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RESUMO 
 
 

A produção do espaço recria as suas contradições no âmbito da reprodução das 
relações sociais, configurando as cidades como lócus para a reprodução do capital, 
nesse sentido, as relações entre o rural e o urbano têm sido entendidas em termos 
de interações e ligações sociais e econômicas, fluxos de mercadorias, capital e 
migração que incorporam elementos do rural e do urbano. No Brasil, a expansão dos 
centros urbanos, com forte aglomeração populacional, provocou a necessidade de 
infraestruturas a fim de adequar as cidades as novas relações sociais, assim, 
aumentam-se os problemas de moradia e saneamento básico que afetam 
diretamente a saúde da população e os recursos naturais, tradicionalmente 
relacionados com a desigualdade socioespacial. Nesse contexto, a relação entre 
Estado neoliberal e classes sociais, provoca o aumento das desigualdades, e maior 
demanda por políticas públicas de desenvolvimento socioespacial nas áreas 
urbanas. Este estudo pretende analisar as atuais configurações socioespaciais 
ocorridas devido à conversão do uso da terra rural-urbana e a implementação das 
políticas públicas de desenvolvimento socioespacial no município do Cabo de Santo 
Agostinho. A compreensão da realidade está fundamentada na teoria social crítica a 
partir da perspectiva totalizadora dos fenômenos. O processo investigativo é 
composto por pesquisas: bibliográfica, documental e observação direta, utilizando-se 
para análise uma abordagem de cunho qualitativo. O processo de urbanização no 
Cabo de Santo Agostinho vem retratando uma dinâmica, onde o rural e o urbano 
permanecem como construções sociais diferenciadas produzidas em função da 
divisão territorial do trabalho, possibilitado pelo crescimento urbano-industrial na 
região. A problemática socioespacial no município configura-se numa multiplicidade 
de práticas sociais reveladoras de novas contradições originadas na produção e 
reprodução social, perfazendo a necessidade de repensar-se o modelo de políticas 
públicas de desenvolvimento socioespacial. A pesquisa destaca que o Cabo de 
Santo Agostinho é formado por diversos bairros periféricos com ausência de 
saneamento ambiental, observando-se, um sério descompasso entre crescimento 
econômico e crescimento urbano. Como consequência, tem-se um processo de 
produção espacial onde a reprodução da vida não apresenta as condições mínimas 
de subsistência. Esta caracterização de problemas socioespaciais na área estudada 
demonstra a ineficiência da gestão pública em prover condições necessárias e 
fundamentais de saneamento básico que venham rebater na população de baixa 
renda como principal problemática resultante da urbanização ligada à ausência de 
um planejamento urbano.  
 
 
Palavras-chave: Produção do Espaço. Interligações Rural-Urbano. Política Pública. 
Saneamento Ambiental. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The production of space recreates its contradictions in the reproduction of social 
relations, setting the city as a locus for the reproduction of capital in this sense, the 
relations between rural and urban have been understood in terms of interactions and 
social and economic links, flows of goods, capital and migration that incorporate 
elements of rural and urban. In Brazil, expansion of urban centers, with strong 
agglomeration, caused the need for infrastructure to suit the cities the new social 
relations, so increase it if the problems of housing and sanitation that directly affect 
people's health and natural resources, traditionally related to sociospatial inequality. 
In this context, the relationship between neo-liberal state and social classes, leading 
to increased inequality and increased demand for public policies on social and spatial 
development in urban areas. This study aims to examine the current socio-spatial 
configurations that occur due to conversion of land use of rural-urban and 
implementation of public policies on social and spatial development in the 
municipality of Cabo de Santo Agostinho. The understanding of reality is grounded in 
critical social theory from the totalizing perspective of the phenomena. The 
investigative process consists of research: literature, documentary and observation, 
for analysis using a qualitative approach. The urbanization process in Cabo de Santo 
Agostinho is portraying a dynamic where the rural and urban remain differentiated as 
social constructions produced according to the territorial division of labor, made 
possible by urban-industrial growth in the region. The problems in the municipality 
socio sets in a multitude of social practices that reveal new contradictions arising in 
social production and reproduction, making the need to rethink the model of public 
policy development sociospatial. The research highlights that the Cabo de Santo 
Agostinho is formed by several outlying areas with no sanitation, noting a serious 
mismatch between economic growth and urban growth. As a result, it has a 
production space where the reproduction of life does not have the minimum of 
subsistence. This characterization of socio-spatial problems in the study area 
demonstrates the inefficiency of public administration to provide necessary conditions 
and basic sanitation that has hit the low income population as the main problems 
resulting from urbanization linked to a lack of urban planning.  
 
 
Keywords: Production of Space. Rural-Urban Linkages. Public Policy. 
Environmental Sanitation. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

A dissertação ora apresentada1 tem como objetivo de pesquisa analisar as 

atuais configurações socioespaciais resultantes da conversão do uso da terra rural-

urbana e a implementação das políticas públicas de desenvolvimento socioespacial 

no município do Cabo de Santo Agostinho; assim como: a) compreender o processo 

de (re)produção do espaço e a relação rural-urbano para o desenvolvimento da 

cidade; b) identificar como os problemas de infraestrutura de saneamento ambiental 

afetam a população e c) analisar os principais instrumentos normativos legais 

(políticas públicas) voltados para o desenvolvimento socioespacial.  

A aproximação com o objeto de estudo deu-se a partir da minha inserção no 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça, Meio Ambiente e Planejamento de 

Políticas Públicas (GRAPP)2 da Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), em 2009. Este estudo parte de um projeto de 

pesquisa macro intitulado Do Rural ao Urbano: a conversão do uso da terra na Zona 

da Mata Sul de Pernambuco3, no qual propõe-se a examinar o processo de 

conversão do uso da terra rural-urbana na Mata Sul de Pernambuco destacando 

como a população e o poder local vêm negociando a regulamentação do uso dos 

recursos naturais. Bem como, identificar como a população vem enfrentando o 
                                                 
1 A motivação que deriva este trabalho consiste em apreender o processo da produção do espaço 
urbano e suas contradições no âmbito da reprodução das relações sociais na sociedade capitalista. 
As transformações em curso nos fazem buscar explicações acerca da problemática urbana, isso por 
que, a cidade configura-se em uma multiplicidade de práticas sociais reveladoras de novas 
contradições originadas nas esferas da produção e reprodução social. Os problemas socioespaciais 
resultantes desse processo nos levavam a repensar o modelo de políticas públicas sociais para as 
áreas urbanas, principalmente, as que envolvem a infraestrutura de saneamento ambiental. Nesse 
sentido, há a necessidade da atuação de profissionais de diferentes áreas. Nesse contexto, a questão 
socioambiental, apresenta-se como uma das expressões da questão social – objeto de intervenção 
do Serviço Social. Conforme aponta Iamamoto (2007) o Serviço Social apresenta-se na sociedade, 
por ser um trabalho socialmente necessário, como também, participa do processo de produção e 
reprodução social, caracterizando-se como um dos profissionais que implementam as políticas sociais 
sob a ótica do direito e da cidadania. Parte-se da compreensão que essa temática é ainda incipiente 
para o Serviço Social, e que deve inserir-se no contexto da formação profissional do assistente social 
por meio de posturas críticas e socioeducativas, enfocando a sua importância ecológica, social, 
econômica, política e cultural no exercício profissional. 
 
2 O GRAPP/UFPE realiza pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Nestas pesquisas 
valoriza-se a interdisciplinaridade expressa na relação com pesquisadores de outras áreas e 
instituições de ensino superior. Desde sua criação, em 1991, o grupo busca ultrapassar os limites da 
academia desenvolvendo atividades e projetos junto a órgãos públicos estaduais, organizações não-
governamentais e comunidades de baixa renda. 
 
3 Projeto de pesquisa apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) - Processo n. 503091/2007-3. Edital MCT/CNPq n.1/2007. 



 

 

desafio de acesso á terra; Investigar as escolhas políticas em relação ao uso da 

terra no que se refere às prioridades de desenvolvimento; Identificar quais os 

instrumentos legais utilizados pela população na luta pela terra e os impactos 

produzidos pela urbanização, incluindo as diversas indústrias (estaleiro, 

entretenimento e imobiliárias) na evolução socioeconômica e ambiental.  

Um fator relevante que contribuiu para o interesse em estudar a temática, 

surgiu primeiramente, da minha experiência acadêmica adquirida na graduação do 

curso de Geografia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em 

2004, configurando-se esta como um importante processo de ensino-aprendizagem 

para a minha formação acadêmica e profissional. Esse interesse foi acrescido, 

posteriormente, no processo de formação acadêmica na Faculdade de Serviço 

Social (FASSO/UERN), em 2009, onde vem verificando-se, algumas disciplinas e 

atividades complementares da grade curricular do curso que abordam a discussão 

da questão socioambiental, com destaque para a oficina Serviço Social e Meio 

Ambiente (2006), na qual discutiu-se entre outras temáticas relacionadas ao meio 

ambiente, a aproximação do Serviço Social com a questão ambiental no âmbito das 

práticas interventivas e produção de conhecimento.  

