 1000 nascidos vivos, acima da média do país que, na 

mesma época, indicava 40 para 1000 nascidos vivos23.  

 

O comportamento da taxa de mortalidade infantil do Município, no período de 

1998 a 2004, está projetado no gráfico 1, consoante dados obtidos no  Ministério da 

Saúde/Datasus.  

 

                                                 
23 Diagnóstico Situacional, Cabo 2010, 1997, p. 77. 
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A atenção sistemática do Governo do Município tornou possível uma 

permanente queda desse indicador, de modo que, no ano de 1998, o mesmo já tinha 

recuado para 27,3 para cada 1000 nascidos vivos. 

 

A partir daquele ano, observou-se uma discreta elevação da taxa, de 27,3  

para 29 óbitos por mil nascidos vivos, em 1999, para, a partir de então, assumir 

valores decrescentes até o ano de 2004, quando a mortalidade infantil do Município 

foi 12,6 para 1000 nascidos vivos, ou seja, em 7 anos, este  indicador reduziu-se 

para mais da metade, o que não deixa de ser um fato significativamente relevante, 

para todos.   
 

Gráfico 1: Taxa de mortalidade infantil, Cabo de Santo Agostinho – 1998 a 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fonte: MS/Datasus, 2006. 
                Elaborado pelo autor. 
 

Este resultado é fruto da prioridade dada ao problema pelo governo  

municipal, através da implementação de uma verdadeira “cruzada” para o combate à 

mortalidade infantil, através de várias iniciativas simultâneas e   coordenadas, em 

todo o Município, a partir de 1998. Como principais conseqüências: houve melhoria 

do acompanhamento no pré-natal; foi reaberta e posteriormente ampliada a 

maternidade municipal;  a atenção básica realizou visitas diárias, durante os 

primeiros 15 dias do nascimento das crianças, uma vez por semana para as crianças 

entre 16 e 28 dias de nascidas, e visitas mensais, para as crianças com mais de 28 

dias de nascidas. Durante as visitas eram monitorados os pontos vitais, como: 

respiração, estado de diarréias, e fontaneta.  Além disso, foi criado e implementado 

um Comitê de Mortalidade Infantil. O citado fórum era uma instância de composição 

paritária, envolvendo representantes do governo municipal e da sociedade civil, com 

experiência na promoção da saúde da criança, além de profissionais da saúde 

(médicos e enfermeiras). O Comitê tinha como finalidade: averiguar e analisar as 
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causas de mortalidade infantil e propor o encaminhamento de medidas preventivas. 

Também envolvia profissionais da educação, para conhecer os problemas e 

conscientizar as mães. 

Todas essas iniciativas resultaram na acentuada queda dos índices de 

mortalidade infantil no período, o que colocou o Cabo de Santo Agostinho numa 

situação  de destaque, quando comparado com cidades como Recife e Curitiba que, 

no ano de 2004, apresentavam taxas de mortalidade infantil de 16,2 e 11,2, para 

cada 1.000 nascidos vivos, respectivamente. 

 

Por outro lado, o gráfico 2 representa a mortalidade proporcional infantil 
segundo diversas causas, registrada no Cabo de Santo Agostinho nos anos de 1995 

e 2004. 
 
                

 

 

 

 
 
 
 
              Gráfico 2: Principais causas da mortalidade proporcional infantil, 
                                Cabo de Santo Agostinho – 1995 e 2004 
 
              Fontes: Cabo 2010 (1997) e MS/Datasus (1997 a 2004), valores  
                           em percentuais. 

            Elaborado pelo autor. 

A análise de cada uma das causas de morte infantil, apresentadas no gráfico 

2, como, por exemplo, as afecções perinatais, permite afirmar que elas representam 

41,68% de todos os óbitos de menores que 1 ano de idade registrados em 1995, e 

47,6% dos ocorridos em 2004. O mesmo raciocínio aplica-se às demais causas, 

para cada ano.  

 

Suprimindo aqueles falecimentos infantís enquadrados nas demais causas 

definidas, e considerando as três principais causas de óbitos, por ordem 

decrescente, em cada período, observa-se que, no ano de 1995, as afecções 
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perinatais lideraram (41,68%), seguidas das doenças infecto- parasitárias (24,22%) e 

daquelas provocadas por anomalias congênitas (11,18%). Em 2004, também as 

mortes por afecções perinatais lideraram (47,6%); logo a seguir, vêm aquelas 

decorrentes de doenças infecto-parasitárias (16,7%), e doenças do aparelho 

respiratório (1,6%).  

Merecem registro as melhorias relevantes na luta contra os óbitos 

proporcionais infantís ocasionadas por doenças do aparelho respiratório, isso por 

conta da redução registrada, de 10,5% (1995) para 2,4% (2004).  

É oportuno salientar que o desconhecimento do número de óbitos 

provocados por anomalias congênitas, em 2004, impediu a realização de análises 

desse indicador, naquele período.  

Para o combate às afecções perinatais foram realizadas 23.414 consultas pré-

natais, em 2003. Quanto às iniciativas para minimização das doenças infecto-parasitárias, 

devem ser considerados os impactos provocados na distribuição de renda, no 

desemprego, no nível de educação, no saneamento e na desnutrição, conforme será 

abordado adiante neste TCM.  

 Objetivando avaliar os resultados alcançados com relação ao objetivo 

estabelecido no Cabo 2010, de reduzir o perfil epidemiológico relativo às neoplasias 

femininas, utiliza-se, neste trabalho, o coeficiente de mortalidade para algumas 
causas selecionadas, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, através do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), e que está apresentado na tabela 9. 

Quando aplicado ao Cabo de Santo Agostinho, este indicador expressa a 

relação entre o número de óbitos por causa específica e a população residente no 

Município, multiplicado por 100.000, anualmente, no período de 1998 a 2004. 
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Tabela 9: Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas, Cabo de Santo Agostinho – 

1998 a 2004 

(Por 100.000 habitantes) 
Causa do óbito 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Aids 12,9 7,3 4,6 12,2 10,7 9,3 7,3 
Neoplasia maligna da mama 12,1 7,9 9,0 7,6 7,5 6,1 12,0 
Neoplasia maligna do colo do útero 5,4 15,8 16,7 5,0 14,9 18,3 10,8 
Infarto agudo do miocárdio 47,6 46,0 52,9 61,5 47,3 52,2 73,4 
Doenças cerebrovasculares 72,1 63,3 67,3 73,1 60,6 67,1 63,6 
Diabetes mellitus 34,7 39,3 43,8 43,6 35,3 44,7 49,5 
Acidentes de transporte 32,0 28,7 19,6 28,8 29,0 26,7 23,2 
Agressões 72,1 78,7 64,7 101,3 93,4 89,5 75,2 

Fonte: MS/ Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 2006. 
           Organizada pelo autor. 

 
 
Pode-se constatar o aumento da maioria das causas de mortalidade, 

motivado pelas razões apresentadas na tabela 9. Verifica-se apenas redução na 

mortalidade provocada por Aids, enquanto a decorrente de neoplasia maligna da 

mama se manteve praticamente constante no período.  

 

A mortalidade relacionada com Aids e neoplasias malignas, tanto da mama 

quanto do colo do útero, apresentam os menores coeficientes. Por outro lado, as 

maiores ocorrências de óbitos são devidas a: infarto agudo do miocárdio, doenças 

cerebrovasculares, diabetes e agressões.  

 

No que se refere às neoplasias malignas, intensificaram-se medidas visando 

à universalização da ação preventiva de combate ao câncer cérvico-uterino, através 

de assistência médica itinerante em todo o Município, a fim de realizar exame para 

detecção do câncer do colo do útero. 

 

Também foram intensificadas ações voltadas para o tratamento de doenças 

infecciosas, com destaque para os casos de pessoas portadoras, ou não, do HIV, de 

tuberculose e de hanseníase.  
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No caso do HIV, ressalte-se a distribuição de preservativos masculinos e 

femininos (ação de vanguarda pouco praticada por outros municípios no Brasil). Em 

2003, registrou-se a distribuição de 284.000 preservativos masculinos e de 15.300 

femininos; a realização de testes HIV/Aids para gestantes; funcionamento do Centro 

de Testagem e Aconselhamento (CTA) de HIV/Aids Herbert de Souza; realização de 

testes para detecção de pessoas contaminadas com o HIV: 1.520 (2001), 3.900 

(2002) e 5.308 (2004). Acrescente-se a tudo isso uma maciça campanha realizada 

nas escolas orientando sexualmente os alunos para a prevenção da gravidez não-

planejada e das doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Quanto ao combate à tuberculose, merece destaque o avanço na cura dos 

novos casos diagnosticados, de 10% (1997) para 53% (2003). Também é importante 

destacar que, no mesmo período, ocorre uma expressiva redução (de 45 para 9%) 

na proporção de abandono de tratamento dessa doença.  

 

Por sua vez, no que se refere ao tratamento de hanseníase, o 

comportamento é similar ao caso anterior, ou seja: observa-se elevação de detecção 

dos casos dessa doença, de 4% (1997) para 9,2% por 10.000 habitantes (2003), 

bem como uma diminuição no percentual de abandono do tratamento, de 30%(1997) 

para 7% (2003); 

 

Especificamente para atender ao objetivo de melhorar a situação reprodutiva 

da população, inclusive reduzindo a incidência de gravidez na adolescência, foram 

adotadas as seguintes medidas: ênfase no planejamento familiar, destacando-se as 

ações voltadas para o controle da natalidade, através da ampliação do acesso a 

métodos anticoncepcionais, tais como: pílulas anticoncepcionais, preservativos,  

métodos de esterilização do homem e da mulher, entre outros, além de ampla 

campanha de conscientização da sociedade e, em especial, dos adolescentes.  
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Durante as entrevistas realizadas com os profissionais da área da saúde do 

Município foram identificados os resultados de outras ações, aqui apresentadas: 

criação do Comitê de Combate à Mortalidade da Mulher, uma organização de 

composição paritária, envolvendo representantes do Governo Municipal e da 

sociedade civil, com experiência na promoção da saúde da mulher. Tem como 

principal foco: reduzir a zero a mortalidade materna; reabertura da Maternidade 

Padre Geraldo, com oferta de parto humanizado (parto natural assistido, com a 

presença da família); e atenção ao idoso, através de vacinação anual contra as 

epidemias de gripe, as grandes responsáveis por pneumonias, com uma cobertura 

que se eleva de 83% (1997) para 87,6% (2003); garantia do acesso aos serviços de 

saúde (consulta + medicamentos), para controle da hipertensão e do diabetes, 

reduzindo os internamentos hospitalares motivados por tais doenças; e ações de 

promoção da saúde, através de caminhadas, hidroginásticas, oficinas de lazer etc. 

No que se refere às consultas médicas, registrou-se um aumento anual de consultas 

de 0,4 (1997) para 1,8 (2004). Significa que, em 1997, cada cabense recebia uma 

consulta médica a cada 26 meses, enquanto, em 2003, em média, uma pessoa 

realizava duas consultas a cada 14 meses.  

 

Em termos gerais, em que pesem os avanços obtidos no período, observa-se 

que considerável percentagem da população ainda se encontra excluída da 

educação, o que pode ser inferido pela existência de 25% da população com 25 

anos ou mais de idade analfabeta e cerca de 70% dos cabenses terem menos de 

oito anos de estudo.   

Quanto à saúde, merece destaque a redução da taxa de mortalidade infantil, 

em 54%, no período. Embora seja preocupante a taxa de óbitos no período, entre a 

22ª semana de gestação e o 7º dia do nascimento.        
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3.2 Dimensão da infra-estrutura básica e do meio ambiente 

  

  Esta dimensão envolve aspectos associados: saneamento integrado, controle 

urbano, padrão habitacional, os sistemas viário e de transporte, e o meio ambiente.    

  

Indicadores selecionados24 

 

Acesso a serviços de coleta do lixo doméstico 

 

Expressa a proporção de domicílios particulares permanentes de determinado 

local, atendidos com coleta de lixo, num período específico. 

Este indicador traduz a cobertura da coleta de lixo. Neste trabalho, o indicador 

é obtido dividindo-se o número de domicílios particulares permanentes existentes no 

Cabo de Santo Agostinho, atendidos com a coleta de lixo, pelo número de 

residências particulares permanentes existentes no citado Município, num 

determinado ano, e o resultado multiplicado por 100.  Entende-se por domicílio 

particular permanente aquele localizado em unidade que se destina a servir de 

moradia, seja ela casa, apartamento ou cômodo.     

 

Acesso a sistema de abastecimento de água 

 

Expressa a parcela da população com acesso a abastecimento de água por 

rede geral. 

As variáveis utilizadas são a população residente em domicílios particulares 

permanentes ligados à rede geral de abastecimento de água e o conjunto de 

moradores em domicílios particulares permanentes, segmentados em zonas urbana 

e rural do Município. O indicador corresponde à razão, em percentual, entre a 

                                                 
24 Texto baseado no documento: IBGE. Indicador de Desenvolvimento Sustentável: Brasil, 2004.   
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população com acesso à água, por rede geral, e o total da população em domicílios 

particulares permanentes, discriminada pela situação do domicílio urbano ou rural do 

Município. 

O acesso à água tratada é fundamental para a melhoria das condições de 

saúde e higiene. Associado às outras informações ambientais e socioeconômicas, 

incluindo outros serviços de saneamento, saúde, educação e renda, é um indicador 

universal de desenvolvimento sustentável, importante para a caracterização básica 

da qualidade de vida da população, possibilitando o acompanhamento das políticas 

públicas de saneamento básico e ambiental. A discriminação das áreas urbanas e 

rurais permite a análise de suas diferenças. 

Acesso ao sistema de esgotamento sanitário 
 

Expressa a relação entre a população atendida por sistema de esgotamento 

sanitário e o conjunto da população residente em domicílios particulares 

permanentes de um território. 

 

As variáveis utilizadas são a população total residente em domicílios 

particulares permanentes e a população dos domicílios com algum tipo de 

esgotamento sanitário: rede coletora, fossa séptica, fossa rudimentar, vala, direto 

para o rio, lago ou mar e outro tipo.       

O indicador é a razão, expressa em percentual, entre a população com 

acesso a esgotamento sanitário e o total da população, subdividida nos segmentos 

urbano e rural. 

 

As informações são produzidas pelo IBGE, orientadas pela Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD). A existência de esgotamento sanitário é 

fundamental na avaliação das condições de saúde da população, pois o acesso ao 

saneamento básico é essencial para o controle e a redução de doenças.  

 

Trata-se de um indicador muito importante, tanto para caracterizar o nível da 

qualidade de vida da população residente em um território quanto para o 

acompanhamento das políticas públicas de saneamento e de meio ambiente. 
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A análise das áreas urbanas e rurais, através deste indicador, permite  

evidenciar as suas diferenças mais relevantes, conforme demonstrado pelos 

resultados obtidos. 