A discussão envolvendo o Serviço Social, a formação profissional e a 

questão socioambiental foi dedicada durante a graduação do curso por meio de 

estudos nessa área, resultando em algumas apresentações de trabalhos e 

publicações com a temática em eventos acadêmicos da área de Serviço Social, o 

que instigou o interesse para a elaboração da monografia intitulada Serviço Social e 

Meio Ambiente: uma análise da formação profissional frente á questão 

socioambiental (2009), na qual, buscou-se compreender como a questão 

socioambiental vem sendo apreendida na formação profissional do Serviço Social na 

sociedade contemporânea, envolvendo as diversas categorias como discentes, 

docentes e profissionais da área. 

Como resultado desse estudo, concluiu-se que, nos últimos anos, houve um 

crescente espaço de discussão no meio acadêmico, enfocando os Congressos 

Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS), Encontros Nacionais de Pesquisadores 

em Serviço Social (ENPESS), nos seminários nacionais e regionais de formação 

profissional e movimento estudantil em Serviço Social, com a presença de grupos de 

trabalhos que abordam a questão socioambiental; publicações e artigos na área, 



 

 

envolvendo estudantes, docentes e profissionais de Serviço Social tornando-se 

necessário um conhecimento mais profundo e objetivo da problemática 

socioambiental inserida na sociedade capitalista.  

A importância do referido estudo parte da produção do espaço que recria as 

condições gerais para a realização do processo de reprodução do capital, nesse 

aspecto, compreende-se que há uma articulação necessária entre produção e 

reprodução, uma vez que, seus elementos estão sendo analisados em suas 

articulações e conexões com o movimento geral, num processo de desenvolvimento 

de relações historicamente produzidas.  

Observa-se que, a produção do espaço urbano fundamenta-se no uso 

diferenciado da cidade, no qual esta constrói-se e reproduz-se de forma desigual e 

contraditória. É nesse sentido que as ligações e as interligações entre o rural-urbano 

apresentam-se como um importante componente para o sistema de produção e de 

subsistência em muitas áreas, formando uma complexa teia de conexões, uma 

paisagem que não é nem urbana, nem rural, mas formada por ambas as 

características. (GEHLEN, 2007). 

Estas interrelações são resultantes das relações econômicas e políticas 

dominantes sobre as formas de funcionamento e de regulação da produção agrícola 

e de valorização do meio rural. A globalização da economia, a regulação da 

produção, comércio agrícola, a crise do desemprego, as transformações pós-

fordistas das relações de trabalho e de sua regulação, influenciam o processo de 

diversificação social interno do meio rural e suas relações com o meio urbano, que 

começa a perder o caráter de antagonismo em benefício da complementaridade e 

interdependência.  

Diante dessa conjuntura, é imprescindível o conhecimento sobre a 

(re)produção do espaço caracterizando-o como um elemento fundamental no 

processo rural-urbano no capitalismo, assim como, na formulação e implementação 

das políticas públicas de desenvolvimento urbano, diante dos problemas 

socioespaciais resultantes do crescimento das cidades, já que a concentração das 

condições gerais dos meios de produção e reprodução ocorre fundamentalmente 

nas cidades.  

De acordo com Carlos (2009, p. 73) a cidade enquanto espaço da 

reprodução do capita é: 



 

 

 

 
condição geral da produção, e esse fato impõe uma determinada 
configuração ao urbano, aparecendo enquanto fenômeno concentrado, 
fundamentado numa complexa divisão espacial do trabalho, formando uma 
aglomeração que, no capitalismo, tem em vista o processo de acumulação. 
Um aglomerado que busca diminuir a distancia (mediada pelo tempo) entre 
processo de produção da mercadoria e seu processo de consumo. Nessa 
perspectiva, a cidade é o lócus da concentração dos meios de produção e 
de pessoas ligadas à divisão técnica e social do trabalho, articuladas ao 
processo produtivo. Assim, a cidade é analisada enquanto concentração de 
instrumentos de produção, serviços, mercadorias, infraestruturas, 
trabalhadores e reserva de mão-de-obra. 

 

O processo de urbanização de países em desenvolvimento, como o Brasil, 

trouxe grandes repercussões na qualidade de vida da população. A expansão dos 

centros urbanos com intensa aglomeração populacional, fez crescer a necessidade 

de construção de habitações e infraestruturas, a fim de adequar as cidades ás novas 

relações sociais. Nesse caso, surgem problemas, considerados socioespaciais, 

como as condições precárias de moradia e a carência/ausência dos serviços de 

saneamento básico que afetam diretamente a saúde e o meio ambiente, 

tradicionalmente relacionados com a desigualdade socioespacial.  

O Estado brasileiro, nesse caso, tem atuado sobre a infraestrutura das 

cidades de várias maneiras: com a instalação de redes de abastecimento de água e 

de coleta de esgotos; construção de avenidas, habitações populares, outros, talvez 

nenhuma ação estatal tenha afetado mais o espaço urbano das cidades grandes e 

médias brasileiras, nos anos de 1970 e 1980, do que a ação do governo federal nos 

campos da habitação e do saneamento básico. 

A importância dos serviços de saneamento básico envolve dois aspectos 

importantes, considerados interligados, como a saúde da população e a qualidade 

do meio ambiente do território. É por meio dessa relação que emerge o conceito de 

saneamento ambiental abrangendo a grave deficiência de cobertura dos sistemas de 

saneamento e seus impactos na saúde, como: o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário e a destinação de resíduos sólidos, bem como a crescente 

degradação ambiental gerados, principalmente, pela inadequação da 

ocupação/expansão urbana. 

O contexto apresentado revela a relação entre Estado e classes sociais, 

fomentando uma nova conotação para as políticas sociais, a partir do contexto do 



 

 

neoliberalismo, provocando o aumento das desigualdades socioespaciais e, 

consequentemente, maior demanda por políticas sociais na área urbana. Este 

processo suscita uma tendência de desresponsabilização pelas políticas sociais 

promovendo o trinômio do neoliberalismo para as políticas sociais - privatização, 

seletividade/focalização e descentralização. 

As políticas urbanas, nesse caso, devem referir-se ás ações e ás propostas 

conseqüentes de ação do Estado sobre o urbano, envolvendo os três níveis de 

governo. Portanto, abordam-se, principalmente, as políticas de desenvolvimento e 

de saneamento básico. A União e os Estados têm o papel importante de estabelecer 

as leis e normas de caráter geral como princípio orientador. Estas servem de base 

para leis e normativas municipais que devem tratar os problemas locais, 

considerando as suas especificidades.  

A escolha do município do Cabo de Santo Agostinho como campo do estudo 

empírico deveu-se a sua importância regional como um dos pólos industriais do 

Estado de Pernambuco, no qual, caracteriza-se pelo intenso processo urbano-

industrial provocando o adensamento populacional que acarretou em uma 

urbanização acelerada e desordenada. 

A zona do município do Cabo, embora exista uma infraestrutura com claras 

indicações de uma influência urbana, continua tendo uma característica rural. Nesse 

caso, o encontro do rural e do urbano vem criando um novo conceito de “povoado 

metropolitano”, onde um modo de vida rural coexiste e mistura-se com uma cultura 

de cidade. (GEHLEN, 2010a).  

A expansão urbana da área ocorreu a partir dos anos de 1970, tendo como 

principais fatores a expulsão, em massa, da população da zona rural canavieira em 

decorrência dos investimentos provindos do Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL) e da implantação do Distrito Industrial do Cabo/Complexo Industrial 

Portuário de Suape (CIPS).  

A concentração de investimentos para ambas as implantações representou 

uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento urbano, por outro lado, 

ocasionou o risco de impactos socioambientais, como a degradação ambiental, a 

migração intensa e irregular que acarretou no aumento da demanda por habitação, 

transporte, serviços sociais, além de infraestrutura de serviços de saneamento, tanto 

para o uso residencial quanto produtivo. 



 

 

Nesse aspecto, o espaço urbano do Cabo de Santo Agostinho é 

caracterizado pela proliferação das áreas ocupadas pela população egressa do 

campo e dos problemas sociais inerentes a tais ocupações. Problemas que, nos 

últimos anos, vêm-se agravando com o aumento do desemprego no campo (e na 

cidade), bem como da ocupação desordenada do solo nesses núcleos urbanos, 

tanto pelo adensamento das áreas já ocupadas por população de baixa renda como 

pela “invasão” de áreas impróprias para ocupação, principalmente nos morros, onde 

há grandes problemas de saneamento ambiental, como a comunidade da Charneca, 

área de estudo.  