    

Situação em 199725 

  

  A realidade da infra-estrutura básica e do meio ambiente do Município, 

conforme identificada no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, em resumo, 

caracterizava-se pela existência de um passivo de habitações não servidas por rede 

de esgoto; déficit habitacional; acentuado segmento da população ocupando áreas 

degradadas; centro urbano desordenado; agressões e crimes ao meio ambiente, 

atuação desordenada e irregular dos órgãos responsáveis pelo controle ambiental.  

Objetivos da infra-estrutura básica e do meio ambiente    

Os resultados esperados consistiam, em resumo:  

• na  implementação do plano municipal de saneamento integrado, que 

incorpore um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e de gestão 

física dos recursos hídricos por micro-bacias, e que desenvolva um processo 

de Educação Sanitária Ambiental integrado às demais dimensões da 

realidade cabense;  

• incorporação das áreas  degradadas à cidade, valorizando os aspectos de 

conforto ambiental, acessibilidade e qualidade estética, estruturação 

urbanístico-ambiental, sócioeconômico-organizativa, jurídico-legal e geração 

de emprego e renda; que inclua, nos projetos de urbanização, componentes 

destinados a proteger os grupos vulneráveis; e capacite os grupos-alvo, como 

condição para que os moradores e a comunidade tenham assegurado, 

minimamente, a viabilidade econômica  de seus ofícios, o que implica,  muitas 

vezes, em redefinição profissional;  

                                                 
25 Texto baseado no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, 1997. v. 1. 
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• estabelecimento de um plano de ordenamento territorial que contemple a 

legislação do uso e ocupação do solo e os instrumentos de controle urbano;   

• conservação e preservação dos recursos naturais para as gerações presentes 

e futuras do Município; ampliar as áreas verdes, parques e bosques, no 

distrito-sede e em Ponte dos Carvalhos; e garantir, nos planos, programas e 

projetos, que sejam cumpridas as recomendações da Agenda 21. 

 

Resultados obtidos 

           

A partir das análises de relatórios e das entrevistas com os profissionais que, 

no período desta pesquisa, atuavam ou respondiam por setores específicos das 

áreas de infra-estrutura básica e meio ambiente no Cabo 2010, foi possível 

identificar os principais resultados obtidos, apresentados a seguir.  

O plano de saneamento integrado para todo o Município foi elaborado com 

base nas iniciativas articuladas a partir das ações priorizadas pelo Plano de 

Desenvolvimento da Bacia do Pirapama, elaborado pelo Comitê da Bacia, sob a 

coordenação do Governo do Estado de Pernambuco, através da CPRH. Este 

documento foi inspirado nas diretrizes de um plano já existente, elaborado também 

pelo Governo do Estado, para toda a RMR. As localidades de Charnequinha e 

Pirapama foram priorizadas, pelo fato de os chefes de domicílios daqueles locais 

terem renda inferior a dois salários mínimos e a comunidade estava contribuindo 

diretamente para o aumento da poluição do Rio Pirapama. O citado plano de 

saneamento incorporou a concepção do gerenciamento dos resíduos sólidos por 

micro-bacias. Além disso, manteve-se uma estreita interação com o sistema de 

ensino, com vistas a desenvolver conceitos e práticas de educação ambiental.  

No que se refere à incorporação das áreas degradadas, foram realizadas 

intervenções em diversas comunidades, com destaque para os grupos considerados 

mais pobres, a exemplo de Charnequinha, Pirapama, Madre Iva e Alto do Miranda. 

Foram incluídos, nos projetos de urbanização, grupos considerados vulneráveis, 
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localizados nas margens do rio Jaboatão, em Ponte dos Carvalhos e Pontezinha e 

outras localidades de morros. Na oportunidade, foram desapropriadas áreas para 

inclusão de 400 famílias. Foi iniciada a implementação de um Banco de Dados Geo-

referenciado, devidamente atualizado, para as áreas habitadas por população de 

baixa renda, que não podiam ser atendidas através de recursos do Programa do 

BID, denominado “Habitar Brasil”.  

Em termos de ações voltadas para áreas alagáveis e morros, foram 

realizadas intervenções abrangendo todo o Município. Na orla, principalmente nos 

grandes loteamentos, foram feitos estudos ambientais para indicar os danos à 

macro-drenagem natural no litoral do Município; foi elaborado um projeto piloto de 

urbanização integrada no bairro de Charnequinha, dotado de adequados recursos 

urbanísticos específicos. Este projeto foi financiado pelo programa “Habitat Brasil”, 

do BID, e consta de ações em infra-estrutura e de desenvolvimento institucional, 

com valores significativos para o Município, no montante aproximado de 15 milhões 

de reais.   

Quanto ao ordenamento territorial,  merece destaque a implementação da Lei 

do Uso do Solo, que veio estabelecer um marco regulatório no combate à 

especulação imobiliária desordenada, permitindo o uso mais racional e democrático 

do espaço urbano.  

Um dos mais importantes resultados, relacionados com o ordenamento 

urbano, foi o projeto e a implementação do Mercadão. Tal empreendimento tornou-

se um referencial de requalificação urbana de áreas centrais, imediatamente 

reconhecido, local e nacionalmente, por ter conseguido não apenas reunir, num 

mesmo espaço, os feirantes (microempresários), mas, principalmente, por ter 

rompido a “cultura do atraso”, em grupos que tinham grande receio com a mudança. 

Também deve ser registrado que o Mercadão mudou, sobremodo, a forma dos 

comerciantes do centro do Cabo gerirem suas lojas. Diversas iniciativas foram 

realizadas pelos comerciantes, no sentido de reestruturar fisicamente suas unidades 

de negócios. 
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Foto 2: O Mercadão, Cabo de Santo Agostinho, 2002. 

                                           Autor: Orlando Mindêlo, 2002. 

 

O Mercadão foi premiado pelo Sebrae nacional como a melhor prática de 

empreendendorismo, tendo o Município recebido o prêmio Barbosa Lima Sobrinho, 

no ano de 2002.  

As ações realizadas para implementação das estratégias formuladas para o 

meio ambiente26 começaram a apresentar resultados já a partir do segundo 

semestre de 1999, concentradas nos seguintes pontos:    

a. fiscalização ambiental local; 

b. educação ambiental em parceria com o 2º Setor; 

c. implementação da Agenda 21 local;  

d. formulação e criação da Rede de Defesa Ambiental. 

                                                 
26 Os resultados obtidos na abordagem da dimensão ambiental estão baseados em dados e  
    informações do amigo Rodolfo Aureliano, a quem agradeço sensibilizado.  
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 a) Fiscalização ambiental local  

Até meados de 1999, a fiscalização ambiental em todo o Município era 

realizada precariamente pela Administração Pública Municipal e, de maneira 

desarticulada, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

(Ibama), pela CPRH e pela Companhia Independente de Policiamento do Meio 

Ambiente da Polícia Militar de Pernambuco (Cipoma), que verificavam as denúncias 

de desmatamentos criminosos, poluição de cursos de água e mineração ilegal.  

No segundo semestre daquele ano, as ações implementadas no Cabo 2010 

conduziram a uma sensível mudança na forma de atuar do setor responsável pela 

gestão ambiental no Município do Cabo de Santo Agostinho. Dentre estas 

mudanças, mereceu destaque o redesenho da estrutura organizacional da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, especificamente com a 

junção das atribuições das fiscalizações do controle urbano e ambiental, exercidas 

em nível de Diretoria e de Divisão, respectivamente, na hierarquia da Administração 

Pública do Município. Mais tarde, a partir da introdução do novo modelo de gestão, 

em janeiro de 2001, essas atribuições passaram a ter um status mais elevado, com 

a criação da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Saneamento, assegurando-

lhes maior representatividade tanto externa, como internamente. Essa configuração 

organizacional constituiu um fato inédito na esfera municipal do Estado de 

Pernambuco. No entanto, a fusão das atribuições, desde este primeiro momento, em 

1999, possibilitou um fortalecimento da estrutura e a unificação do conceito da 

fiscalização do ambiente construído e do ambiente natural. 

A partir de então, a fiscalização ambiental, melhor estruturada, assumiu outra 

dimensão e passou a realizar sistemáticas inspeções em todo o Município do Cabo 

de Santo Agostinho, resultando na identificação de agressões e crimes ambientais. 

Com base na verificação destas atividades ilegais, foi possível mobilizar a atuação 

conjunta com os órgãos ambientais anteriormente citados, pertencentes às outras 

esferas de governo. Além disso, passou-se a mobilizar também órgãos que muito 

raramente atuavam no Município, como o Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM), a Agência Nacional do Petróleo (ANP); a Delegacia de Crimes 

Contra o Consumidor; e o próprio Corpo de Bombeiros Militar do Estado.  
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  Esta nova forma de atuação do governo local, em parceria com os órgãos 

responsáveis pelo controle do meio ambiente dos governos do Estado de 

Pernambuco e da União, resultou em concretos benefícios, provocando o justo 

reconhecimento da imprensa estadual e da sociedade metropolitana. Tornaram-se 

notórios os casos de apreensão de madeiras retiradas ilegalmente da Mata Atlântica 

existente no Município, e o desbaratamento da quadrilha que vinha atuando de 

modo contumaz neste tipo de crime. A extração ilegal de areia e argila foi controlada 

pelos órgãos licenciadores desta atividade, e os excessos foram banidos, dando um 

caráter de sustentabilidade e moderação à exploração destes produtos que, até 

então, se configuravam como os grandes vilões das agressões ambientais 

perpetradas no Município do Cabo de Santo Agostinho. O lançamento de efluentes 

de alto potencial poluidor na atmosfera e nos cursos de água do Município, 

provocado por unidades industriais ali instaladas e em terras à sua montante, 

passou a ser constantemente vigiado pela estrutura municipal de controle ambiental. 

As unidades industriais flagradas em meio a estas atividades passaram a ser 

denunciadas ao Ministério Público e aos órgãos competentes. Dessa maneira, o 

controle da poluição do ar e das águas tornou-se bastante eficaz e reconhecido no 

Município. 

Além disso, o lançamento de esgotos sanitários de unidades domiciliares e 

hoteleiras nos cursos de água e nas praias também passou a ser monitorado por 

meio de ações conjuntas do controle ambiental municipal, associado aos demais 

órgãos competentes. 

  

b) Educação ambiental em parceria com o 2º setor  

 O fortalecimento do controle ambiental sensibilizou sobremodo diversos 

segmentos da economia do Município, dentre eles o setor industrial, que viram 

nessa postura do governo local uma boa oportunidade para realizar ações conjuntas 

com o poder público, em torno da questão do meio ambiente. Como exemplo, foi 

celebrada, a partir de 2001, uma parceria entre a Prefeitura do Cabo de Santo 

Agostinho e a empresa Petroflex, instalada no Distrito Industrial, produtora de 

borracha sintética, e a primeira indústria a obter certificação ISO-14.000, no Estado 

de Pernambuco. Concretamente, a referida empresa desenvolveu um projeto-piloto, 



 

 

111

dentre as suas unidades produtoras existentes do Brasil, junto com a Prefeitura do 

Município, denominado: Projeto Petroeco, o qual tinha a finalidade de despertar a 

consciência, nos alunos das escolas públicas das redes estadual e municipal, para a 

importância da preservação do meio ambiente. O projeto contemplou 40 escolas 

públicas e envolveu 2.000 alunos do Ensino Fundamental, entre 2001 e 2004.  

 A programação a ser cumprida pelos alunos selecionados de cada uma das 

40 escolas compreendia uma agenda a ser executada nos dois expedientes de um 

dia de aula; pela manhã, acompanhados pelos respectivos professores, se 

deslocavam para as instalações da Petroflex, onde assistiam palestras sobre  

diversos temas ambientais, como: poluição; resíduos sólidos; aquecimento global; 

efeito estufa; destruição da camada de ozônio; chuvas ácidas; o significado da 

Norma Brasileira ISO 14.000 etc. Prosseguindo, a equipe, acompanhada por 

técnicos da empresa, conhecia uma das etapas do processo de produção, bem 

como as ações ali desenvolvidas para a preservação do meio ambiente. Em 

seguida, eram visitadas as iniciativas de cunho sócio-ambiental promovidas pela 

empresa, dentro de sua propriedade ou nas vizinhanças. 

Os alunos almoçavam no refeitório da fábrica e, no período da tarde, eram 

conduzidos a uma área de preservação ambiental no território do Município, no caso 

a Reserva Florestal de Mata Atlântica do Gurjaú, onde desfrutavam do ambiente 

sereno e saudável e ouviam palestra, ministrada por técnicos da Prefeitura do Cabo 

de Santo Agostinho, sobre os aspectos florestais e as instalações de captação e 

tratamento de água existente na reserva. Após esta experiência, os alunos eram 

apresentados a um contexto ecologicamente oposto. Como, por exemplo, uma área 

degradada ambientalmente, nas proximidades da escola, e podiam, então, comparar 

a qualidade dos dois ambientes distintos.  

Após este dia de experiência e vivências fora da sala de aula, os alunos 

retornavam às suas atividades e eram provocados e mobilizados a fazer propostas 

para atenuar a degradação ambiental da área visitada. Duas semanas após, 

acontecia um evento na escola, com todo o alunado, não apenas os participantes da 

jornada anteriormente mencionada. Ali eram premiados os alunos que fizeram as 

melhores propostas de melhoria da área degradada, com bicicletas “walk-man” e 
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máquinas fotográficas, oferecidas pela empresa, além de um computador, para a 

escola.  

Presentes neste ato festivo, as autoridades municipais e os técnicos da 

Prefeitura que ajudaram a escolher as melhores propostas para recuperação 

ambiental da área degradada comprometiam-se a aplicar a solução indicada pelos 

alunos e selecionada  pelo conjunto de técnicos da prefeitura e da citada unidade 

industrial, envolvidos no projeto de educação ambiental. Esta solução seria então 

acompanhada, na sua aplicação, pelos alunos da escola.  

Este projeto recebeu premiações nacionais e até internacionais, pelo conjunto 

de atividades e pela interatividade que promoveu entre o setor produtivo, as escolas 

municipais e o poder público local. A avaliação dentro da Secretaria Municipal de 

Educação, também parceira no projeto, foi de que o mesmo incentivou sobremaneira 

o alunado a considerar as questões ambientais e aumentou-lhes a auto-estima, a 

partir do tratamento cidadão que lhes foi concedido. 

 c) Implementação da Agenda 21 local  

Quando da proposição do Cabo 2010, foi sugerida a construção da Agenda 

21, compartilhada entre a sociedade municipal, a Prefeitura e as forças do setor 

produtivo do Município. Tratava-se de um plano de ação incluindo compromissos 

mútuos que assegurassem o desenvolvimento social e econômico, sem 

comprometer a salubridade do meio ambiente. 

A Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho foi uma iniciativa decorrente da 

parceria entre o poder público municipal, representações de instituições da 

sociedade local e do setor produtivo, apoiada pelo Fundo Nacional do Meio 

Ambiente e pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), financiado pela 

Embaixada do Reino Unido dos Países Baixos (Holanda). Os parceiros iniciais 

foram: o Centro das Mulheres do Cabo; o Movimento de Moradores da Vila 

Claudete; o Centro de Saúde Popular Raízes da Terra; e a Colônia de Pescadores 

Z-8 do Cabo, pela sociedade civil, enquanto o poder público era representado pelos 

responsáveis pelas gestões do meio ambiente e do saneamento do Município.  
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A Agenda 21 mobilizou significativas representações dos 3 setores da 

sociedade cabense e resultou num Plano de Desenvolvimento que priorizou 40 

projetos de desenvolvimento sustentável, distribuídos em 5 dimensões, 

estabelecidas como:    

• Conservação dos Recursos Naturais; 

• Desenvolvimento Social e Econômico; 

• Ambiente Urbano Sustentável; 

• Conservação do Patrimônio Histórico e Ambiental; e 

• Fortalecimento das Instituições Locais. 

Foi criado o Fórum da Agenda 21, para atuar na coordenação das ações e 

projetos previstos no Plano de Ações da Agenda 21 e fomentar os meios para sua 

implementação. Este fórum inclui representação dos 3 setores e, para assegurar um 

efetivo gerenciamento da implementação da Agenda, foi desenvolvida uma estrutura 

com mecanismo de monitoramento e sistema de relatórios para acompanhar o 

progresso dos projetos constantes do Plano de Desenvolvimento. 

   

 d) Rede de Defesa Ambiental do Cabo de Santo Agostinho  

A Rede de Defesa Ambiental foi uma iniciativa do Poder Executivo do 

Município, com a finalidade de mobilizar representativos setores da sociedade 

cabense para tratar a questão de forma ampla e participativa. E que se firmou a 

partir de um projeto em parceria entre a Cooperação Técnica Alemã (GTZ) e a 

Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.  

Os resultados obtidos no Cabo de Santo Agostinho, referentes às categorias 

alternativas de coleta do lixo doméstico27 utilizadas no Município, estão reunidos 

na tabela 10, que expressa os valores (absolutos e percentuais) dos censos do 

IBGE, de 1991 e 2000. 
 
 

                                                 
27 Texto baseado na contribuição de Cleiton Rezende Nunes, Engenheiro Sanitarista, que exerceu o  
   cargo de Secretário de Limpeza do Município, no período de 1997 a 2004 e que, gentilmente,  
   disponibilizou valiosas informações, a quem, também, agradeço sensibilizado.   



 

 

114

Tabela 10: Número de domicílios, em valores absolutos e percentuais, atendidos por coleta do lixo 
doméstico, Cabo de Santo Agostinho, 1991 e 2000 

Coletas alternativas do lixo 
1991 2000 

Absoluta % Absoluta % 
Coletado por serviço de limpeza 16.220 59,7 28.735 77,7
Coletado por caçamba de serviço de limpeza 2.192 8,1 3.236 8,8
Queimado na propriedade 918 3,4 1.432 3,9
Enterrado na propriedade 120 0,4 95 0,3
Jogado em terreno baldio ou logradouro 6.587 24,2 3.131 8,4
Jogado em rio, lago ou mar 381 1,4 282 0,7
Outro destino da coleta 741 2,8 78 0,2

Total 27.159 100,0 37.019 100,0

Fonte: MS/Datasus, 2006. 
           Organizada pelo autor. 

 

Em 1991, havia 27.159 domicílios particulares permanentes no Cabo de 

Santo de Agostinho, dos quais 16.220 tinham seus respectivos lixos coletados por 

serviço de limpeza, seguidos de 2.192 unidades habitacionais cujos resíduos sólidos 

eram recolhidos por caçamba do serviço de limpeza. Reunindo-se as opções acima, 

denominadas, neste trabalho, de “alternativas convencionais para coleta do lixo”, é 

possível constatar que 18.412 residências do Município dispunham desse serviço, o 

que equivalia a uma cobertura de 67,8%. Dentre as demais opções utilizadas, na 

época, chama a atenção o elevado número de residências (6.587), ou seja, 24,2% 

do total, com registro de que seus próprios lixos eram jogados em terrenos baldios 

ou logradouros. 

No ano 2000, existiam 37.019 residências e o número de unidades 

atendidas com esse tipo de serviço aumenta a sua cobertura e atinge 31.971 

domicílios, que utilizam as formas aceitas e explicitadas anteriormente, 

correspondendo a um percentual de 86,5% de atendimento, o que caracteriza um 

avanço em relação ao registro anterior (1991). Conforme pode ser observado na 

tabela 10, naquele ano ocorre uma expressiva queda no número de domicílios 

(3.446) que deixam de jogar lixo em terrenos baldios ou logradouros.  

Apesar do avanço constatado no período, conforme atestam os dados 

exibidos na tabela 10, é possível afirmar que 5.018 domicílios, ou seja, 13,5% do 

total de residências, não dispõem de coleta seletiva de lixo, um fato preocupante, 

pelos impactos negativos para a qualidade de vida da população. 
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Outro fato merecedor de destaque é a quantidade de lixo, em toneladas, 

coletada no período de 1997 a 2003 (Tabela 11). Os valores estão expressos em 

toneladas, por mês, e representam a quantidade média mensal de resíduos sólidos 

coletados nas residências.  
 

Tabela 11: Quantidade de lixo coletado em domicílios, em toneladas, por mês, Cabo de Santo 
Agostinho, 1997 a 2003 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

3.132,69 3.465,93 3.565,70 4.063,69 3.765,69 3.815,74 3.908,76 

Fonte: Nunes, 2006. 
           Organizada pelo autor. 

 

Esses valores podem ser interpretados como a quantidade de lixo 

(tonelada/mês) que não foi deixado nas calçadas, nem espalhado pelas ruas do 

Município, produzindo cheiro desagradável e, ao mesmo tempo, acarretando a 

proliferação de moscas, baratas, roedores etc., que ali encontram abrigo e alimento, 

constituindo potenciais focos de contaminação e doenças.  

 

Uma análise comparativa das condições da coleta do lixo doméstico nas 

áreas urbana e rural, nos dois períodos, indica uma considerável desproporção na 

amplitude do atendimento, conforme evidencia a tabela 12. 

No ano de 1991, enquanto 76,4% das residências na zona urbana eram 

atendidas por coleta do lixo, na área rural essa cobertura atingia apenas 8,2% das 

habitações. Em 2000, não obstante as elevações na prestação desse serviço 

público, a mesma desigualdade persiste, vez que, na parte urbana, 93,4% das 

residências eram atendidas, contra 27,9%, na zona rural.  
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Tabela 12 Número de domicílios, em valores absolutos e percentuais, atendidos por coleta do lixo 
doméstico, nas áreas urbana e rural, Cabo de Santo Agostinho, 1991 e 2000 

 
Coleta do lixo doméstico - urbana 

Coletas alternativas do lixo 
1991 2000 

Absoluto % Absoluto % 
Coletado por serviço de limpeza 16.088 67,8 27.765 84,4
Coletado por caçamba de serviço de limpeza 2.042 8,6 3.053 9,3
Outras formas de coleta 5.592 23,6 2.069 6,3

Total 23.722 100,0 32.887 100,0
Coleta do lixo doméstico - rural

Coletas alternativas do lixo 
1991 2000 

Absoluto % Absoluto %
Coletado por serviço de limpeza 132 3,8 970 23,5
Coletado por caçamba de serviço de limpeza 150 4,4 183 4,4
Outras formas de coleta 3.155 91,8 2.979 72,1

Total 3.437 100,0 4.132 100,0
Fonte: MS/Datasus, 2006. 
           Organizada pelo autor. 

 

Quanto à limpeza urbana, a administração municipal sempre procurou 

promover a educação ambiental e estabelecer parcerias, para melhorar sua 

qualidade, com especial atenção nas praias. Várias ações foram realizadas, com 

este propósito, ao longo dos sete primeiros anos de implementação do Cabo 2010, 

valendo destacar: palestras educativas para a comunidade, enfatizando a 

importância da limpeza urbana e da coleta seletiva e a necessidade de respeitar os 

horários de coleta, evitando a formação de focos de lixo; convênios com associações 

de moradores e entidades representativas da sociedade, para execução da coleta 

seletiva e outros serviços relativos à limpeza urbana; distribuição de material 

educativo e sacos plásticos junto aos turistas e aos donos de barracas nas praias, 

visando obter a colaboração de todos na limpeza das praias, sendo este um trabalho 

realizado juntamente com o órgão ambiental do Estado de Pernambuco; intensa 

ação junto aos prestadores de serviços, a fim de manter a cidade em adequadas 

condições de limpeza urbana.  

Na tabela 13 estão dispostos os resultados relativos ao acesso ao sistema de 

abastecimento de água no Cabo de Santo Agostinho, referentes às categorias 

alternativas de abastecimento utilizadas pela população do Município. Os valores 

foram coletados nos censos do IBGE de 1991 e 2000. 
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Tabela 13: Número de domicílios, em valores absolutos e percentuais, com acesso ao abastecimento 
de água, Cabo de Santo Agostinho, 1991 e 2000 

Categoria 
1991 2000 

Absoluta % Absoluta % 
Rede geral 21.080 77,7 30.535 82,5

Poço ou nascente 3.034 11,1 4.077 11,0
Outra forma de acesso 3.045 11,2 2.407 6,5

Total 27.159 100,0 37.019 100,0

Fonte: MS/Datasus, 2006. 
           Organizada pelo autor. 

 
Em 1991, havia 27.159 domicílios particulares permanentes no Cabo de 

Santo de Agostinho, dos quais 21.080 tinham acesso à rede geral de abastecimento 

de água, o que representava uma cobertura de 77,7% das residências no Município. 

As demais opções utilizadas, na época, através de poço ou nascente (11,1%) e 

outras, tais como canalizações em um só cômodo ou terreno (11,2%), completavam 

a estrutura de abastecimento de água no Município.  

No ano 2000, existiam 37.019 residências e a cobertura aumentou, atingindo  

30.535 domicílios, o que correspondia a um percentual de 82,5%, caracterizando um 

avanço em relação ao registrado no período anterior (1991). Conforme pode ser 

observado na tabela 13, em termos percentuais o abastecimento de água, a partir de 

postos ou nascentes, permanece inalterado nos dois períodos, enquanto outras 

formas de abastecimento de água – canalizada em, pelo menos, um cômodo, ou 

canalizada apenas no terreno – se reduziram para um pouco mais da metade, entre 

1991 e 2000. 
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Tabela 14: Número de domicílios, em valores absolutos e percentuais, com acesso ao abastecimento  
                  de água, nas áreas urbana e rural, Cabo de Santo Agostinho, 1991 e 2000 

Abastecimento de água - urbano 

Categoria 
1991 2000 

Absoluto % Absoluto % 
Rede geral 20.987 88,5 29.963 91,1
Poço ou nascente 1.336 5,6 2.034 6,2
Outra forma de abastecimento 1.399 5,9 890 2,7

Total 23.722 100,0 32.887 100,0
Abastecimento de água - rural

Categoria 
1991 2000 

Absoluto % Absoluto %
Rede geral 93 2,7 572 13,8
Poço ou nascente 1.698 49,4 2.043 49,5
Outra forma de abastecimento 1.646 47,9 1.517 36,7

Total 3.437 100,0 4.132 100,0

Fonte: MS/Datasus, 2006. 
           Organizada pelo autor. 

 

Analisando os dados explicitados na tabela 14, é possível identificar as 

diferenças relevantes quanto ao acesso ao sistema de abastecimento de água nas 

áreas urbana e rural, nos dois períodos. 

Em 1991, existiam 23.722 domicílios particulares permanentes na zona 

urbana do Cabo de Santo de Agostinho que utilizavam formas alternativas de 

abastecimento de água, dos quais 20.987 (88,5%) tinham acesso à rede geral. As 

demais opções, através de poço ou nascente (5,6%) e outras formas, como, por 

exemplo: canalização em, pelo menos, um cômodo; sem canalização interna ou até 

mesmo sem canalização (5,9%) integravam as demais opções de abastecimento de 

água no Município.  

Na mesma época, a situação na zona rural era bem diferente, uma vez que a 

rede geral de abastecimento de água atendia apenas 93 dos 3.437 domicílios 

existentes, equivalendo a uma insignificante cobertura de 2,7%.  

Um fato merecedor de destaque é que, por conta disso, a quase totalidade 

dos domicílios daquele espaço geográfico utilizava alternativas de abastecimento de 

água completamente ultrapassadas. 

No ano 2000, observou-se uma maior amplitude no atendimento às duas 

áreas, porém ainda marcada pela grande desigualdade na proporção de acesso ao 
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abastecimento de água nas zonas urbanas e rurais. Na zona urbana, 91,1% dos 

domicílios eram conectados à rede geral de abastecimento de água enquanto, no 

mesmo período, apenas 13,8% da população da zona rural gozava desse privilégio. 

Por conta disso, 3.560 unidades habitacionais naquela região, ou não tinham opção 

de acesso ou buscavam fontes de abastecimento de água, muitas vezes, longe dos 

padrões mínimos exigidos para o consumo humano. 

Em 2004, considerando todo o Município, segundo a Compesa, 86% dos 

domicílios tinham acesso ao sistema de abastecimento de água.  

Mesmo considerando que o acesso ao abastecimento de água do Cabo de 

Santo Agostinho atingiu esse patamar, em 2004, e que a água é captada de uma 

fonte vizinha ao Município, alimentada a partir do sistema produtor de Suape, 

constata-se que ainda existe um considerável passivo, com relação a esse serviço 

público. É possível estimar o valor desse passivo considerando os seguintes 

elementos e hipótese: a proporção de 86% para o atendimento, em 2004, segundo a 

Compesa; a população cabense estimada (IBGE), em 2004, de 163.493 habitantes; 

estima-se então que este passivo é de 22.889 pessoas privadas de água encanada 

em suas residências.  

A tabela 15 apresenta os dados do IBGE (censos de 1991 e 2000) relativos 

às categorias alternativas de acesso a esgoto sanitário utilizadas pela população do 

Município. 
 