Cabe, nesse sentido, ao poder público municipal criar as bases políticas por 

meio dos instrumentos e normas legais de enfrentamento de infraestrutura, 

principalmente, saneamento ambiental nas áreas urbanas da região. 

Esta pesquisa está fundamentada a partir da teoria4 social crítica, na qual a 

fundamentação teórico-metodológica exige que reflita-se sobre o seu método5 no 

sentido de compreender que além da necessidade de uma articulação teórico-

metodológica, não haja uma restrição do mesmo, ao universo das técnicas 

propriamente ditas, mesmo sabendo que as mesmas são fundamentais, estas, 

porém devem estar providas de uma fundamentação teórica para a apreensão das 

múltiplas determinações da realidade.  

E nesta articulação que identificam-se três categorias como: a totalidade, a 

contradição e a mediação. A primeira não é um todo constituído por partes 

integradas, antes é uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica, de máxima 

complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade. Sem as 

contradições, as totalidades seriam totalidades inerentes, mortas. A natureza dessas 

contradições, seus ritmos, as condições de seus limites, controles e soluções 

dependem da estrutura de cada totalidade. Sem os sistemas de mediações (internas 

e externas) que articulam tais totalidades, a totalidade concreta que é a sociedade 

                                                 
4 A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa: 
pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. 
E esta reprodução (que constitui propriamente o conhecimento teórico) será tanto mais correta e 
verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. (NETTO, 2009, p. 673). 
 
5 Ainda citando Netto (2009), o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da 
aparência, visa alcançar a essência do objeto, ou seja, capturando a sua estrutura e dinâmica, por 
meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no plano do 
pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a 
essência do objeto que investigou.     



 

 

burguesa seria uma totalidade indiferenciada. (NETTO, 2009). Dessa forma, só 

descobrem-se as relações entre os processos que ocorrem nas totalidades na 

articulação com as categorias das mediações, pois tais relações nunca são diretas, 

elas são sempre mediadas. 

Segundo a teoria marxiana a produção do conhecimento, não é traduzida a 

partir de um simples reflexo do fenômeno, tal como este aparece. O conhecimento 

deve, portanto, desvendar no fenômeno, aquilo que lhe é constitutivo, que é no 

princípio, obscuro. O método, para este tipo de produção do conhecimento, assume, 

um caráter fundamental, ou seja, deve permitir tal desvendamento, que se descubra, 

para além da aparência, o fenômeno tal como é realmente, assim como, o que 

determina, inclusive, que ele aparece da forma como o faz. Portanto, na concepção 

marxiana, o conhecimento parte do real e exige transformação deste real. 

Neste sentido, o método, parte dos fenômenos reais, e busca descobri-los 

em suas determinações, deixando de ser uma mera produção de dados. Para 

apreender o real deve-se, portanto, partir dos fenômenos da realidade que existem e 

que são externos ao homem. Dessa forma,  

 
O método não é um conjunto de regras formais que se “aplicam” (grifo do 
autor) a um objeto que foi recortado para uma investigação determinada 
nem, menos ainda, um conjunto de regras que o sujeito que pesquisa 
escolhe, conforme a sua vontade, para “enquadrar” o seu objeto de 
investigação. (...) É a estrutura e a dinâmica do objeto que comandam os 
procedimentos do pesquisador. O método implica, pois, para Marx, uma 
determinada posição (perspectiva) do sujeito que pesquisa: aquela em que 
se põe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele as 
suas múltiplas determinações. (NETTO, 2009, p. 688-689). 

 

Ao discutir-se sobre a questão do método deve-se levar em consideração 

que existem duas implicações, em primeiro lugar, a questão ideológica, ou seja, não 

há pesquisa despida de princípios valorativos, pois não existe neutralidade; e em 

segundo, a fundamentação teórica e a produção metodológica. O método está 

vinculado à elaboração teórica, pois a utilização do método dialético pressupõe uma 

construção teórico-metodológica, e não está associado à simples utilização de 

técnicas, mesmo que estas sejam um passo importante, porém, não se deve 

entender este método como um arcabouço de instrumentos e técnicas. (NETTO, 

2009). 



 

 

Para Minayo (2007) o domínio de teorias fundamenta o caminho do 

pensamento e da prática teórica, além de constituir o plano interpretativo para as 

indagações de pesquisa, seja para desenvolvê-las, respondê-las, ou para, a partir 

delas, propor um novo discurso. Também, conforme bem explica Soriano (2004, p. 

33): 

 
No estudo dos fenômenos sociais é preciso considerar a perspectiva teórica 
que permita compreendê-los e explicá-los com maior profundidade, evitando 
assim análises superficiais ou fragmentadas ou que só se aprofundem na 
maneira como se apresenta um processo social em determinado momento, 
deixando de lado seu desenvolvimento e sua transformação, ou que isolem 
o fenômeno estudado das condições sócio-históricas em que ele se insere. 

 
Dessa forma, o referido estudo será abordado a partir de uma perspectiva 

totalizadora dos fenômenos, compreendida como a mais fecunda para analisar os 

fenômenos sociais no momento em que privilegia uma análise que leva em 

consideração a contradição, a mudança, o momento histórico, a totalidade, 

assumindo “como essência da sociedade o fato do homem ser o ator de sua própria 

existência”. (MINAYO, 2007, p. 33).  

O desvendar de um fenômeno, inserido em uma totalidade, é tarefa que não 

cumpre-se simplesmente, implica num longo trabalho de investigação que passa 

pela análise deste e de suas determinações para, a partir dessa análise, apreender 

o fenômeno. É preciso então, considerar a perspectiva teórica que permita 

compreendê-los e explicá-los com maior profundidade, evitando assim análises 

superficiais ou fragmentadas ou que só se aprofundem na maneira como se 

apresenta um processo social em determinado momento, deixando de lado seu 

desenvolvimento e sua transformação, ou que isolem o fenômeno estudado das 

condições sócio-históricas em que ele se insere. 

A elaboração teórica, por sua vez, implica na articulação de categorias, que 

exprimem, formas de modos de ser, determinações de existência. São traços 

constitutivos da realidade histórica e podem ser reconstruídas intelectivas, porque 

existem. (NETTO, 2009). Dessa maneira, a fundamentação teórica do estudo 

proposto partirá do entendimento de três eixos teórico-metodológicos que serão 

embasadores da contextualidade a qual propõe-se a investigar: o espaço urbano, a 

política pública e o saneamento ambiental abordados numa perspectiva de 

totalidade, levando em consideração as contradições no âmbito das determinações 



 

 

estruturais, tendo em vista que para o marxismo “as categorias não são entidades 

abstratas, são construídas através do desenvolvimento do conhecimento e da 

prática social”. (MINAYO, 2007, p. 94).  

Esse entendimento, a partir do método marxiano, permite ao sujeito 

aproximar-se e apropriar-se das características do objeto, apreendendo as múltiplas 

determinações dos processos sociais, historicamente determinados. Para Soriano 

(2004) este “método orienta o estudo da realidade concreta, assim como, a seleção, 

o projeto e a aplicação dos diversos métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa 

social”. (p. 34). 

A metodologia utilizada corresponde a um planejamento das ações por meio 

de um conjunto de métodos e técnicas científicas a serem utilizados ao longo da 

pesquisa. Esse conjunto, segundo Soriano (2004) são ferramentas metodológicas da 

pesquisa, pois permitem instrumentar seus diversos processos específicos, fazendo 

com que as atividades intelectuais e práticas visem à consecução dos objetivos 

formulados. É nesse intuito, que o processo investigativo será composto por meio de 

pesquisas: bibliográfica, documental e observação participante através do registro 

fotográfico da realidade socioespacial da comunidade da Charneca, localizada no 

município do Cabo de Santo Agostinho.  

Diante desse processo de investigação e construção do conhecimento 

utiliza-se para a análise dos dados uma abordagem de cunho qualitativo. Para 

Minayo (2008) a abordagem qualitativa compõe melhor para a investigação de 

grupos e segmentos delimitados e focalizados, de relações e para análises de 

discursos e de documentos. Assim como, caracteriza-se pela empiria e 

sistematização progressiva de conhecimento até a compreensão lógica interna do 

grupo ou do processo em estudo. Convém, para melhor compreender a investigação 

da pesquisa, descrevê-las a seguir. 

Adota-se como percurso inicial a revisão da literatura, desenvolvendo-a 

mediante fichamentos de textos, artigos, livros, relatórios, dissertações e teses, 

documentos (leis) constitucionais acerca da temática, sobretudo, no que concerne 

as categorias de estudo.  

Com a pesquisa bibliográfica, segundo Soriano (2004, p. 69) “será possível 

obter informação útil para a realização do estudo, conhecendo diversas análises 

teóricas e abordagens conceituais do problema (...)”. Para Gil (2002, p. 45) a 



 

 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato desta permitir ao 

pesquisador a abertura “de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente”. No entanto, também pode comprometer 

em muito a qualidade da pesquisa, nesse caso, é preciso “analisar com 

profundidade cada informação para descobrir possíveis incoerências ou 

contradições e utilizar fontes diversas, cotejando-as cuidadosamente”.  