 
Tabela 15: Número de domicílios, em valores absolutos e percentuais, com acesso a esgoto sanitário, 

Cabo de Santo Agostinho, 1991 e 2000 

Categoria 
1991 2000 

Absoluto % Absoluto % 
Rede geral de esgoto ou pluvial 4.042 15,0 9.313 25,2

Fossa séptica 1.573 5,8 5.167 14,0
Outras formas de acesso 17.151 63,1 19.123 51,6

Não tem instalação sanitária 4.393 16,1 3.416 9,2

Total 27.159 100,0 37.019 100,0

Fonte: IBGE, 1991 e 2000. 
           Organizada pelo autor. 

Em 1991, havia 27.159 domicílios particulares permanentes no Cabo de 

Santo de Agostinho, dos quais 4.042 tinham acesso à rede geral de esgoto ou 

pluvial; somados aos 1.573 que utilizavam fossas sépticas, totalizavam 5.615 
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residências usando essas duas opções sanitárias. Mesmo assim, representavam 

uma cobertura de apenas 20,8% das residências do Município. Destaque deve ser 

dado ao fato de que 63% dos domicílios usavam outras formas de esgotos 

sanitários, como: fossas rudimentares, vala, lago, rio ou mar, entre outras. Observa-

se, também, que a proporção de domicílios que usa a rede geral é praticamente a 

mesma que não tem instalação sanitária. 

No ano 2000, existiam 37.019 residências, e a cobertura relativa ao acesso 

ao esgoto sanitário aumentou, atingindo 9.313 domicílios (25,2%), caracterizando 

um avanço em relação ao registrado no período anterior (1991).  

Ainda em relação à tabela 15, observa-se redução nos percentuais das 

categorias “Outras formas de acesso a esgoto sanitário” e “Não tem instalação 

sanitária”, mais acentuada na primeira, que registra a maior queda no período 

analisado.   

Através da análise dos dados contidos na tabela 16, é possível verificar as 

condições de acesso ao esgoto sanitário nas áreas urbanas e rurais, entre 1991 e 

2000. 
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Tabela 16: Número de domicílios, em valores absolutos e percentuais, com acesso a esgoto sanitário, 
nas áreas urbana e rural, Cabo de Santo Agostinho, 1991 e 2000 

Esgotamento sanitário - urbano 

Categoria 
1991 2000 

Absoluto % Absoluto % 
Rede geral ou esgoto pluvial 4.036 17,0 9.298 28,3
Fossa séptica 1.545 6,5 4.962 15,1
Outras formas de acesso 15.500 65,3 16.899 51,4
Não tem instalação sanitária 2.641 11,2 1.728 5,2

Total 23.722 100,0 32.887 100,0
 

Esgotamento sanitário - rural 

Categoria 
1991 2000 

Absoluto % Absoluto % 
Rede geral ou esgoto pluvial 6 0,2 15 0,4
Fossa séptica 28 0,8 205 5,0
Outras formas de acesso 1.651 48,0 2.224 53,8
Não tem instalação sanitária 1.752 51,0 1.688 40,8

Total 3.437 100,0 4.132 100,0
Fonte: MS/Datasus, 2006. 
           Organizada pelo autor. 

 

Em 1991, existiam 23.722 domicílios particulares permanentes na zona 

urbana do Cabo de Santo de Agostinho que utilizavam formas alternativas de esgoto 

sanitário; dentre eles, apenas 4.036 (17%) tinham acesso à rede geral ou esgoto 

pluvial. Devem ser destacadas as “Outras formas de acesso” utilizadas na época, 

que totalizam 15.500 residências, número bem superior às demais opções reunidas. 

Observa-se, também, um elevado número de domicílios sem instalação sanitária. 

Na mesma época, a situação na zona rural caracterizava-se: pela quase 

inexistência (0,2%) de domicílios conectados à rede geral; pouca utilização (0,8%) 

de fossas sépticas; acentuada tendência (48%) para a adoção das outras formas de 

acesso sanitário; e, como fato relevante, um número acentuado de unidades (51%) 

sem instalações sanitárias.  

No ano 2000, a proporção praticamente não se alterou em relação ao 

período anterior. Ou seja: um número muito baixo (0,4%) de domicílios fora do 

acesso à rede geral de esgoto; mais domicílios utilizando fossas sépticas; elevado 

número de residências utilizando outras formas de acesso ou sem instalações 

sanitárias.  
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A exemplo do que foi constatado para o acesso ao abastecimento de água, 

também existem acentuadas distorções nas condições de atendimento desse 

serviço público nas duas áreas, com uma visível situação desfavorável para os 

domicílios da zona rural. O único fato comum é a elevada quantidade – bem próxima 

- de residências, nas duas regiões, que utilizam outras formas de acesso ao esgoto 

sanitário. 

Segundo dados da Compesa, em 2004, a proporção de domicílios com 

acesso a esgotamento sanitário era de 20%. Além disso, os dados pesquisados 

acerca da evolução desse sistema revelam uma queda na cobertura, nos últimos 

anos, e levam a interpretar que a velocidade da ampliação das condições de acesso 

ao esgotamento sanitário foi inferior à taxa de crescimento de domicílios 

demandantes do referido serviço público.  

A baixa proporção de atendimento às necessidades da população do 

Município, associada ao crescimento da população nos últimos anos levam a inferir 

o passivo existente com relação a esse serviço público, considerando os dados 

disponíveis e armada a devida suposição: a proporção de 20% para o atendimento, 

em 2004, informada pela Compesa; a população cabense estimada (IBGE), em 

2004, de 163.493 habitantes. A partir desta dupla informação, pode-se estimar que 

existe um passivo de 130.794 pessoas sem aceso ao esgotamento sanitário em 

suas residências. 
 
 
3.3 Dimensão Político-institucional 
 
 
 

Esta dimensão abrange a gestão de pessoal, os bens patrimoniais, materiais 

e os transportes oficiais; administrações tributária e financeira; e o nível de 

organização e de participação da sociedade na gestão do Município. 

 

A condução do Cabo 2010 contou, em todas as suas etapas, com o patrocínio 

do chefe do Poder Executivo do Município que, pela sua credibilidade e capacidade 

de liderança na região, exerceu um papel fundamental, principalmente na fase de 

decisão. Diferenciados interesses geraram conflitos e exigiram elevada habilidade 

política para negociação dos objetivos com os atores políticos participantes do 
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processo. Tal fato, associado ao caráter participativo da sociedade, assegurou a 

legitimidade do plano e, principalmente, do processo.  

 

Indicador selecionado28 

 

O indicador selecionado procura expressar a presença dos conselhos 

municipais na gestão do Cabo 2010. 
 

Existência de Conselhos Municipais 

 

Este indicador expressa a existência de Conselhos Municipais em 

funcionamento. 

O desenvolvimento da participação comunitária na gestão pública, na forma 

de Conselhos, é expressão da nova forma de articulação da sociedade civil, 

constituindo-se em importante mecanismo de consulta e exercício da participação 

popular, sendo sua institucionalização uma forma de capacitação para a gestão 

local. A existência de Conselhos Municipais em funcionamento revela o nível de 

organização municipal, no que se refere à democratização da gestão de políticas 

públicas. 

 No Brasil, os órgãos colegiados que ensejam a participação popular na 

gestão de políticas públicas – os Conselhos – têm conhecido uma expansão 

numérica desde a década de 90 em todas as esferas de governo, particularmente na 

municipal. 

  Este trabalho analisa a evolução do número de Conselhos existentes no 

Município do Cabo de Santo Agostinho, no período de 1998 a 2004. 

A fonte de dados utilizada para identificação dos Conselhos foi a Prefeitura do 

Cabo de Santo Agostinho, durante entrevista com um dos assessores, à época da 

pesquisa, membro da equipe da Assessoria de Gestão Estratégica do Município.  

                                                 
28 Texto baseado no documento: IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil,    
     2004.  
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Situação em 199729 
 

 

A realidade político-institucional do Município, conforme identificada no 

Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, em resumo, era constituída por uma 

administração pública que se destacava por estar potencialmente aberta às novas 

formas de gestão local; uma situação financeira sob controle, com alguma 

disponibilidade de caixa para custeio e investimento, principalmente, a partir de 

1998, quando o passivo das dívidas estaria liquidado; e o governo municipal 

demonstrando vontade política de buscar a participação da coletividade, através de 

mecanismos capazes de expressar os legítimos interesses da sociedade cabense.   

 

Os objetivos político-institucionais 
  

Os resultados esperados consistiam, em resumo, na capacitação dos 

servidores públicos; na modernização administrativa da gestão pública; e no 

incentivo à participação da sociedade organizada na gestão do Município.  

 
 
Resultados obtidos 

     
A partir das análises de relatórios e das entrevistas com os profissionais que, 

no período desta pesquisa, atuavam ou respondiam por setores específicos 

enquadrados na dimensão político-institucional no Cabo 2010, foi possível identificar 

os principais resultados obtidos no período em estudo, os quais estão organizados 

em quatro blocos: modernização administrativa; modernização fiscal; tecnologia da 

informação; e gestão participativa. 

 

 

                                                 
29 Texto baseado no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, 1997, v.1.   
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Os resultados da modernização administrativa concretizaram-se através da 

realização de diversas ações que enfatizaram a valorização do servidor público, bem 

como iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.  

 

No que se refere à capacitação dos servidores, além de eventos  

especificamente voltados para a qualificação ou requalificação de pessoas ligadas 

às áreas da educação e saúde, foram patrocinados vários cursos para todas as 

unidades organizacionais na Prefeitura, dirigidos para: atendimento ao público, 

licitações e contratos, orçamento e contabilidade pública, planejamento e controle 

urbano, administração financeira, administração tributária, informática básica, 

gerente de cidades, gestão pela qualidade total, comunicação social, técnicas de 

arquivo e de protocolo; português básico e redação; segurança no trabalho; como 

também, participação em palestras e seminários; e  na preparação de um plano de 

capacitação para ser executado a partir de 2004; elaborados dois planos de cargos 

e carreiras: um para os profissionais do magistério e o outro para os demais 

servidores públicos (concluído, porém, não implementado); implementado um 

sistema de previdência própria para os servidores municipais; implementado um 

sistema de avaliação do desempenho funcional dos servidores públicos; e 

implementada a central de atendimento aos servidores públicos;  

 

Dando continuidade aos resultados obtidos, foi implementada a central de 

compras da Prefeitura; reestruturada, física e administrativamente, a central de 

transportes oficiais do Município; e implementada uma unidade itinerante para 

atendimento aos cidadãos, principalmente os residentes na zona rural, com a 

finalidade de viabilizar as emissões de certidões de nascimento, de casamento, 

carteira de identidade, carteira profissional, entre outros.  

  

A modernização fiscal consistiu na reestruturação das funções tributária e 

financeira do Município. 

 

No que concerne à administração tributária, foi reestruturado o sistema 

informatizado; implementada a Central de Atendimento ao Contribuinte, com sistema 

eletrônico de avaliação, na sede do Município, em Ponte dos Carvalhos e em Gaibu; 

reestruturado o prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), com melhoria nas 
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condições físicas de trabalho para os fazendários; lançado, via informatização, o 

IPTU, as taxas e o ISS autônomo, com fixação de datas para pagamento; realizadas 

campanhas de conscientização e incentivo, junto à população, para pagamento do 

IPTU, com premiação aos contribuintes adimplentes; assinado convênio com a rede 

bancária, ampliando o recolhimento de tributos através das casas lotéricas, bancos 

Matriz e Multibank; atualizada a tabela de valores dos imóveis para fins de cobrança 

do ITBI; instalados postos bancários volantes para pagamento do IPTU, à época do 

lançamento e nas datas de vencimento das parcelas (Ponte dos Carvalhos e Gaibu); 

intensificada a cobrança administrativa de débitos; implantada a dívida ativa; 

terceirizada a cobrança da dívida ativa; disponibilizados os principais serviços da 

Sefaz, via Internet; atualizado o cadastro dos imóveis localizados nas praias; 

implementada a substituição tributária do ISSQN; revisado e consolidado o Código 

Tributário Municipal; educação fiscal disseminada no Município; atualizada a planta 

genérica de valores; e o geoprocessamento, que foi iniciado, porém, não concluído. 

 
Quanto à administração financeira, mereceram destaque os seguintes 

resultados: implementado o sistema informatizado de administração financeira; 

implementada a Solicitação de Procedimento Ordinário (SPO), interligada com todas 

as unidades administrativas; implementada a tabela de pagamento de fornecedores 

da Prefeitura; implementada a autorização de pagamento a fornecedores, on line;  e 

o Código Financeiro Municipal: concluído, mas não implantado. 

 

 
As ações voltadas para a tecnologia da informação geraram os seguintes 

resultados: reestruturado o setor responsável pela gestão da informática na 

Prefeitura; instalados microcomputadores em todas as Secretarias da Prefeitura, 

dotados de aplicativos com versões permanentemente atualizadas; racionalizados 

os procedimentos, com ênfase no uso intensivo da informática, notadamente quanto 

aos serviços voltados para a saúde e educação; controle das receitas e das 

despesas da administração pública municipal; processamento da folha de 

pagamento e atendimento aos servidores públicos do Município, atendimento aos 

contribuintes; pagamento de fornecedores etc.  
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As ações voltadas para assegurar uma gestão participativa mereceram o 

devido destaque, segundo o levantamento produzido nas entrevistas.  

 
 Objetivando facilitar a compreensão dos aspectos relacionados com os 

Conselhos Municipais existentes no Cabo de Santo Agostinho apresenta-se, a 

seguir, uma síntese dos aspectos mais relevantes da organização administrativa da 

Prefeitura daquele Município. Tal fato justifica-se porque os Conselhos são partes 

vinculadas à estrutura orgânica da Prefeitura. 

 

A fim de preparar a estrutura administrativa da Prefeitura para enfrentar e 

superar os desafios formulados no Cabo 2010 realizou-se uma reestruturação na 

organização da Administração Pública do Município, objetivando dotá-la de uma 

adequada configuração orgânica de funções, de atribuições e dos meios 

necessários para cumprir, com sucesso, as decisões formuladas naquele plano.  

 

 
Nesse sentido, a estrutura concebida e implementada baseia-se em princípios 

que valorizam, dentre outros, o interesse público, a transparência, a eficiência e a 

gestão democrática. 

a) o interesse público – considera o cidadão como a razão da existência da 

Administração Pública do Município; 

b) a transparência – a clareza e o compartilhamento das informações devem 

constituir um traço característico da gestão pública; 

c) a eficiência – iniciativa que permita uma contínua melhoria dos resultados, 

procurando dotar a Administração dos meios e dos instrumentos capazes de 

tornar a máquina pública mais ágil, moderna, mais perto do cidadão, e   

prestando-lhe mais e melhores serviços públicos, sem desperdícios. 

d) a gestão democrática – capacidade de promover a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos, proporcionando a todos a igualdade de oportunidade de participar 

das decisões que atendam às necessidades das gerações presentes, sem 

comprometer a segurança das gerações futuras. 
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Decorrente da aplicação do princípio da eficiência, a departamentalização da 

estrutura organizacional vigente adota os critérios funcionais e de regionalização. 