De forma geral, utilizam-se as produções teóricas de vários autores, todos 

estes embasados na crítica da economia política, como: Henri Lefebvre, Milton 

Santos, David Harvey, Ana Fani, e demais autores que estudam a referida 

problemática.  

A pesquisa documental, também apresenta uma série de vantagens para o 

pesquisador, conforme afirma Gil (2002), por constituir-se uma rica fonte e estável 

de dados, a qual, exige apenas disponibilidade de tempo, já que, seu custo 

financeiro é muito baixo. O autor também aponta algumas limitações no âmbito da 

pesquisa documental, como por exemplo, “a não-representatividade e a 

subjetividade dos documentos”. Nesse sentido, analisam-se os principais 

dispositivos legais voltados para o desenvolvimento da cidade como: o Estatuto da 

Cidade, por meio da Política Urbana brasileira (Lei 10.257/2001), o Plano Diretor e a 

Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/01/2007).  

Após a identificação desses marcos legais, realizou-se o levantamento e a 

análise dos principais instrumentos de leis e normas que estruturam a ação 

municipal no Cabo de Santo Agostinho relacionados ao desenvolvimento urbano na 

região – a Política Urbana e Ambiental e o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (Lei 2.360/2006), com vistas a uma gestão urbana integrada, que contemple 

não apenas aspectos de ordenamento territorial, mas que dêem conta de questões 

socioambientais que expressam-se no território. A Lei n. 2114/2003, que institui o 

Código Sanitário Municipal – o qual regulamenta o conteúdo da Legislação Sanitária, 

responsabilizando o proprietário e/ou responsável pelos estabelecimentos com 

relação à qualidade dos produtos e serviços oferecidos à população e pelos danos 

que possam causar ao meio ambiente. Trata-se de um instrumento com matérias 

relativas à promoção, proteção e recuperação da saúde da comunidade, permitindo 

o desenvolvimento de ações de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental em 



 

 

toda a sua complexidade, contemplando todas as atividades relacionadas à saúde 

da população. 

A observação direta é parte essencial do trabalho de campo na pesquisa 

qualitativa. Processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação 

social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. Com base nesse 

entendimento, “o observador está em relação face a face com os observados no seu 

cenário cultural, colhe dados”. (MINAYO, 2008, p. 273-274). Por sua vez, a produção 

de imagens em fotografia pode servir como instrumento estratégico para a análise 

do social, pois definem diversos contextos específicos, ou seja, a construção da 

imagem dá-se na “interlocução, primeiramente, entre o sujeito que a produz e o seu 

olhar da realidade social e, posteriormente, por meio da interpretação das imagens, 

reconstruindo, desta forma, o conhecimento sobre o contexto analisado”. 

(SORIANO, 2004, p. 135). 

A apresentação do trabalho foi dividida em cinco seções. A primeira seção é 

a Introdução, na qual no momento está sendo considerada, no intuito de elucidar, a 

natureza, os objetivos e a articulação entre o objeto estudado e o percurso teórico-

metodológico adotado na pesquisa. 

Na segunda seção, apresentam-se algumas contribuições teóricas acerca da 

(re)produção do espaço no interior das relações capitalistas e os elementos que 

constituem o modo de produção. Nesse aspecto, a interrelação do meio rural-urbano 

constitui-se numa totalidade/complementaridade desses dois espaços, contexto 

sócio-histórico em que o Estado proporciona as condições objetivas de reprodução 

nas atuais configurações socioespaciais da sociedade. 

Na terceira seção apresentam-se, as atuais especializações do território 

brasileiro por meio das interligações entre o rural-urbano, e consequentemente, no 

adensamento do crescimento desigual das cidades e suas principais problemáticas 

socioespaciais. Como medidas de desenvolvimento e enfrentamento dessa 

problemática urbana enfatiza-se a implementação das políticas públicas neoliberais - 

voltadas para a reprodução do espaço urbano. 

A quarta seção caracteriza-se como parte fundamental da análise e 

contribuição da pesquisa, a qual busca compreender a (re)produção do espaço no 

município do Cabo de Santo Agostinho, especificamente, a comunidade da 

Charneca, por meio das mudanças espaciais, econômicas, socioambientais 



 

 

resultantes das interligações rural-urbano, intensificados pelo crescimento urbano-

industrial desigual que agravam os problemas de infraestrutura local, como o 

saneamento ambiental. Nesse cenário, busca-se analisar a intervenção da gestão 

municipal por meio da implementação dos instrumentos legais de desenvolvimento 

urbano.  

Na quinta seção, apresenta-se, a partir das fundamentações teóricas, dos 

dados e das analises produzidas nas seções anteriores, as Considerações Finais 

deste processo investigativo.  

Espera-se que, as contribuições e possíveis lacunas deste trabalho, outras 

questões possam ser suscitadas e investigadas das quais, diante da atual crise 

socioambiental6, um dos maiores desafios para o Serviço Social na 

contemporaneidade, como já dizia Iamamoto (2007), é decifrar a realidade, a qual 

exige um profissional qualificado, que reforce e amplie sua competência crítica; não 

só executivo, mas que pensa, analisa, pesquisa e decifra a realidade.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 A crise socioambiental é resultante dos fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e ecológicos 
própria do processo de produção e consumo da sociedade capitalista contemporânea, que, ao 
produzir os bens materiais para a subsistência da sociedade, não considera a capacidade de 
renovação dos ecossistemas naturais existentes do Planeta. 



 

 

 
 
 
 
 
2 A (RE)PRODUÇÃO DO ESPAÇO E AS RELAÇÕES RURAL – URBANO NA 
DINÂMICA DA SOCIEDADE  
 
 

Nesta seção apresentam-se algumas contribuições teóricas acerca da 

(re)produção do espaço no interior das relações capitalistas e os elementos que 

constituem o modo de produção. Nesse aspecto, a interrelação do meio rural-urbano 

constitui-se numa totalidade/complementaridade desses dois espaços, contexto 

sócio-histórico em que o Estado proporciona as condições objetivas de reprodução 

nas atuais configurações socioespaciais da sociedade. 

 

 

2. 1 O espaço como produção e reprodução das relações sociais 

 

 

Para a compreensão da expressão “produção do espaço” parte-se, 

inicialmente, das contribuições teóricas iniciadas por Henri Lefebvre, no final da 

década de 1960, visando responder aos processos de reprodução das relações 

capitalistas de produção. Estas contribuições serviram de base para diversos 

autores que, por meio dos seus estudos, deram continuidade para a construção da 

análise sobre a (re)produção do espaço. 

Lefebvre (1974) analisa o espaço como um produto social, ao mesmo tempo 

em que é um meio de produção da sociedade. Este possui ao mesmo tempo 

elementos abstratos e concretos, pois ao ser um meio de produção, o espaço é 

também um meio de controle, portanto, um instrumento de dominação e poder. 

Nesta definição, o espaço contém e está contido nas relações sociais, logo é 

historicamente construído apresentando como representação mental o urbano e a 

cidade como expressão material desta representação. 



 

 

O autor destaca três momentos no processo de produção do espaço: as 

práticas espaciais (espaço percebido); as representações do espaço (espaço 

concebido); e os espaços de representação (espaço vivido). De forma resumida, o 

espaço percebido surge como uma intermediação da ordem distante e a ordem 

próxima relativo aos desdobramentos de práticas espaciais oriundas de atos, valores 

e relações específicas de cada formação social. Deste modo, atribui às 

representações mentais materializadas funcionalidades, que satisfazem a percepção 

da produção e da reprodução social. O espaço concebido, por sua vez, é o da 

representação abstrata traduzido no capitalismo pelo pensamento distante do real. 

Advindo de um saber técnico e ideológico, as representações do espaço privilegiam 

a idéia de produto devido à supremacia do valor de troca na racionalidade geral. Já 

o espaço vivido, significa as diferenças em relação ao modo de vida programado. Ou 

seja, a experiência cotidiana está ligada ao espaço das representações através da 

revolução de usos contextuais, tornando-se um resíduo de clandestinidade da obra e 

do irracional.  

Seguindo a mesma lógica de interpretação, Santos (2006, p. 21), esclarece 

que a idéia central da interpretação da produção do espaço situa-se como um 

“conjunto indissociável, (...) de sistemas de objetos e sistema de ações”. Este 

conhecimento permite, segundo o autor, reconhecer, entre outros conceitos, o de 

produção do espaço7 e de rugosidades8. Observa-se, nesse sentido, uma relação 

entre os elementos que constituem o espaço e os elementos que constituem o modo 

de produção das sociedades.  

Nesse aspecto, há, segundo o autor, uma relação entre o sistema de objetos 

do espaço com as forças produtivas do modo de produção, assim como, há uma 

relação intrínseca entre o sistema de ações e as relações de produção. É a partir da 

                                                 
7 Na análise da produção do espaço, a idéia de produção está ligada ao conceito marxista de trabalho 
e às noções de transformação e mudança. A produção implica também em organização do trabalho e 
dos meios necessários para a sua realização enquanto produção de valor. Nesse caso, é preciso 
refletir que o espaço produzido é produto do trabalho, isto é, de uma organização do trabalho que se 
materializa em formas espaciais. 
 
8 Entende-se por rugosidade o que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que 
resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e 
acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como 
arranjos. É dessa forma que elas são uma parte desse espaço-fator. Ainda que sem tradução 
imediata, as rugosidades nos trazem os restos de divisões do trabalho já passadas (todas as escalas 
da divisão do trabalho), os restos dos tipos de capital utilizados e suas combinações técnicas e 
sociais com o trabalho. (SANTOS, 2006, p. 92). 
 



 

 

definição do espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e 

sistema de ações, que Santos (2006) levanta uma importante contribuição para o 

reconhecimento do conceito de produção do espaço. 

É preciso entender que os sistemas de objetos e sistemas de ações 

interagem: “de um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão 

as ações e, de outro, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se 

realiza sobre os objetos preexistentes”. É assim que o espaço encontra a sua 

dinâmica e transforma-se. (SANTOS, 2006, p. 39). Para este autor quando a 

sociedade age sobre o espaço, ela não o faz sobre os objetos como realidade física, 

mas como realidade social. Isto é, objetos sociais já valorizados aos quais a 

sociedade busca oferecer ou impor um novo valor. Dessa forma, compreende-se 

que: 

 
O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma 
realidade relacional: coisas e relações juntas. Eis por que sua definição não 
pode ser encontrada senão em relação a outras realidades: a natureza e a 
sociedade, mediatizadas pelo trabalho. (SANTOS, 1998, p. 10). 

 

A transformação do espaço natural9 em espaço produtivo é o resultado de 

uma série de decisões e escolhas, historicamente determinadas. Nesse sentido, 

pensar o espaço do ponto de vista de sua produção envolve uma reflexão sobre o 

seu significado, nesse caso, a noção de produção também envolve a de reprodução. 

Se o processo de reprodução, por um lado, refere-se ao processo de realização e 

acumulação do capital, de outro refere-se ao desenvolvimento da vida humana em 

todas as suas dimensões e significados. Assim, a noção de reprodução apareceria 

como um conjunto contraditório de significados. (CARLOS, 2009).  

De acordo com Harvey (2005) no campo do espaço, o impulso para 

revolucionar as forças produtivas é tão grande como em qualquer outro. Assim, a 

história do capitalismo ficou marcada por reduções dramáticas no custo ou tempo10 

                                                 
9 A natureza é ponto de partida (matéria-prima brindada ao homem) do processo de produção 
espacial. A relação homem-natureza mediada pelo processo de trabalho produz um espaço que 
adquire, ao longo da história, uma dimensão social, do produzido socialmente, de um determinado 
modo, para suprir necessidades especificas, visando objetivos concretos. É o processo histórico que 
torna a natureza de meio de produção, em produto do trabalho, do mesmo modo que a história 
produz o homem. (CARLOS, 2009, p. 52). 
 
10 Quanto a esta relação custo x tempo, Harvey (2005, p. 145) explica que Marx não estava 
necessariamente equivocado ao priorizar o tempo em relação ao espaço. Na circulação do capital, o 
propósito e o objetivo dos envolvidos deve ser controlar o tempo do trabalho excedente, e transformá-



 

 

de movimento, além de melhorias na continuidade do fluxo. As relações espaciais 

estão, desse modo, sujeitas à transformação contínua.  

Nesse contexto, a acumulação do capital sempre foi uma ocorrência 

geográfica. “Sem as possibilidades inerentes da expansão geográfica, da 

reorganização espacial e do desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo, há 

muito tempo, teria deixado de funcionar como sistema econômico político” 

(HARVEY, 2005, p. 193). Assim,   

 
O desenvolvimento histórico produz um espaço a partir da unidade dialética 
homem-natureza. Pelo processo de trabalho social, enquanto produto da 
existência humana, o espaço geográfico é construído no processo de 
desenvolvimento da sociedade. O processo de reprodução do espaço é 
determinado pela reprodução das relações sociais, fundamentada na 
divisão técnica e social do trabalho, em nível nacional e internacional, no 
âmbito da formação econômica-social. (CARLOS, 2009, p. 29). 
 

Para Santos (1979, p. 10) a formação econômica e social11 caracteriza-se 

como a mais adequada para auxiliar a formação de uma teoria válida do espaço. 

Esta formação diz respeito à evolução diferencial das sociedades, no seu quadro 

próprio e relacionada com as forças externas de onde lhes provém o impulso. Para 

tanto, a “base mesma da explicação é a produção, isto é, o trabalho do homem para 

transformar segundo leis historicamente determinadas, o espaço com o qual o grupo 

se defronta (...)”. Segundo este autor o modo de produção, a formação social e o 

espaço – são interdependentes. Todos os processos que formam o modo de 

produção (produção propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) são 

histórica e espacialmente determinados num movimento de conjunto através de uma 

formação social condicionada pela organização do espaço.  

Conforme S. Amin (1980, p. 226) apud Santos (1998) a globalização da 

sociedade e da economia gera a mundialização do espaço geográfico, carregado de 

novo significado. Na evolução da sociedade, cada um de seus componentes tem um 

                                                                                                                                                         
lo em lucro dentro do tempo de rotação socialmente necessário. Do ponto de vista da circulação do 
capital, o espaço aparece, em primeiro lugar, como mera inconveniência, uma barreira a ser 
superada. Sabe-se que, o capitalismo é caracterizado necessariamente por um esforço permanente 
de superação de todas as barreiras espaciais e da anulação do espaço pelo tempo. O autor conclui 
que, esses objetivos só podem ser alcançados por meio do investimento e da inovação da produção 
de configurações espaciais fixas e imóveis (sistemas de transportes, comunicações, outros) que cabe 
às forças produtivas do capitalismo. 
 
11 A Formação Econômica e Social, segundo Santos (1979), foi elaborada por Marx e Engels e pode 
ser verificada nas seguintes obras: Marx; 18 Brumário; O Capital. 
 



 

 

papel diferente no movimento da totalidade, e o papel de cada uma é diferente a 

cada momento. 

 
 
 
 
 
 
Quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e 
específicos, isto é, ‘únicos’. Isto se deve à especialização desenfreada dos 
elementos do espaço - homens, firmas, instituições, meio ambiente-, à 
dissociação sempre crescente dos processos e subprocessos necessários a 
uma maior acumulação de capital, à multiplicação das ações que fazem do 
espaço um campo de forças multidirecionais e multicomplexas, onde cada 
lugar é extremamente distinto do outro, mas também claramente ligado a 
todos os demais por um nexo único, dado pelas forças motrizes do modo de 
acumulação hegemonicamente universal. (SANTOS, 1998, p. 13). 

 

Quando todos os lugares forem atingidos, de forma direta ou indireta, pelas 

necessidades do processo produtivo, criam-se, paralelamente, seletividades e 

hierarquias de utilização com a concorrência ativa ou passiva entre os diversos 

agentes. Dessa forma, ocorre uma reorganização das funções entre as diferentes 

frações de território12. Nesse contexto, Harvey (2005, p. 147) define os espaços 

regionais, destacando as suas principais características como: 

a) a acumulação e a expansão, além da necessidade de produzir e absorver 

excedentes de força de trabalho e capital produzem pressões em uma região, que 

extravasam para o exterior (exportação de capital), ou que atraem para o interior 

(como a imigração); 

b) as revoluções tecnológicas que liberam tanto a produção como o 

consumo dos limites espaciais, além do aumento da capacidade de superar as 

barreiras espaciais e anular o espaço pelo tempo, tornam os limites da região muito 

porosos e instáveis. A especialização territorial e as conexões interregionais se 

desenvolvem com crescente facilidade em relação à integração espacial; 

                                                 
12 A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em um 
dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os homens puseram a esses sistemas 
naturais. A configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem de sua materialidade, 
enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. A configuração territorial, ou 
configuração geográfica, tem uma existência material própria, mas sua existência social, isto é, sua 
existência real, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais. (SANTOS, 2006. p. 38-39). 
 



 

 

c) a luta de classes em um território talvez reforce os capitalistas ou os 

trabalhadores a buscarem outros lugares com condições mais favoráveis para suas 

respectivas sobrevivências; 

d) as revoluções nas formas capitalistas de organização (a ascensão do 

capital financeiro, das empresas multinacionais, outras) permitem maior controle 

sobre espaços cada vez maiores por capitalistas associados. 