 

A partição funcional compreende as funções normativas, estratégicas e 

operacionais de setores específicos da Administração Pública Municipal, 

discriminadas a seguir: planejamento e meio ambiente; desenvolvimento social e 

promoção humana; desenvolvimento econômico e turismo; infra-estrutura; 

articulação política e projetos especiais; gestão dos recursos municipais; e 

assessoria especial diretamente ligada ao Prefeito. São funções exercidas pelas 

secretarias municipais e executivas, gabinete e assessores especiais ligados 

diretamente ao Prefeito do Município, conforme explicitadas no quadro 8: 
 
  Quadro 8 Secretarias Funcionais e Secretarias Executivas, Cabo de Santo Agostinho, 2001 

Secretarias Funcionais Secretarias Executivas 

Planejamento, Habitação e Meio Ambiente • Planejamento Urbano e Habitação  
• Meio Ambiente e Saneamento 

 

 

Desenvolvimento Social e Promoção Humana 

• Educação  
• Saúde  
• Cultura  
• Apoio Administrativo  
• Promoção Humana  
• Segurança Social e Defesa Civil  
• Promoção ao Trabalho 

Desenvolvimento Econômico e Turismo • Economia Urbana e Turismo  
• Desenvolvimento Rural 

Infra-Estrutura • Obras Comunitárias  
• Serviços Públicos 

Articulação Política e Projetos Especiais ------------------------------------------ 

Gestão de Recursos Municipais • Finanças 
• Administração 

Assessoramento • Gabinete 
• Comunicação institucional 

Fonte: Lei Municipal no 1.924, de 29 de dezembro de 2000.  
           Adaptado pelo autor. 

 

A regionalização é constituída pela função de articulação política junto a 

representantes da sociedade civil organizada, objetivando criar facilidades para 

implementação do Cabo 2010.  
A regionalização está presente em espaços geográficos bem definidos no 

Município, denominados: Áreas Político-Administrativas (APAs) e é desempenhada 

através de quatro Secretarias Regionais, conforme apresentado no quadro 9. 
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       Quadro 9 Secretarias Regionais e áreas de atuação, Cabo de Santo Agostinho, 2001 

Secretarias Regionais Atuação 

 APA-01 Sede 

Regional 1 APA-02 São Francisco 

APA-03 Vila da Cohab 

Regional 2 APA-04 Vila do Cabo 

APA-05 Praias 

Regional 3 APA-06 Ponte dos Carvalhos 

APA-07 Pontezinha 

Regional 4 APA-08 Juçaral 

APA-09 Charneca 

Fonte: Lei Municipal no 1.924, 29 de dezembro de 2000.  
           Adaptado pelo autor. 
 
 

Uma das marcas que caracterizam a gestão pública do Município é a 

existência de conselhos, criados para atuar como instrumentos capazes de contribuir 

para a consolidação da gestão democrática do Município, de forma proativa e 

propositiva nas decisões das áreas relacionadas com saúde, educação, criança e 

adolescente, assistência social, meio ambiente, habitação, cultura e esportes etc. 

 

 
Os conselhos existentes no Município são caracterizados por diferenciadas 

amplitudes de atuação, atribuições e composições, assim denominados: Conselho 

Gestor do Governo; Conselhos Gestores Funcionais (por secretaria funcional); 

Conselhos Gestores Regionais (por secretaria regional); Conselhos Sociais (por área 

de atuação, no âmbito de cada secretaria funcional); e o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 
O quadro 10 apresenta o Conselho Gestor do Governo; os Conselhos 

Gestores Funcionais e os Conselhos Gestores Regionais, com suas respectivas 

atribuições e composições.  
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Quadro 10 – Conselhos Gestores, de Governo, Funcionais e Regionais, Cabo de Santo Agostinho. 
Denominação Atribuições Composição 

 
Conselho Gestor do 

Governo 
(reunião mensal) 

Define e monitora a direção da gestão; 
acompanha a execução do Plano de 
Ação; acompanha a evolução da 
execução financeira; acompanha a 
opinião pública. 

Prefeito, Vice-prefeito, 
Secretários Funcionais, 
Secretários Regionais e 
Assessores.  

Conselho Gestor das 
Secretarias Funcionais 

(reunião mensal) 

Define e monitora as metas e prioridades 
das Secretarias Executivas e acompanha 
o Plano de Ação de cada unidade. 

Secretário Funcional, 
respectivos Secretários 
Executivos e Secretários 
Regionais. 

 
Conselho Gestor das 
Secretarias Regionais 

(reunião mensal) 

Define e monitora as metas e prioridades 
das Secretarias Regionais e suas 
respectivas APA’s e acompanha a 
execução do Plano de Ação de cada 
APA. 

Secretário Regional, 
Secretários Funcionais 
e o Gerente responsável 
pela condução do Plano 
de Ação da respectiva 
APA. 

Fonte: Caderno de Acompanhamento da Gestão, Cabo de Santo Agostinho, 2001. 
           Adaptado pelo autor.  

 

 

Os Conselhos Sociais existentes são assim denominados: Conselho 

Municipal de Saúde; Conselho Municipal de Educação; Conselho do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef); Conselho Municipal da Merenda Escolar; Conselho Municipal 

de Cultura; Conselho Municipal de Agricultura; Conselho Municipal do Meio 

Ambiente; Conselho da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de 

Assistência Social. Cada um destes conselhos foi legalmente constituído, com 

missão e atribuições específicas, de característica deliberativa ou consultiva, dotado 

de regimento interno, composição paritária (50% do governo municipal e 50% da 

sociedade civil organizada), e com freqüência de reuniões que variava de mensais a 

quadrimestrais.    

   

                  Finalmente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

(CMDS), um dos mais atuantes, no período, devido à sua importância, complexidade 

e amplitude. Também foi instituído por lei municipal, e tinha como principais 

atribuições: contribuir para o estabelecimento de políticas e diretrizes para a 

implementação do Cabo 2010, garantindo a inserção do Município no processo de 

desenvolvimento metropolitano e definir critérios de parcerias a serem atendidos 

pelo Estado, Município e Sociedade; assegurar eficiência à promoção do 

desenvolvimento municipal, estimulando a integração dos agentes públicos 

envolvidos na execução das funções públicas de interesse comum; elaborar 
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propostas a serem encaminhadas aos Programas Orçamentários Municipais e às 

Leis dos Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais, no 

âmbito Federal, Estadual e Municipal; instituir e regulamentar, através de Resolução, 

as Câmaras Técnicas Setoriais, estabelecendo suas competências e composição, 

observando os eixos estruturadores do Cabo 2010; elaborar o seu Regimento 

Interno, e deliberar sobre suas ulteriores modificações, submetendo-o à 

homologação em Fórum próprio. 

 

A estrutura orgânica do CMDS era assim constituída: 

 
 Conselho Gestor 

 
Órgão deliberativo máximo sobre projetos e iniciativas previstas no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável – Cabo 2010. 

 
 Secretaria Executiva 

 
Apoio técnico – operacional para a racionalização e ordenamento das atividades do 

CMDS, encaminhamentos técnicos, administrativos e financeiros para a estruturação 

de reuniões e seminários. 

 
 Câmaras Técnicas Setoriais 

 
Instância técnica e consultiva para a formulação de prioridades e acompanhamentos 

de projetos de desenvolvimento.  

Canal de articulação com as organizações governamentais e não governamentais, 

entidades empresariais, representação de trabalhadores e demais segmentos da 

sociedade, relativamente aos desdobramentos setoriais dos projetos e iniciativas 

estratégicas definidas e pertinentes ao CMDS. 

 
 
 Fórum Consultivo 

 
Instância consultiva máxima para as questões estratégicas do Desenvolvimento 

Municipal. 

 

Eram membros do Conselho: Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, 

Presidente da Câmara de Vereadores, Coordenadores das Câmaras Técnicas 
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Setoriais, um representante indicado por cada Câmara, um representante da Fidem, 

um representante dos Conselhos e Comissões Municipais instituídos na forma da lei, 

organizações governamentais ou não governamentais, entidades empresariais, 

representação de trabalhadores e demais segmentos da sociedade. No geral, existia 

um bom nível de participação da sociedade, menor que a mobilização. Havia sempre 

maior presença nas reuniões realizadas à noite.  

 

 

O CMDS reunia-se, ordinariamente, quatro vezes por ano e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por solicitação 

de um terço (1/3) de seus membros. 

 

Uma das grandes contribuições deste Conselho foi tornar possível que os 

recursos orçamentários do Município tivessem como balizamento as diretrizes do 

Cabo 2010.  

 

 
Além disso, os assuntos discutidos no Conselho eram seqüenciados em 

outros fóruns; a sociedade tinha acesso às informações sobre a evolução dos 

resultados do Cabo 2010, resultando em sua massificação para toda a sociedade, 

em todos os setores de atividades. 

 
 

O CMDS foi uma concreta demonstração de como é possível, através da 

participação democrática da coletividade, construir uma sociedade mais justa, em 

que os direitos da maioria prevaleçam, em detrimento dos interesses de grupos 

isolados. 

 

3.4 Dimensão econômica 

 

Esta dimensão preocupa-se com o desenvolvimento econômico dos setores 

industrial, comercial e de serviços; planeja, fomenta, implementa e avalia a política 

de desenvolvimento econômico do Município; estimula, apóia e orienta as atividades 
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do turismo; e realiza articulações com o Estado de Pernambuco e com a União, a fim 

de implementar os programas da reforma agrária.  

 

Indicador selecionado30 

 

Rendimento médio mensal 

 

Reflete o nível médio do rendimento da população ocupada no setor formal. 

As variáveis utilizadas são a renda mensal da população ocupada, por setor 

formal de atividades, de acordo com a classificação adotada pela Rais e o número 

de empregados em cada um dos respectivos setores de atividade, no ano 

considerado.  

A maneira como se dá a apropriação das riquezas produzidas por um país é 

reveladora do grau de eqüidade atingido e é essencial na formulação de políticas 

públicas que objetivem o desenvolvimento sustentável. Para avaliar o grau de 

eqüidade existente na apropriação do rendimento é preciso analisar o nível de renda 

dos trabalhadores. 

 

Rendimento familiar per capita 

 

O indicador apresenta a distribuição percentual de famílias por classes de 

rendimento médio mensal. 

Traduz a proporção de famílias por classes de rendimento médio mensal per 

capita.  

As variáveis utilizadas são o número total de famílias residentes em 

domicílios particulares e o rendimento mensal familiar per capita discriminado por 

classes de rendimento em salário mínimo.  

                                                 
30 Texto baseado no documento Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: IBGE. Brasil,  2004.   
    
 



 

 

134

No cálculo do rendimento mensal familiar per capita considerou-se a soma 

dos rendimentos mensais de todas as fontes dos componentes da família, exceto os 

das pessoas cuja condição na família fosse de pensionista, empregado doméstico 

ou parente do empregado doméstico, dividido pelo número de componentes da 

família. 

A fonte utilizada é o IBGE, a partir de informações oriundas da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  

Nas análises acerca dos rendimentos da sociedade, é importante levar em 

conta a família, pois, além de ser considerada unidade de produção e consumo é, 

também, unidade de reprodução, agregação e socialização. 

A distribuição do número de famílias segundo as classes de rendimento 

familiar per capita é um indicador importante para subsidiar políticas voltadas à 

redução da pobreza, da desigualdade e das diferenças regionais. Portanto, a 

quantificação da população cuja renda se situa abaixo de um determinado patamar é 

um aspecto essencial para o desenvolvimento sustentável, na medida em que a 

erradicação da pobreza e a redução das desigualdades são objetivos nacionais.  

 

Situação em 199731  

 

Conforme diagnosticado no Cabo 2010, a economia do Município tinha na 

indústria o seu grande destaque, com empresas de médio e grande porte 

concentradas nos ramos químico, de bebidas e de alimentos. Uma agricultura 

fortemente marcada pela presença da cana-de-açúcar, mas já dando sinais de 

diversificação para outras culturas. A diversificação também existia nas 

microatividades.  

O Cabo tinha uma População Economicamente Ativa (PEA) da ordem de 

60.000 pessoas, das quais 20% estavam formalmente empregadas; 20% 

desempregadas, e 90% dos chefes de família recebiam menos de 3 salários 

mínimos.  

                                                 
31 Texto baseado no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, 1997, v.1. 
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A indústria não era o grande fator de absorção da força de trabalho local, 

porém de fundamental importância para as finanças públicas.  

Um fato importante foi a implementação da Lei no 1.781, de 28 de outubro de 

1997, de incentivos fiscais aos agentes econômicos, cuja finalidade era atrair 

investimentos para o Município, sendo que os benefícios concedidos pelo poder 

executivo eram diretamente proporcionais ao número de empregos disponibilizados 

para os residentes no Município, bem como ao percentual de compras realizadas 

pelas empresas, junto aos fornecedores locais.  

Outro dado relevante consistia na inexistência de um órgão, ao nível de 

secretaria municipal, responsável pela formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Município.  

 

Os objetivos do Cabo 2010  

 

O quadro 4 reúne as estratégias da dimensão econômica, aqui repetidas: 

consolidação do parque industrial, procurando internalizar seus impactos dinâmicos 

no Município; terciário em expansão; valorização da diversidade de microatividades; 

e reestruturação e desenvolvimento agrícola. 

Por sua vez, os objetivos derivados dessas estratégias estão, também, 

associados aos mesmos temas, ou seja: indústria, comércio e serviços, 

microatividades e agricultura.  

No que se refere à indústria, a situação desejada é consolidar o parque 

industrial do Cabo, de forma articulada com a dinâmica de inserção produtiva do 

Estado de Pernambuco, bem como internalizar seus impactos positivos, através da 

geração de emprego e renda. Quanto aos setores do comércio e serviços, os 

objetivos consistem em expandir o turismo multimodal (praias, ecoturismo, turismo 

temático) de forma integrada com outras atividades locais; desenvolver os setores 

de saúde e de educação profissional e de requalificação, polarizando tais serviços 

na Mata-Sul; e consolidar e desenvolver o comércio varejista. Os objetivos 

pretendidos para as microatividades estão voltados para auxiliar na estruturação 

das microatividades do Município, permitindo que se consolidem como pólo de 
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referência na Mata-Sul e no Estado e apoiar ações associativas entre 

microempresários formais e/ou informais, criando economias de aglomeração, 

otimizando processos e viabilizando o surgimento de pólos comerciais e/ou 

produtivos. Finalmente, os resultados esperados para o setor agrícola se resumem 

em: modernizar o setor sucroalcooleiro; diversificar culturas e produtos; e 

reestruturar a estrutura fundiária. 