O urbanismo, segundo Lefebvre (1999, p. 147), organiza o setor que parece 

livre e disponível, aberto à ação racional: o espaço habitado. “Ele dirige o consumo 

do espaço e do habitat. Enquanto superestrutura, ele se distingue, e é preciso 

distinguí-lo fortemente, da prática, das relações sociais, da própria sociedade”. 

Nesse caso, o espaço habitado pode ser abordado sob diferentes ângulos seja sob 

um ponto de vista biológico, por exemplo, através da adaptabilidade do indivíduo às 

mais diversas altitudes e latitudes, às mudanças climáticas, às condições naturais 

mais extremas. Outra abordagem é a que vê o ser humano não mais como indivíduo 

isolado, mas como um ser social por excelência. Pode-se assim, acompanhar a 

maneira como a raça humana expande-se e distribui-se, acarretando sucessivas 

mudanças demográficas e sociais em cada continente (mas também em cada país, 

região e lugar). O fenômeno humano é dinâmico e uma das formas de manifestação 

desse dinamismo está na transformação qualitativa e quantitativa do espaço 

habitado. (SANTOS, 1988). 

Com base no exposto acima, compreende-se que as porções de território 

ocupadas pelo homem vão desigualmente mudando de natureza e de composição, 

exigindo uma nova definição. Conforme explica Santos (1988) uma das 

características do espaço habitado é a sua heterogeneidade, seja em termos da 

distribuição numérica entre continentes e países (e também dentro destes), seja em 

termos de sua evolução. Essas duas dimensões escondem e incluem outra: a 

enorme diversidade qualitativa sobre a superfície da terra, quanto a raças, culturas, 

credos, outros.  

Nesse aspecto, Santos (2006) enfatiza que o espaço urbano reúne áreas 

com os mais diversos aspectos socioeconômicos e conteúdos técnicos. Há uma 

diversidade socioespacial, encaixada em ecologias sociotécnicas recriadas ao longo 

da história urbana e ampliadas no momento atual. É justamente isso, que assegura 



 

 

às cidades a possibilidade de acolher atividades as mais diversas, realizadas 

segundo os mais diversos níveis técnicos, de capital e de organização.  

 

 

2.2 As configurações rural-urbano, campo-cidade na (re)produção do espaço 

socialmente construído 

 

Lefebvre em sua obra A cidade do Capital (2001b) enfatiza que o sujeito da 

história é incontestavelmente a cidade. Esta possui várias características, como as 

descritas, resumidamente, a seguir:  

a) o campo, em oposição à cidade, é a dispersão e o isolamento. A cidade, 

por outro lado, concentra não só a população, mas os instrumentos de produção, o 

capital, as necessidades, os prazeres. É assim porque a existência da cidade implica 

simultaneamente a necessidade da administração, da política, dos impostos, 

portanto, da política em geral;  

b) a separação entre a cidade e o campo impede e mutila a totalidade social. 

Nessa separação, ao campo compete o trabalho material desprovido de inteligência; 

à cidade pertence o trabalho enriquecido e desenvolvido pelo intelecto, 

compreendendo as funções de administração e comando. A oposição se aprofunda 

no decorrer de um imenso progresso social: a passagem da barbárie para a 

civilização, da organização tribal para o Estado, do provincianismo para a nação; e 

c) a separação da cidade e do campo pode e deve se superar. A superação 

não resulta, portanto, de um decreto, de uma intenção da consciência. Há tendência 

nesse sentido, é o sentido da tendência histórica, o da prática e da sociedade inteira. 

Lefebvre (2001a) enfoca que o processo de industrialização é o motor das 

transformações da sociedade. Esta caracteriza a sociedade moderna. Assim, tem-se 

um processo com dois aspectos: industrialização e urbanização, crescimento e 

desenvolvimento, produção econômica e vida social. Os dois aspectos deste 

processo, inseparáveis, têm uma unidade, no entanto, são conflitantes. Sendo 

assim, no período industrial as atividades agrícolas seguem existindo, e no urbano 

as atividades industriais também permanecem. Nesse sentido, o urbano não nega o 

rural nem é sinônimo de cidade. Enquanto forma, o urbano é simultaneidade e 

designa um processo, a constituição da sociedade urbana, processo que nasce da 



 

 

industrialização com sua lógica na prevalência das trocas, da compra e venda e do 

mundo de mercadoria.  

A diferença entre esses espaços produz-se em função da divisão do 

trabalho, correspondendo à cidade as funções de administração e comando, mas a 

separação pode ocorrer em função do crescimento das forças produtivas e de novas 

relações de produção. Neste sentido, rural e urbano permanecem como conteúdos 

sociais diferenciados, urbanidades e ruralidades, mas a oposição cidade-campo 

atenua-se.  

 
 
 
A separação entre a cidade e o campo toma lugar entre as primeiras e 
fundamentais divisões do trabalho, com a divisão dos trabalhos conforme os 
sexos e as idades (...), com a organização do trabalho segundo os 
instrumentos e as habilidades (divisão técnica). A divisão social do trabalho 
entre a cidade e o campo corresponde à separação entre o trabalho 
material e o trabalho intelectual, e, por conseguinte entre o natural e o 
espiritual. A cidade incumbe o trabalho intelectual: funções de organização 
e de direção, atividades políticas e militares (...) o campo, ao mesmo tempo 
realidade prática e representação, vai trazer as imagens da natureza, do 
ser, do original. A cidade vai trazer a imagem do esforço, da vontade, da 
subjetividade. (LEFEBVRE, 2001a, p. 16). 
 
 

Ou conforme, Sposito (2008, p. 64) os espaços não são apenas urbanos; 

existe a cidade e o campo. O modo de produção não “produz cidades de um lado e 

campo do outro, mas ao contrário, esta produção compreende uma totalidade, com 

uma articulação intensa entre estes dois espaços”. Citando Lefebvre (2001b), para 

situar a entrada da cidade no pensamento marxista é necessário compreender a 

divisão do trabalho e a ideologia, na sua distinção e na sua ligação indissolúveis. 

Segundo este autor, a divisão do trabalho13 no interior de uma nação leva à 

separação do trabalho industrial e comercial, por um lado, e do trabalho agrícola, de 

outro. Disso decorre a separação da cidade e do campo e a oposição de seus 

interesses, de onde seguem-se as múltiplas divisões e separações particulares das 

atividades sociais.  

                                                 
13 De acordo com Lefebvre (2001b, p. 40) há uma ligação entre o desenvolvimento da divisão do 
trabalho, as diferenças entre os trabalhos e as trocas mediante as diferentes formas da propriedade: 
a primeira é a propriedade comunitária (tribal) com predominância progressiva da família e divisão do 
trabalho quase natural (biológica) na família – em seguida, a propriedade comunal que provém da 
reunião de várias tribos numa cidade, por contrato ou conquista. Ao lado dessa propriedade comunal, 
a propriedade privada se constitui e se desenvolve, mas primeiro como uma forma anormal da 
propriedade comunal e, sobretudo como propriedade de escravos. Aqui se descobre a oposição entre 
o comércio e a indústria no interior da cidade.   



 

 

Dessa forma, a cidade e a realidade urbana seriam, o lugar por excelência e 

o conjunto dos lugares onde se realizam os ciclos da reprodução, mais amplos, mais 

complexos, que os da produção que eles envolvem. A reprodução das relações de 

produção, em particular, implica a reprodução da divisão do trabalho, isto é, 

separações no interior da divisão do trabalho.  

A cidade, nesse caso, contribui para o crescimento das forças produtivas, da 

produtividade do trabalho; inversamente, a combinação das técnicas e da 

organização do trabalho na produção contribuem para o crescimento da população 

urbana e para a importância das cidades. Nesse cenário, o campo desaparece 

duplamente: “de um lado, através da industrialização da produção agrícola e do 

desaparecimento dos camponeses (e, portanto do vilarejo), de outro, através da 

ruína da terra e da destruição da natureza”. (LEFEBVRE, 2001, p. 146). 

As cidades, como formas espaciais produzidas socialmente, mudam 

efetivamente, recebendo reflexos e dando sustentação a essas transformações 

estruturais que estavam ocorrendo a nível do modo de produção capitalista. 

(SPOSITO, 2008).  

De modo similar, Carlos (2009) reforça que a cidade aparece como 

materialidade, produto do processo de trabalho, de sua divisão técnica, mas também 

da divisão social. É materialização de relações da história dos homens, 

normatizadas por ideologias; é forma de pensar, sentir, consumir; é modo de vida, 

de uma vida contraditória. 

 

 

2.3 O papel do Estado na organização do espaço social e a dinâmica da 

urbanização  

 

 

Para Harvey (2005, p. 148) toda forma de mobilidade geográfica do capital 

requer infraestruturas espaciais fixas e seguras para funcionar efetivamente. 

Segundo o autor “a capacidade de mover mercadorias depende da construção de 

um sistema de transportes sofisticados, eficiente e estável, amparado por todo um 

conjunto de infraestrutura sociais e físicas (...), facilitando e assegurando a troca”. 

Os produtores podem melhorar sua capacidade, e atingir um nível no qual outros 



 

 

agentes (principalmente, o Estado) tornem-se responsáveis por parcelas cada vez 

maiores dos custos infraestruturais fixos e imobilizados. 

Depois de formalmente representada pelo Estado, a coerência territorial 

torna-se muito mais perceptível. As políticas que regulam o processo laboral, a 

organização laboral, os padrões de vida dos trabalhadores, a regulação e 

remuneração adequada do capital, outras, aplicam-se em todo o território. Nesse 

aspecto, as condições objetivas de reprodução social do capital foram produzidas 

através do Estado. “O Estado capitalista não pode ser outra coisa que instrumento 

de dominação de classe, pois se organiza para sustentar a relação básica entre 

capital e trabalho”. (HARVEY, 2005, p. 84).  

 

Para Potyara (2008) o sentido da política objeto de estudo será 

caracterizado como política pública. De acordo com a autora a política na sua 

configuração recente e restrita, tem conotação de política pública a qual engloba a 

política social, ou seja, a política social é uma espécie de política pública.  

A autora interpreta duas características quanto a política pública a que 

privilegia o Estado como produtor exclusivo da política pública e a que privilegia a 

relação dialeticamente contraditória entre estado e sociedade. Nesse sentido, a 

política pública não é só Estado, visto que, para a sua existência, a sociedade 

também exerce papel ativo e decisivo; e o termo público é muito mais abrangente do 

que o termo estatal.  
 

Quando se fala de política pública esta se falando de uma política cuja 
principal marca definidora é o fato de ser pública, isto é, de todos, e não 
porque seja estadual (do Estado) ou coletiva (de grupos particulares da 
sociedade) e muito menos individual. O caráter público desta política não é 
dado apenas pela sua vinculação com o Estado e nem pelo tamanho do 
agregado social que lhe demanda atenção (...), mas pelo fato de significar 
um conjunto de decisões e ações que resulta ao mesmo tempo de 
ingerências do Estado e da sociedade. (POTYARA, 2008, p. 95) 

 

Nesse aspecto, o Estado desenvolve estratégias que orientam e asseguram 

a reprodução das relações no espaço, apoiado na instância jurídica, que cria 

condições e legitima sua ação, caracterizando como instrumento político 

intencionalmente organizado, e manipulado pelo Estado; “é portanto meio e poder 

nas mãos de uma classe dominante que diz representar a sociedade, sem abdicar 

de objetivos próprios de dominação”. (CARLOS, 2001, p. 29). 



 

 

Compreende-se que a cidade é a sede do poder político que garante o poder 

econômico do capital, que protege a propriedade (burguesa) dos meios de 

produção. Nesse caso, o Estado dispõe de muitos meios: o exército, a polícia, mas 

também a economia política e a ideologia. A cidade permite além destas, a luta 

política contra o poder político, agrupando as populações, concentrando os meios de 

produção, as necessidades, as reivindicações, as aspirações.  

O conceito de urbano, atualmente, segundo Carlos (1998) permite pensar a 

idéia do processo de implosão-explosão da cidade, pois o centro ainda representa o 

lócus da administração, da decisão, da organização política da informação etc. Mas 

de outro lado assiste-se à constituição de uma pluralidade de centros (culturais, 

religiosos, simbólicos do mercado, etc.).  

De acordo com Monte-Mór (1998) o principal conceito que orienta a 

compreensão da dinâmica contemporânea da organização do espaço social é a 

idéia da urbanização extensiva. Este termo deriva do que Lefèbvre chamou de zona 

urbana. Esta última compreende o estádio da urbanização que encontra-se para 

além dos limites da cidade industrial, ainda que a englobando. Estende-se pelo 

espaço regional à medida que relações de produção e forças produtivas capitalistas 

criam as condições socioespaciais necessárias para a acumulação continuada.  

A área metropolitana é a expressão mais óbvia da urbanização extensiva na 

sua forma mais visível e mediata. Ali, a antiga cidade industrial, implodida sobre o 

centro metropolitano e alguns de seus subcentros, recriou o “core urbano” – 

concentração nodal do poder – e a trama extensiva da cidade industrial explodida, 

equipada para a produção e para a reprodução coletiva, sob a forma do tecido 

urbano: distritos industriais, indústrias isoladas, comércio, bairros residenciais, 

cinturões agrícolas, áreas de lazer, outros.  

Carlos (1998) também enfoca que o processo de produção da sociedade se, 

de um lado, cria um espaço homogêneo, de outro, produz sua fragmentação que se 

concretiza de modo diferenciado. Essa situação decorre da contradição entre a 

produção socializada do espaço e sua apropriação privada, a qual, na opinião da 

autora esclarece a natureza do processo de fragmentação do espaço.  

Nesse aspecto, segundo a autora, a metrópole hoje apresenta-se 

polinucleada, englobando sempre novas áreas e extensões fragmentadas, ao 



 

 

mesmo tempo se dispõem em seu contorno, aglomerações secundárias, cidades 

satélites e periferias que estendem-se a perder de vista.  
 

A expansão metropolitana que acompanhou a industrialização periférica 
resultou na superposição espacial de lógicas da produção e consumo, como 
de resto em todo o mundo capitalista, mas sua peculiaridade face ao centro 
capitalista repousava na concentração quase absoluta das condições de 
produção industrial (...) nas áreas metropolitanas e nas cidades 
monoindustriais características da primeira fase de substituição de 
importações. A recente extensão das condições de produção a parcelas 
mais amplas dos espaços regionais e nacionais e a própria transformação 
dessas condições em função da dita terceira revolução tecnológica (das 
comunicações e da informação) criaram as bases para a transformação 
espacial que vimos observando nos últimos 20 anos no Brasil. (MONTE-
MÓR, 1998, p. 172). 
 

Em suma, ao se discutir as interligações entre o rural e o urbano, frente ao 

processo de produção e reprodução do espaço, deve-se ter um entendimento 

dessas interligações apoiado num conjunto de elementos que permitam a leitura de 

um espaço num determinado tempo, considerando que a realidade é sujeita a 

constantes transformações e seu movimento deve ser entendido em uma 

perspectiva histórica. Diante desse contexto, a relação rural-urbano no território 

brasileiro tem sido reconstruída por meio do rápido processo de urbanização 

vivenciado nas grandes e médias cidades. As características desse processo 

transformam-se de acordo com cada contexto social, econômico, político, ambiental, 

e principalmente, espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 CONFIGURAÇÕES DO ESPAÇO RURAL-URBANO E AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO BRASIL: o crescimento socioespacial desigual e a implementação 

de instrumentos legais para as áreas urbanas no contexto neoliberal  

 
 

Nesta seção apresentam-se, as atuais especializações do território brasileiro 

por meio das interligações entre o rural-urbano, e consequentemente, no 

adensamento do crescimento desigual das cidades e suas principais problemáticas 

socioespaciais. Como medidas de desenvolvimento e enfrentamento dessa 

problemática urbana enfatiza-se a implementação das políticas públicas neoliberais - 

voltadas para a reprodução do espaço urbano. 
 

 

3. 1 A especialização do território brasileiro: principais aspectos da articulação rural-

urbano  

 

 

Santos (2005) explica que é somente após a Segunda Guerra mundial que a 

integração do território brasileiro torna-se viável, a partir da “construção da estrada 

de ferro, até então desconectadas na maior parte do país, são interligadas, 

constroem-se estradas de rodagem, pondo em contato as diversas regiões” (...), no 

qual empreende-se um programa de investimentos em infraestruturas. (p. 38). 

Para este autor as especializações do território, do ponto de vista da 

produção material são a raiz das complementaridades regionais criando-se as 

necessidades de circulação dentro do território brasileiro, conforme avança o 

capitalismo. Sendo assim, a crescente especialização funcional que a 

industrialização provocou, como também, a ampliação dos mercados que a sua 

produção em série exigiu ao fortalecer articulação entre os lugares, e principalmente 

entre as cidades, reforçou a divisão social do trabalho, que manifestou-se a nível 

espacial – a divisão territorial do trabalho. Ou seja, os lugares também se 

especializam funcionalmente, à medida que transformações estruturais foram se 

dando a nível da sociedade; o espaço foi sendo produzido socialmente para atender 



 

 

esta nova realidade – a de uma economia com forte base no desenvolvimento 

industrial. (SPOSITO, 2008). 

Assim, a especialização territorial torna-se mais complexa quanto maior 

apresentar-se a diversidade da sua produção. Nesse caso, as diferenças no território 

são sociais e não naturais. Os critérios para a divisão regional teriam de ser 

“buscados na estrutura fundiária, nas formas de tenência da terra, na participação de 

cada subespaço na divisão do trabalho, na densidade do capital e nos níveis de 

capitalização ou financialização das atividades”. (SANTOS, 2005, p. 49). 