 

Resultados obtidos 

 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos com as pesquisas realizadas 

na Agência Condepe/Fidem, nas interações com o Ministério do Trabalho e 

Emprego, através da Delegacia Regional do Trabalho de Pernambuco, IBGE e, 

principalmente, pelas entrevistas com os profissionais responsáveis pela Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e pela Secretaria Executiva de 

Agricultura, ambas do Município do Cabo de Santo Agostinho. 

No período de 1998 a 2004, a Prefeitura do Cabo exerceu um importante 

papel no sentido de captar novos investimentos e consolidar os existentes. Nesse 

sentido, deve-se registrar a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo (Sedet), com a missão de estimular, apoiar, articular e orientar 

iniciativas voltadas para o desenvolvimento dos setores da indústria, comércio, 

serviços, agrícultura e o combate ao desemprego. Ao criar a Sedet, o Governo 

Municipal institucionalizou mais uma função finalística da administração pública, 

assegurando a sua identidade interna e, principalmente, externamente, o que 

facilitou, sobremodo, a representação do Poder Executivo Local nos diversos fóruns 

empresariais.  

Objetivando facilitar as articulações para viabilizar novos investimentos, 

criou-se um cadastro de todos os setores empresariais instalados no Município; foi 

atualizado o perfil sócioeconômico e as potencialidades do Município; explicitados os 

benefícios que poderiam ser concedidos aos agentes econômicos, nos casos de 

novos empreendimentos, ampliação ou relocação dos empreendimentos existentes.  

Foram realizadas sistemáticas articulações com diversos atores de 

diferenciados segmentos, como: a Associação das Empresas de Pernambuco 
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(Asinpra); a Associação das Empresas de Suape (AsseSuape), Federação das 

Indústrias de Pernambuco (Fiepe) e o Governo do Estado de Pernambuco, bem 

como participação em várias feiras e seminários buscando, sempre, ocupar os 

espaços e as oportunidades concedidas, a fim de divulgar o Município da melhor 

forma possível.  

A combinação das articulações com os atores mencionados e com a eficácia 

da Lei no 1.781 implicou em significativos investimentos, no período. 

Mais precisamente, embora Vergolino32 não aponte em que setores foram 

aplicados os investimentos no Município, destaca que, no período de 1996 a 2000, 

foram investidos no Cabo de Santo Agostinho R$ 782.946.889,00 e instaladas 46 

novas empresas. Mais adiante, o autor revela que: “De uma maneira geral, pode-se 

afirmar que os investimentos se concentraram em torno dos ramos Produtos 

Alimentares, Bebidas, Química, Têxtil e Plástico” (VERGOLINO, 2004, p.97).  

É importante salientar que, durante as entrevistas, apurou-se que, de 1998 a 

2004, foram instaladas cerca de 70 empresas no Município. Algumas, classificadas 

como de médio ou grande porte, são: Coca-Cola (bebidas); Amanco (plásticos); 

PlantantI (plásticos); Medabil (plásticos); Cimec (cimento); Pamesa (cerâmica); 

Danzas (logística); Aluminic (fábrica de quentinhas); Lojas Americanas; e Alston do 

Brasil. 

De acordo com dados do IBGE33, o PIB do Município aumentou de R$ 1,73 

bilhões (2000) para 3,47 bilhões (2003), ou seja, em quatro anos, o PIB do Cabo de 

Santo Agostinho praticamente dobrou.  

Através da tabela 17 é possível constatar a evolução da composição setorial 

do PIB, em percentual, registrada para o Cabo de Santo Agostinho, no período de 

2000 a 2003, conforme dados obtidos junto à Condepe/Fidem.  

  

 

 

 
                                                 
32 VERGOLINO, José Raimundo. A economia da Região Metropolitana do Recife: Metrópole   
    estratégica, 2004.  
33 IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios, 1999 e 2003. (Contas Nacionais, no 16). 
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Tabela 17: Composição setorial do PIB, em percentual, Cabo de Santo Agostinho, 2000 a 

2003 

Setor de atividade 2000 2001 2002 2003 
Agropecuária 2,52 2,78 3,22 2,19 

Indústria 64,15 66,30 70,05 75,66 
Serviços 33,33 30,93 26,74 22,14 

Fonte: Condepe/Fidem, 2006. 
           Organizada pelo Autor. 

 

Constata-se que o Município vem consolidando o perfil da sua economia 

como pólo industrial, por exibir um valor crescente e bem superior aos resultados 

dos setores agropecuários e de serviços. Os valores do setor agropecuário são 

devidos, basicamente, à cana-de-açúcar. O setor de serviços, que também engloba 

o comércio, em que pesem as oscilações, para menos, nos últimos anos, tem obtido 

resultados significativos, enquanto a indústria vem sendo fortemente influenciada 

pelos constantes investimentos realizados no respectivo setor, nos últimos 10 anos. 

Quando o assunto é o PIB no Estado de Pernambuco, os Municípios do 

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca sempre 

ocupam as melhores posições na classificação. A tabela 18 apresenta a evolução do 

PIB, com dados extraídos do IBGE, no período de 2000 a 2003, dos quatro primeiros 

classificados no ranking do PIB de Pernambuco, coincidentemente, todos da RMR. 
 
Tabela 18: Evolução do PIB do Recife, Jaboatão dos Guararapes,Cabo de Santo Agostino e Ipojuca, 

2000 a 2003, em bilhões de reais 

Município 2000 2001 2002 2003 
Recife 9,4 10,0 11,4 12,7 

Jaboatão dos Guararapes 2,4 2,5 2,9 3,3 
Cabo de Santo Agostinho 1,7 2,1 2,3 3,4 

Ipojuca 1,4 1,8 2,1 2,6 

Fonte: IBGE, 2004. 
           Organizada pelo autor. 

 

Observa-se que os PIBs de todos os municípios apresentam trajetória de 

crescimento no período, reflexo dos investimentos realizados no setor produtivo e na 

infra-estrutura, direta e indiretamente, nos respectivos locais.  

Em todo o período, a liderança é ocupada pelo Município do Recife, vindo, 

na seqüência: Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. 
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Mesmo ocupando a posição de líder, Recife é o município que exibe a menor 

taxa de crescimento (35%), no período; bem próximo dele vem Jaboatão dos 

Guararapes (37,5%); Ipojuca (85,7%) apresenta-se em segundo lugar, e o Cabo de 

Santo Agostinho é que se destaca, em primeiro lugar, por ter dobrado o valor do PIB, 

no período. 

Por outro lado, quando de trata de PIB per capita, a classificação é um 

pouco diferente, conforme pode ser visualizado na tabela 19, que apresenta os 

valores dos PIBs per capita, igualmente obtidos junto ao IBGE, dos municípios  

analisados, também, no mesmo período. 

 
Tabela 19: PIB per capita do Recife, Jaboatão dos Guararapes,Cabo de Santo Agostino e Ipojuca, 

2000 a 2003, em R$ 

Município 2000 2001 2002 2003 
Recife 6.585 6.949 7.816 8.655 

Jaboatão dos Guararapes 4.075 4.188 4.851 5.466 
Cabo de Santo Agostinho 11.186 13.361 14.486 21.243 

Ipojuca 23.749 30.087 33.656 40.307 

Fonte: IBGE, 2004. 
           Organizada pelo autor. 

 

Os dados numéricos demonstram que Ipojuca assume a primeira posição, o 

Cabo de Santo Agostinho a segunda, Recife fica em terceiro lugar e o último posto é 

ocupado por Jaboatão dos Guararapes. Mais uma vez, o Cabo de Santo Agostinho e 

Ipojuca se destacam dos demais, pela velocidade de crescimento de seus PIBs per 

capita, no período. 

Considerando que o rendimento familiar per capita, por município, só é 

divulgado nos censos decenais do IBGE e que o último realizou-se no ano 2000, 

torna-se impossível realizar uma análise comparativa, com dados da mesma fonte, 

no período referente a esta pesquisa (1998 a 2004). Por conseguinte, apresenta-se 

aqui uma situação pontual (2000), apenas como registro. O perfil de distribuição de 

renda, todavia, não difere daquele apresentado no Diagnóstico Situacional do Cabo 
2010, que utilizou como referência, naquela época (1997), os resultados do censo 

de 1991. 

Os dados da tabela 20 apresentam as faixas de rendimento, agregadas em 

cinco categorias da renda média familiar dos cabenses, em 2000, obtidas do IBGE.  
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Tabela 20: Classes de rendimento mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio, em salários 
mínimos, Cabo de Santo Agostinho, 2000 

Classes de rendimento (Salário mínimo) 
2000 
% 

Até 2 55,1 
2 a 5 20,4 
5 a 10 5,7 
Acima de 10 1,8 
Sem rendimento 17,0 

Total 100,0 
Fonte: IBGE, 2000. 
           Organizada pelo autor.  

 

A distribuição percentual de famílias por classes de renda forma um quadro 

bastante desigual, conforme os percentuais apresentados na tabela 20.  

No ano de 2000, 55,1% das famílias tinham rendimentos de até 2 salários-

mínimos; 20,4% situavam-se na faixa de 2 a 5 salários mínimos; 5,7% entre 5 e 10 

salários-mínimos; e somente 1,8% das famílias tinham renda superior a 10 salários 

mínimos. Adicionalmente, cumpre destacar que 17% não possuíam rendimento. 

Além disso, a desagregação das faixas de rendimento até 2 dois salários mínimos, 

disponibilizados pelo IBGE, em 2000, permite constatar o seguinte: 2,6% das 

famílias recebiam até ½ salário-mínimo; 29% entre ½ e 1 salário mínimo; e 23,5%  

tinham renda de 1 a 2 salários mínimos. Cerca de 75% das famílias recebiam até 

cinco salários mínimos. 

  Estes elementos constituem evidentes indicativos de que a riqueza gerada no 

Município não é distribuída eqüitativamente com a população, pois, além da elevada 

concentração da renda da população, esta possui uma renda média mensal muito 

distante do PIB per capita. Ou seja, enquanto o PIB revelava que, no ano 2000, em 

média, cada cabense tinha uma renda mensal de R$ 11.186,00, na prática, 55% dos 

residentes no Município tinham um rendimento médio mensal de R$ 302,00, 

enquanto 75% recebiam, por mês, R$ 755,00, em média34.      

Por outro lado, no que concerne ao impacto nas finanças do Município a 

situação é bem diferente, conforme pode ser verificado na tabela 21, que evidencia o 

                                                 
34 Considerando o valor do Salário Mínimo de R$ 151,00, em maio de 2000.  
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comportamento da base arrecadadora do Cabo de Santo Agostinho, no período de 

1997 a 2003. 
 

Tabela 21: Evolução da base da arrecadação do Cabo de Santo Agostinho, valores em R$, 1997 a 
2003 

Ano Receita própria FPM ICMS Total 
1997 5.884.350 5.894.567 21.519.793 33.298.710 
1998 5.550.385 6.945.459 22.391.441 34.887.285 
1999 5.963.871 15.553.920 23.302.682 44.820.473 
2000 6.036.162 16.805.107 29.705.923 52.547.192 
2001 8.800.750 19.207.237 32.712.585 60.720.572 
2002 11.284.707 23.656.209 36.232.226 71.173.142 
2003 13.428.296 25.394.844 39.102.658 77.925.798 

Fonte: Secretaria de Gestão dos Recursos Municipais, 2004. 
           Organizada pelo autor. 

 

A receita própria é constituída pelos impostos municipais, como: IPTU, ISS, 

ITBI, entre outros, enquanto as demais arrecadações correspondem a  

transferências constitucionais: Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e  

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Observa-se um crescimento nos três componentes da receita, no período. 

Em média, cerca de 85% da arrecadação total do Município é oriunda das 

transferências do Estado (ICMS) e da União (FPM). É fácil constatar que a base 

arrecadadora do Município acompanhou a evolução do seu PIB, no mesmo período. 

Essa confortável situação financeira permitiu ao Município realizar 

articulações com organismos internacionais, através da União, como, por exemplo, a 

adesão ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos 

Municípios Brasileiros (PNAFM), que permitiu à Prefeitura o acesso a recursos 

financeiros capazes de proporcionar significativos avanços na modernização 

administrativa e fiscal, na tecnologia da informação e na administração integrada ao 

controle espacial, conforme abordado no item referente à dimensão político-

institucional.  

É possível, também, identificar os aspectos relacionados com emprego e 

renda no Município, em períodos diferentes, como um dos resultados da dinâmica 

dos setores da economia cabense. 
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Considerando que a População Economicamente Ativa (PEA), nos 

municípios, só é conhecida nos censos decenais realizados pelo IBGE, e que o 

último realizou-se em 2000, não foi possível determinar a proporção da PEA  

absorvida pelos setores econômicos do Cabo de Santo Agostinho, no período de 

1998 a 2004. Deve ser destacado que, a exemplo do que ocorre com os demais 

municípios da Região Metropolitana do Recife, o desemprego ou o subemprego 

estão entre as prioridades dos governantes locais. 

Assim sendo, utilizam-se os dados do quadro 11, obtidos junto à Rais, que 

apresenta a evolução do emprego e da renda média dos trabalhadores, por setor e 

por subsetor, nos diversos setores da economia do Cabo de Santo Agostinho, em 

1994 e 2004. 
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Quadro 11: Número de trabalhadores e renda média, em Salário Mínimo, por setor de atividades, 
Cabo de Santo Agostinho, 1994 e 2004 

Setor de 
Atividade Subsetor de Atividade 

1994 2004 

Empregos Renda Média 
(SM) Empregos Renda Média 

(SM) 

Extrativa 
mineral 

Extrativa mineral 0  5 1,68 

Total 0  5 1,68 

Indústria de 
transformação 

Indústria de produtos minerais não 
metálicos 244 3,50 1.048 2,32 

Indústria metalúrgica 408 5,59 781 5,47 

Indústria mecânica   34 8,01 
Indústria do material elétrico e de 
comunicações 126 3,50 50 1,13 

Indústria do material de transporte 88  27 2,47 
Indústria da madeira e do mobiliário 290 2,94 45 1,88 
Indústria do papel, papelão, editorial e 
gráfica 149 5,92 386 3,09 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, 
similares, ind. diversas 109 3,24 7 2,16 

Ind. química de produtos farmacêuticos, 
veterinários, perfumaria 1.135 7,00 1.365 7,22 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de 
tecidos 775 7,64 568 3,00 

Indústria de produtos alimentícios, 
bebidas e álcool etílico 1.700 8,56 3.967 2,64 

Total 5.024 4,35 8.278 3,67 

Serviços, 
industrias de 

utilidade 
publica 

Serviços industriais de utilidade pública 256 9,88 103 14,38 

Total 256 9,88 103 14,38 

Construção 
civil 

Construção civil 240 22,02 1.364 2,85 

Total 240 22,02 1.364 2,85 

Comércio 
Comércio varejista 837 3,93 2.248 1,88 

Comércio atacadista 68 2,03 418 2,30 

Total 905 4,95 2.666 1,95 

Serviços 

Instituições de crédito, seguros e 
capitalização 126 16,84 84 10,86 

Com. e administração de imóveis, 
valores mobiliários, serviço técnico 147 10,45 620 2,04 

Transportes e comunicações 752 4,41 824 2,51 

Serviço de alojamento, alimentação, 
reparação, manutenção, redação 78 2,78 1.023 2,34 

Serviços médicos, odontológicos e 
veterinários 196 2,28 184 1,81 

Ensino 74 5,33 275 2,18 
Total 1.373 7,02 3.010 2,52 

Administração 
pública 

Administração pública direta e autárquica 2.351 3,55 4.637 2,49 

Total 2.351 3,55 4.637 2,49 
Agropecuária, 

extração 
vegetal, caça 

e pesca 

Agricultura, silvicultura, criação de 
animais, extrativismo vegetal... 2.320 2,32 1.098 1,31 

Total 2.320 2,32 1.098 1,31 

Outros  282 3,45   

Total 12.751 5,41 21.161 2,91 

Fonte: Rais, 1994 e 2004. 
           Adaptado pelo autor. 
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Analisando, inicialmente, a evolução do emprego formal, verifica-se, no 

quadro 12 que, em 1994, existiam 12.751 trabalhadores empregados com carteira 

assinada, crescendo para 21.161, em 2004, o que representa um aumento de 8.410 

empregos, no período. Com exceção da agricultura, todos os demais setores 

aumentaram a oferta de emprego. A indústria de transformação, em 1994, absorvia 

5.024 trabalhadores e cresceu para 8.278, resultando num aumento de 3.254 

empregos, equivalendo a um percentual de crescimento de 64,8%, no período.  

No setor de construção civil o emprego passou, no mesmo período, de 240 

para 1.364, o que correspondeu a 944 novos trabalhadores empregados, ou seja, 

um aumento de 393,3%.  

No setor de serviços, o emprego elevou-se de 1.373 para 3.010, resultando 

num crescimento de 1.637 empregos (119,2%). Cumpre salientar que a maior 

elevação do número de empregos, neste setor, deveu-se ao subsetor alojamento, 

alimentação etc., numa clara evidência da expansão do setor de turismo. 

O emprego na administração pública também cresceu, no mesmo período: 

contava com 2.351 servidores efetivos e passou a 4.637 novos servidores, o que 

representou um aumento de 2.286 pessoas empregadas (97,2%). Este crescimento 

foi o resultado da contratação de servidores efetivos, pela Prefeitura, para as áreas 

de educação e saúde. 

Em termos globais, os 3.254 empregos no setor corresponderam a 38,7% da 

mão-de-obra, no período; os demais 5.156 trabalhadores foram contratados pela 

administração pública, serviços e comércio, nessa ordem.    

Esses resultados demonstram que os setores de serviços, do comércio e o 

próprio governo local, juntos, superaram o setor industrial e se tornaram 

significativos destinos para os empregos no Município, no período. 

No que se refere à implementação de programas de requalificação 

profissional voltados para o setor industrial, constatou-se que o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) e o Centro de Educação Tecnológica (Cefet) são as 

duas principais entidades que vêm atendendo às demandas do setor industrial, 

porque dispõem, em suas grades de cursos, de soluções para habilitar ou 

requalificar pessoal para o setor de alimentos, automação industrial, metal mecânico, 

soldagem, gás natural, planejamento e controle da produção, entre outros.  
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A estruturação e a implementação de tais programas são realizadas 

diretamente pelas entidades mencionadas, de modo que à Prefeitura ficou reservado 

o papel de articuladora junto a estas entidades, principalmente o Senai, devido à sua 

presença no Município. 

Quando se analisa o salário médio do setor formal, nos anos de 1998 e 2004, 

(Quadro 12), observa-se uma acentuada queda na renda média dos trabalhadores. 

Em 1998, o salário médio do trabalhador era de 5,41 salários mínimos, caindo para 

2,91, em 2004, ou seja, os rendimentos decorrentes do trabalho, no setor formal, 

estão ficando cada vez menores, quando comparados ao salário mínimo. Tal 

situação decorre, entre outros fatores, da elevada taxa de desemprego existente no 

país como um todo, o que dá aos empregadores uma grande vantagem no 

oferecimento de remuneração mais baixa para os trabalhadores.   

Quanto ao salário médio do trabalhador do setor formal, em 2004, ficou em 

torno de 2,91 salários mínimos. Em termos de setores que remuneram melhor ou 

pior os trabalhadores, a situação praticamente assemelha-se com aquela 

apresentada no Diagnóstico Situacional do Cabo 2010, ou seja, as instituições 

financeiras, os serviços de utilidade pública e a indústria mecânica remuneram 

melhor os seus empregados, enquanto a agricultura, a extração mineral, os serviços 

médicos e o comércio varejista são os setores que menos remuneram a mão-de-

obra.    

Quanto ao pólo de serviços para apoiar o parque industrial verificou-se, 

através  das entrevistas, que foram cadastrados todos os prestadores de serviços 

com perfil para apoiar o setor industrial do Município; foi divulgado o cadastro dos 

prestadores de serviços do Município junto aos distritos industriais; e incentivadas e 

orientadas as prestadoras de serviços locais para prestar serviços à Prefeitura como, 

por exemplo, a manutenção da frota oficial de veículos, entre outros.  

 

Como um exemplo de sucesso dos serviços de alimentos, cita-se a 

Nutrihouse, uma empresa genuinamente cabense, que não só fornece alimentação 

aos pólos industriais do Município, como também realiza a montagem de cozinhas 

industriais. Hoje, essa empresa já atravessou as fronteiras do Estado de 
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Pernambuco e marca presença de destaque no pólo petroquímico de Camaçari, na 

Bahia.  

O setor de turismo, notadamente das praias, experimentou um expressivo 

crescimento, conforme foi salientado anteriormente, no que concerne à evolução do 

emprego. Registre-se a parceria da Prefeitura com a Espanha, em 2002, relativa ao 

fato histórico do descobrimento do Brasil associado a Vicente Pinzón, parceria esta 

que, desde então, vem rendendo positivos dividendos ao setor turístico do Município; 

ações estruturadoras de destaque foram realizadas, no período, no sentido de 

capacitar profissionais deste setor; divulgação do potencial turístico do Cabo de 

Santo Agostinho e promoção de eventos esportivos; surfing, feiras, seminários etc. 

durante o período. 

           

 

 

 

 

Foto 3: Praia de Gaibu, Cabo de Santo Agostinho, 2004. 

       Autor: Orlando Mindêlo, 2004. 

 

No setor terciário, o turismo, principalmente o das praias, foi o que mais se 

expandiu, no período. Foram instalados os hotéis Canárius e Enseada dos Corais, 

além da pousada Caravela do Pinzón; a Prefeitura intensificou as ações visando 

dotar a orla de uma infra-estrutura, em termos de ordenamento e controle urbano, 

limpeza pública, sinalizações do trânsito e ordenamento de tráfego, entre outras; 

foram realizados cursos de capacitação em informática básica, línguas (inglês e 

espanhol) e hotelaria, além de articulações junto à Agência do Trabalho, sempre 
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visando a melhoria da qualificação profissional dos que atuam ou pretendem atuar 

no setor terciário.  

 

Vale registrar também o estímulo ao desenvolvimento de organizações 

comerciais e facilitação do seu acesso a outros mercados, através da divulgação do 

comércio do Município; a criação de uma “marca”, um “slogan” para o comércio; e o 

incentivo à participação de comerciantes em feiras de comércio, indústria e turismo. 

O acesso ao crédito foi facilitado com a vinda, para o Município, do Banco do Povo e 

da Agência de Crédito do Governo do Estado de Pernambuco.  

 

Além disso, a economia local foi beneficiada com a implementação de um 

amplo e moderno mercado público – o Mercadão, parte integrante do projeto de 

estruturação do centro do Município, para revitalizar os espaços urbanos. O citado 

empreendimento, implementado em 2002, transferiu a feira livre para novas 

instalações, proporcionando condições mais favoráveis, higiênicas e confortáveis 

para os comerciantes daquele segmento da economia do Cabo de Santo Agostinho. 

O Mercadão contém pouco mais de 1.000 boxes, gerou aproximadamente 3.000 

empregos e beneficiou cerca de 14.000 pessoas. 

 

No setor agrícola foram realizadas diversas ações cujos principais resultados 

foram: incentivada a diversificação de culturas, com o estímulo ao setor de 

floricultura (novo), através de apoio à criação da Associação de Produtores de Flores 

Tropicais; implementado um programa de criação de ovinos; apoio técnico aos 

projetos e à capacitação de profissionais do setor de apicultura; disponibilização de 

máquinas operatrizes (tratores e retroescavadeiras) para auxiliar os produtores da 

área de piscicultura; apoio aos assentados da reforma agrária, através de 

capacitação, construção de escolas, postos de saúde, viabilização de eletrificação e 

telefonia rural, entre outras ações. 
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Usando o cenário escolhido (desenvolvimento sustentável) como referência, 

combinado às hipóteses formuladas na introdução deste TCM e às análises 

realizadas e apresentadas no capítulo 3, estão aqui alinhadas as principais 

conclusões decorrentes dos resultados obtidos após os primeiros 7 anos de 

implementação do Cabo 2010.  

     Consolida-se o Complexo Industrial Portuário de Suape como o mais 

completo pólo industrial do Nordeste do Brasil, já tendo recebido investimentos da 

ordem de US$ 1,7 bilhões, segundo a Agência Condepe/Fidem. Atualmente, mais de 

setenta empresas já se instalaram ou estão em fase de implantação no complexo 

industrial e são responsáveis pela geração de 2.300 empregos diretos. A presença 

desse complexo industrial vem estimulando a instalação de microempresas e de 

prestadores de serviços industriais. 

 

   A contribuição do Cabo 2010 manifestou-se pelas iniciativas relacionadas 

com a implementação de suas estratégias, cujos resultados impactaram as 

dimensões sóciocultural, da infra-estrutura básica e do meio ambiente, político-

institucional e econômica.  

A economia do Município recebeu investimentos, nos últimos anos, e, pelos 

resultados do PIB, no período, tem uma boa competitividade e dinamismo. A lei de 

incentivo fiscal tem sido um dos determinantes na atração de investimentos.  

O quadro de pessoal das empresas instaladas no Município não conta com 

profissionais do local ocupando cargos que exigem maior grau de qualificação, por 

conta da baixa escolaridade da população e da falta de um amplo programa de 

qualificação profissional. Os cursos para qualificação realizados pelo poder público 

municipal foram centrados na preparação de profissionais para os setores do 

comércio e serviços.  

No setor de serviços destacou-se o turismo, pelas oportunidades de emprego 

oferecidas e por viabilizar economicamente diversos setores produtivos ligados à 

hospedagem, alimentação, transportes, confecções, artesanato etc. Destaque ainda 

deve ser dado à definição do Pólo Turístico Praia do Paiva, que prevê a construção 
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de hotéis de luxo e diversos equipamentos de lazer, gerando mais oportunidades de 

empregos diretos e indiretos, nos próximos anos. 

O crescimento do PIB, apesar de não transferir riqueza diretamente para a 

população, na mesma proporção, contribuiu, decisivamente, para a criação de 

empregos, principalmente no setor terciário - governo, comércio e serviços. Além 

disso, esse crescimento do setor produtivo provocou impactos positivos na base 

arrecadadora do Município, o que lhe permitiu realizar diversas ações, dentre elas, 

aumentar a disponibilidade de profissionais na Administração Pública Municipal, 

notadamente nas áreas de educação e saúde. 

Na dimensão social registraram-se importantes avanços na educação, 

principalmente com a universalização do acesso ao ensino fundamental. Todavia, 

são por demais preocupantes as elevadas taxas de analfabetismo e de baixa 

escolaridade da população cabense, constituindo um dos principais fatores que 

comprometem a competitividade do Município. Na saúde, mereceram destaque: a 

redução de 54% da taxa de mortalidade infantil, no período, atingindo, em 2004, um 

valor de 12,6 para cada 1000 crianças nascidas vivas, enquanto a cidade de Curitiba  

registrou um índice de 11,2, no mesmo ano; a ampliação da cobertura da atenção 

básica, com 34 equipes do PSF que atenderam, em 2004, 144 mil cabenses, o que 

correspondeu a 88% da população; o saneamento básico continua sendo um dos 

mais graves problemas da população de baixa renda, principalmente devido à 

dificuldade de acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Por outro lado, o serviço 

de limpeza urbana destacou-se, com uma cobertura de atendimento domiciliar de 

97%, no final de 2004.   

 

Digna de registro foi a aplicação da Lei de Uso do Solo, que contribuiu para 

uma sensível melhora na ocupação e uso desordenado do território do Município do 

Cabo de Santo Agostinho. Também deve ser ressaltada a revitalização do centro 

urbano, com a aplicação de importantes investimentos voltados para a melhoria dos 

equipamentos urbanos e das condições de tráfego, tais como: o Mercadão, os anéis 

viários, o acesso à cidade, entre outros.   
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Nas questões ambientais devem ser ressaltadas a implementação da Agenda 

21 e as parcerias realizadas pelo Município com o setor privado.    

Na dimensão político-institucional observaram-se avanços por conta da 

ênfase dada à implementação de importantes instrumentos voltados para a 

valorização dos servidores públicos; ao uso intensivo e produtivo da informática, 

para melhorar a qualidade e a capacidade de resposta da máquina pública do 

Município e, principalmente, ao elevado grau de participação assegurado pela 

administração pública, através da constituição e manutenção dos Conselhos 

Municipais. É de fundamental importância que o planejamento do desenvolvimento 

local continue sendo valorizado e conduzido de forma participativa, a fim de que a 

sociedade seja parte integrante e decisiva na busca de melhores condições para o 

Município. 

 

Pelos resultados obtidos, constatados neste TCM, é possível ratificar a 

hipótese relativa ao cenário de desenvolvimento sustentável escolhido, pois as 

evidências demonstram, pela consolidação do Distrito Industrial do Cabo, que o 

Município está a caminho deste tipo de desenvolvimento. Mesmo assim, redobrados 

investimentos, esforços e dedicação ainda devem ser realizados, a fim de obter 

melhores indicadores, principalmente na área social. 

 

Quanto à segunda hipótese, de que os indicadores são capazes de evidenciar 

a sustentabilidade do desenvolvimento do Município, pode-se concluir que também é 

verdadeira, pois os resultados obtidos e representados numericamente, através dos 

indicadores selecionados, consoante estudos do IBGE, permitiram explicitar 

indicativos da sustentabilidade do desenvolvimento do Cabo de Santo Agostinho, no 

período observado.  

 

Com base nos avanços registrados, é possível constatar, no período da 

pesquisa, um crescimento econômico no Município, porém, sem o necessário 

desenvolvimento. Educação, saneamento básico e emprego foram os problemas 

mais graves identificados. No que se refere ao emprego, enquanto as grandes 

empresas do Distrito Industrial realizam seus investimentos e empregam pessoas 

qualificadas fora do Município, as micro e pequenas empresas, notadamente do 
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setor de serviços, atraídas pelo complexo industrial, necessitam  ser contempladas 

com adequadas políticas públicas – fácil acesso ao crédito, desburocratização, 

capacitação profissional etc. - capazes de criar as condições necessárias para gerar 

oportunidades de trabalho para a população, principalmente do meio urbano.         

 

Finalmente, espera-se que este TCM venha motivar futuros mestrandos a 

avaliar o ciclo completo do Cabo 2010, ou seja, o período de 1998 a 2010, bem 

como realizar pesquisas similares em outros municípios; que a UFPE considere esta 

iniciativa como uma alternativa para a realização de parcerias com municípios, 

Consórcios Intermunicipais, Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), Confederação Nacional dos 

Municípios, entre outros, no sentido de desenvolver estudos similares mais amplos e 

aprofundados; e que os atores políticos daquele Município aproveitem os dados 

gerados pela pesquisa como contribuição para o conhecimento dos impactos 

decorrentes da implementação do Cabo 2010, até o ano de 2004; dados que 

poderão subsidiar futuras decisões envolvendo a continuidade do processo para a 

busca da sustentabilidade do Município do Cabo de Santo Agostinho.  
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Anexo A 
 

Tabela 1A: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 1977 

Rede de 
Ensino 

Número de Aprovação - 1997 

Total 1ª 
série 

2ª 
Série 

3º 
Série 

4ª 
Série 

1ª a 4ª 
Série 

5ª 
Série 

6ª 
série 

7ª 
Série 

8ª 
Série 

5ª a 8ª 
série 

Total 22.657 3.596 3.377 3.164 3.144 13.281 2.797 2.549 2.121 1.909 9.376 

Municipal 12.120 2.179 2.112 1.811 1.874 7.976 1.325 1.124 881 814 4.144 

Estadual 6.787 675 583 667 671 2.596 1.138 1.112 1.003 938 4.191 

Particular 3.750 742 682 686 599 2.709 334 313 237 157 1.041 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006. 
 
 
 

Tabela 1B: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 1977 

Rede de 
ensino 

Taxa de Aprovação - 1997 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 64,56 58,22 66,22 68,35 73,89 65,87 52,70 64,01 68,73 74,60 62,78 

Municipal 62,56 54,34 63,67 65,57 74,16 63,22 53,28 61,05 65,70 74,82 61,33 

Estadual 60,69 54,61 59,86 62,39 65,08 60,23 48,16 63,07 68,75 72,83 60,98 

Particular 82,62 79,70 84,30 85,96 85,94 83,74 73,09 82,80 82,87 85,79 79,83 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006. 
 
 

Tabela 1C: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 1977. 

Rede de 
ensino 

Número de Reprovação - 1997 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 7.494 1.773 1.312 1.075 752 4.912 1.252 676 455 199 2.582 

Municipal 5.004 1.277 928 725 446 3.376 730 462 289 147 1.628 

Estadual 1.792 335 277 248 215 1.075 405 154 125 33 717 

Particular 698 161 107 102 91 461 117 60 41 19 237 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

164

Tabela 1D: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 1977 

Rede de 
ensino 

Taxa de Reprovação - 1997 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 21,35 28,70 25,73 23,22 17,67 24,36 23,59 16,98 14,74 7,78 17,29 

Municipal 25,83 31,85 27,98 26,25 17,65 26,76 29,35 25,10 21,55 13,51 24,09 

Estadual 16,02 27,10 28,44 23,20 20,85 24,94 17,14 8,74 8,57 2,56 10,43 

Particular 15,38 17,29 13,23 12,78 13,06 14,25 25,60 15,87 14,34 10,38 18,17 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
 
 
 
 

Tabela 1E: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 1977 

Rede de 
ensino 

Número de Abandono - 1997 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 4.944 808 411 390 359 1.968 1.258 757 510 451 2.976 

Municipal 2.249 554 277 226 207 1.264 432 255 171 127 985 

Estadual 2.604 226 114 154 145 639 820 497 331 317 1.965 

Particular 91 28 20 10 7 65 6 5 8 7 26 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
 
 
 

Tabela 1F: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 1977 

Rede de 
ensino 

Taxa de Abandono - 1997 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 14,09 13,08 8,06 8,43 8,44 9,76 23,70 19,01 16,53 17,62 19,93 

Municipal 11,61 13,82 8,35 8,18 8,19 10,02 17,37 13,85 12,75 11,67 14,58 

Estadual 23,29 18,28 11,70 14,41 14,06 14,83 34,70 28,19 22,69 24,61 28,59 

Particular 2,00 3,01 2,47 1,25 1,00 2,01 1,31 1,32 2,80 3,83 1,99 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
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Anexo B 
 
 
 

Tabela 2A: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 2004 

Rede de 
ensino 

Número de Aprovação - 2004 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 8ª 

Total 28.775 3.287 3.491 3.686 3.679 14.143 4.043 3.759 3.514 3.316 14.632 

Municipal 20.668 2.513 2.676 2.832 2.825 10.846 2.755 2.620 2.369 2.078 9.822 

Estadual 4.959 394 375 407 453 1.629 851 775 775 929 3.330 

Particular 3.148 380 440 447 401 1.668 437 364 370 309 1.480 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
 
 
 
 

Tabela 2B: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 2004 

Rede de 
ensino 

Taxa de Aprovação - 2004 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 
8ª 

Total 77,63 81,40 73,84 80,43 81,81 79,25 70,48 77,30 80,19 78,23 76,13 

Municipal 76,67 78,31 71,40 78,82 80,14 77,06 69,19 77,31 80,41 81,01 76,25 

Estadual 72,36 88,34 70,22 75,65 80,18 78,20 65,46 71,23 73,60 69,90 69,81 

Particular 96,68 99,22 98,65 98,89 98,53 98,82 96,26 94,30 96,61 89,57 94,39 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
 
 
 
 

Tabela 2C: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 2004 

Rede de 
ensino 

Número de Reprovação - 2004 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 
8ª 

Total 5.098 487 1.061 717 654 2.919 831 542 411 395 2.179 

Municipal 3.981 484 917 621 573 2.595 585 355 250 196 1.386 

Estadual 1.018 1 139 92 75 307 229 167 150 165 711 

Particular 99 2 5 4 6 17 17 20 11 34 82 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
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Tabela 2D: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 2004 

Rede de 
ensino 

Taxa de Reprovação - 2004 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 13,75 12,06 22,44 15,64 14,54 16,36 14,49 11,15 9,38 9,32 11,34 

Municipal 14,77 15,08 24,47 17,28 16,26 18,44 14,69 10,48 8,49 7,64 10,76 

Estadual 14,85 0,22 26,03 17,10 13,27 14,74 17,62 15,35 14,25 12,42 14,91 

Particular 3,04 0,52 1,12 0,88 1,47 1,01 3,74 5,18 2,87 9,86 5,23 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
 
 
 
 

Tabela 2E: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 2004 

Rede de 
ensino 

Número de Abandono - 2004 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 3.193 264 176 180 164 784 862 562 457 528 2.409 

Municipal 2.308 212 155 140 127 634 642 414 327 291 1.674 

Estadual 876 51 20 39 37 147 220 146 128 235 729 

Particular 9 1 1 1 0 3 0 2 2 2 6 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
 
 
 

Tabela 2F: Rendimento Escolar do Ensino Fundamental - Cabo de Santo Agostinho, 2004 

Rede de 
ensino 

Taxa de Abandono – 2004 

Total 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª a 
4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 5ª a 

8ª 

Total 8,61 6,54 3,72 3,93 3,65 4,39 15,03 11,56 10,43 12,46 12,53 

Municipal 8,56 6,61 4,14 3,90 3,60 4,50 16,12 12,22 11,10 11,35 12,99 

Estadual 12,78 11,43 3,75 7,25 6,55 7,06 16,92 13,42 12,16 17,68 15,28 

Particular 0,28 0,26 0,23 0,23 0,00 0,17 0,00 0,52 0,52 0,57 0,38 

Fonte: Organizada pelo autor, com base nos dados da Secretaria Estadual de Educação, 2006.  
 
 
 
 



Anexo C 
 

Nível Educacional da População Adulta (25 anos ou mais), Municípios da RMR, 1991 e 2000 
 
Município 1991 2000 
 Taxa de 

Analfabetismo 
 

% com 
menos de 
4 anos de 
estudo 
 

% com 
menos de 
8 anos de 
estudo 
 

Média de anos 
de estudo das 
pessoas de 25 
anos ou mais 
de idade. 
 

Taxa de 
Analfabetismo 
 

% com menos de 
4 anos de estudo 
 

% com menos 
de 8 anos de 
estudo 
 

Média de anos 
de estudo das 
pessoas de 25 
anos ou mais 
de idade. 
 

Abreu e Lima 25,37 41,41 75,72 4,38 16,78 30,13 67,15 5,54 
Araçoiaba 61,23 79,41 93,91 1,72 46,63 65,70 88,73 2,86 
Cabo de Santo 
Agostinho 

32,05 50,09 79,81 3,82 24,31 39,17 69,25 5,08 

Camaragibe 26,89 43,77 77,46 4,25 19,23 33,47 66,76 5,52 
Igarassu 39,09 54,07 84,67 3,40 23,65 38,73 71,64 5,01 
Ipojuca 54,04 71,34 89,68 2,35 37,03 56,86 81,83 3,66 
Itamaracá 33,88 51,47 80,83 3,83 20,81 35,63 68,47 5,28 
Itapissuma 43,29 58,35 87,46 3,02 31,82 45,53 78,48 4,26 
Jaboatão dos 
Guararapes  

21,70 35,7 65,57 5,44 14,74 27,19 57,83 6,45 

Moreno 34,64 49,85 81,8 3,75 26,40 44,34 75,48 4,49 
Olinda 16,57 27,8 56,38 6,50 11,36 22,07 50,29 7,26 
Paulista 14,75 26,48 57,34 6,28 9,66 19,82 48,50 7,25 
Recife 16,36 27,25 55,13 6,80 11,73 21,78 48,35 7,64 
São Lourenço 
da Mata 

36,59 53,17 80,64 3,67 26,08 41,46 72,67 4,78 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2005. 
Adaptada pelo autor.  
 



 
 

APÊNDICE A 
 

RELAÇÃO DAS PESSOAS ENTREVISTADAS 
 
 

NOME ÁREA DE ATUAÇÃO  
Maria do Carmo Azevedo Educação 
Maria da Conceição Cardoso Saúde
Douglas Menezes Cultura
Marcelo Figueiredo Planejamento e Gestão Urbana
Rodolfo Aureliano Filho Meio Ambiente
Vera Mendonça Gestão Tributária
Joel José da Silva Gestão dos Recursos Municipais
Adria Souza Desenvolvimento Institucional
Inaldo Campelo Desenvolvimento Econômico
Marcos Marinho Agricultura
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APÊNDICE B 
 
 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 
 
 
 
 

I. DADOS GERAIS SOBRE O ENTREVISTADO 
 

Nome: 
 
Sexo: M  F                                               Idade:  anos. 
 
Residência: 
 
Formação profissional: 
 
Cargo que ocupava:    
 
Tempo de exercício no cargo:  anos.                                            
 

 
 

 
II. DADOS SOBRE O OBJETO DA PESQUISA 
 
Instrumento de referência: o projeto Cabo 2010. 
 
Objeto da pesquisa: avaliação do Cabo 2010. 
 
Estratégias a serem avaliadas, pertencem à Dimensão:   
 
Tema:                               Período da avaliação: 1998 a 2004. 
 
 
 
 
 
III. QUESTÕES 
 
A pessoa entrevistada vai prestar informações relativas ao(s) tema(s): 

 

 

O pesquisador dispõe das estratégias, objetivos e ações formuladas no Cabo 2010, 

associadas ao tema: 
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a) Estratégia 1: 
 

O pesquisador apresenta a estratégia ao entrevistado. 

 
 
 
b) Objetivos 
Primeiro objetivo: o pesquisador apresenta o objetivo ao entrevistado. 
 
Este objetivo foi atingido?  Sim:  Não:  Em parte:  
Justifique 

 

 

 

  
Segundo objetivo: o pesquisador apresenta o objetivo ao entrevistado. 

Este objetivo foi atingido?  Sim:  Não:  Em parte:  
Justifique 
 

 
Este procedimento repete-se para os demais objetivos, caso existam. 

 
c) Ações 

 

Primeira ação associada ao objetivo 1: o pesquisador apresenta a ação ao 

entrevistado. 

 

 

Esta ação foi realizada? Sim:  Não:  Em parte:  

Justifique. 

 

 

Principais resultados obtidos, decorrentes da realização da ação e seus impactos. 
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Segunda ação associada ao objetivo 1: o pesquisador apresenta a ação ao 

entrevistado. 

 

Esta ação foi realizada? Sim:  Não:  Em parte:  

Justifique. 

 

 

 

 

Principais resultados obtidos decorrentes da realização da ação e seus impactos. 

  

 

 
 
 
 
Terceira ação: este procedimento repete-se para as demais ações deste ou de 

outros objetivos. 

Esta ação foi realizada? Sim:  Não:  Em parte:  

Justifique. 

 

 

Principais resultados obtidos 

 

 
 
 
 
 
Que fatores contribuíram mais positivamente para os resultados obtidos? 
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Que fatores contribuíram mais negativamente para os resultados obtidos? 

 

 

 

 

 

 

Principais projetos ou ações deixadas em andamento.  

 

 

 

 

 

Qual a sua estimativa sobre o percentual de realização do Cabo 2010, até dezembro 

de 2004?  

 

 

 

  

Considerações finais 

 
 

 