Nesse aspecto, na medida em que o campo se moderniza, o mecanismo 

territorial da oferta e da demanda de bens e serviços tende a ser diferente da fase 

anterior, nesse caso, o consumo produtivo gerado no campo e/ou nas localidades 

propriamente rurais por meio da modernização agrícola, tende a expandir-se e a 

representar uma parcela importante das trocas entre os lugares. Por outro lado, o 

sistema urbano, é modificado pela presença de indústrias agrícolas não urbanas, 

dotadas não só de capacidade extremamente grande de adaptação a conjuntura, 

como também da força de transformação da estrutura, devido ao poder da mudança 

tecnológica e de transformação institucional. (SANTOS, 2005). 

No Brasil, o período de 1940 a 1960, significou para a agricultura uma forma 

de atividade secundária pelos demais setores da economia brasileira, classificando-

a como arcaica, e o latifúndio como o símbolo do atraso. Este debate significaria no 

país a idéia de reforma agrária de desenvolvimento capitalista no campo para criar 

um mercado interno e viabilizar indústrias gerando, assim, divisas que sustentassem 

a industrialização, acelerando a formação de um mercado livre de mão de obra.  

Nesse caso, o primeiro passo na construção de uma nova visão é modificar 

a imagem por meio da qual associa-se o espaço rural com o agrícola. Sem dúvida, o 

espaço rural deve ser visto como um conjunto de atividades econômicas que 

excedem muito a agricultura. O espaço rural e os recursos naturais que estão nele 

contidos são a base do crescimento de atividades econômicas e sociais. É evidente 

que a atividade agrícola (incluindo a pecuária e as atividades florestais) são as 

principais. No entanto, há um conjunto de outras atividades que tem uma grande 

importância, as quais, geralmente, estão relacionadas a um nível mais alto de 

desenvolvimento, como as atividades vinculadas à agroindustrialização, o turismo e 

os artesanatos regionais, são, talvez, as de maior transcendência. Nesse aspecto, a 



 

 

forma como se organizam e desenvolvem todas essas atividades econômicas incide 

na capacidade para cumprir importantes funções vinculadas à conservação dos 

recursos naturais e à construção do capital social, incluindo o funcionamento social e 

político das comunidades. (ECHEVERRI, 2005). 

Atualmente, segundo Santos (2005), nas áreas mais desenvolvidas, todos 

os dados da regulação agrícola se fazem no urbano, novidade esta que muda a sua 

significação, neste período, da urbanização brasileira. Sendo assim,  

 
graças à evolução contemporânea da economia e da sociedade, e como 
resultado do recente movimento de urbanização de expansão capitalista do 
campo, podemos admitir, (...) que o território brasileiro se encontra, hoje, 
grosseiramente repartido em dois grandes subtipos, (...) espaços agrícolas 
e espaços urbanos. (...). Simplesmente, não mais se trataria de “regiões 
rurais” e de “cidades”. Hoje, as regiões agrícolas (e não rurais) contêm 
cidades; as regiões urbanas contêm atividades rurais. (op cit). 
 

A região urbana tem sua unidade devida, sobretudo as atividades de 

fabricação ou terciárias, encontradas em seu respectivo território, já a região 

agrícola tem sua unidade devida à interrelação entre o mundo rural e mundo urbano, 

representado por cidades que abrigam atividades diretamente ligadas às atividades 

agrícolas circundantes e que dependem dessas atividades. (SANTOS, 2005). 

Nesse sentido, para ser coerente com a visão de conformação de espaços 

regionais e territoriais rurais, é necessário reduzir a dicotomia excludente entre o 

urbano e o rural e substituí-la por sentido de hierarquia regional, entendendo a 

apropriação de visões integradas de estruturas demográficas com dinâmicas e 

fluxos econômicos, sociais, institucionais e políticos que determinam centros 

urbanos com funções claramente rurais14. Em suma, a visão territorial rural não 

aceita essa dicotomia – como concentração da população – ao contrário, assumindo 

o sentido de território e região rural, ela integra o urbanismo como elemento 

essencial da política de desenvolvimento rural sustentável.  

Assim sendo, o reconhecimento de um contínuo cidade/campo não implica 

no desaparecimento da cidade e do campo como unidades espaciais distintas, mas 
                                                 
14 Os espaços rurais são povoados por um espectro social heterogêneo de trabalhadores sazonais; 
de gente sem emprego expulsa da agricultura, de trabalhadores vinculados indiretamente a serviços 
da atividade agrícola e como assalariados das agroindústrias; de empregados de serviços sociais e 
municipais; de trabalhadores de empresas turísticas, pesqueiras e parques industriais; de 
pensionistas que retornaram das cidades, outros. Este vasto aglomerado, que inclui numerosos 
pobres e variadas formas de pobreza, ocupa a paisagem rural e a fronteira semi-urbana de vilas e 
pequenas cidades agrícolas, onde se confundem traços de ambas as formas de vida. (ECHEVERRI, 
2005, p. 42). 



 

 

a constituição de áreas de transição e contato entre esses espaços, nos quais, 

segundo Sposito (2006), caracterizam-se pelo compartilhamento, no mesmo 

território ou em micro parcelas territoriais justapostas e sobrepostas, de usos de 

solo, de práticas socioespaciais e de interesses políticos e econômicos associados 

ao mundo rural e ao urbano.  

 

 

3.2 A formação socioespacial desigual das cidades e os problemas de infraestrutura 

urbana 

 

A sociedade urbana brasileira é resultante do processo de crescimento e 

mudanças das últimas décadas, apresentando-se estruturalmente como “uma 

sociedade complexa, espacial, ocupacional e socialmente diversificada, unificada, 

mas heterogênea, segmentada e, sobretudo, profundamente desigual”. (FERREIRA, 

2003, p. 103). Nesse aspecto, esta desigualdade não surge simplesmente da 

reestruturação produtiva e do recuo das políticas sociais como acontece em muitos 

países centrais. Trata-se do aprofundamento da desigualdade numa sociedade 

histórica e tradicionalmente desigual.  

O fenômeno histórico de crescimento urbano e a expansão das cidades não 

pode ser analisado ou entendido como um problema isolado, demográfico ou 

ambiental. Altas taxas de crescimento populacional causadas por migração interna e 

os problemas como poluição, condições sanitárias são resultantes de um processo 

profundamente enraizado de desenvolvimento capitalista moderno, baseado na 

industrialização. (ACSELRAD, 2001).  

O processo de industrialização entendido como traço da sociedade moderna 

como principal atividade econômica, apropria-se dos recursos naturais para a sua 

produção, marca de forma profunda e revolucionou o processo de urbanização. 

Nesse sentido, Sposito (2001) explica que entender a urbanização a partir do 

desenvolvimento industrial, é procurar entender o próprio desenvolvimento do 

capitalismo.  

Até as primeiras décadas do século XX as regiões brasileiras não 

mantinham ligações significativas umas com as outras, articulando-se estas, 

principalmente com o mercado externo. Na década de 1950 os investimentos em 



 

 

infraestrutura de transportes (rodovias) “construíram as conexões no interior do 

antigo ‘arquipélago’ econômico, intensificando os contatos comerciais entre as 

partes antes ‘ilhadas’”. (ACSELRAD, 2008, p. 102). 

O processo de urbanização, nesse período, apresentou dois fenômenos 

distintos que causaram grande impacto social e econômico, 1) por meio da entrada 

do capital estrangeiro no setor industrial e do 2) êxodo rural intensificado pela 

expectativa de emprego e melhor qualidade de vida representada pelo acesso aos 

equipamentos urbanos, principalmente saúde e educação. Dessa forma, houve um 

processo de expulsão do homem do campo por falta de oportunidades (trabalho) 

intensificando problemas como a falta de moradia, infraestrutura e a segregação 

socioespacial nas cidades.  

 
A urbanização coloca, hoje, problemas atuais, produz-se em função das 
exigências em matéria de comunicação, de deslocamentos os mais 
variados e complexos criando uma hierarquia de lugares. Os problemas 
atuais postos pela urbanização ocorrem no âmbito do processo de 
reprodução da sociedade. Por isso mesmo a globalização [grifo da autora] 
também produz modelos éticos estéticos, gostos, valores, moda, 
constituindo-se como elemento fundamental da reprodução das relações 
sociais, um cotidiano, ainda em formação, onde todas as relações sociais 
passam a ser mediadas pela mercadoria. Por isso mesmo o processo de 
mundialização da sociedade urbana não elimina, mas aprofunda o processo 
de fragmentação contido no espaço, na ciência, na cultura, na vida do 
homem. (CARLOS, 1998, p. 192). 

 
Essa segregação socioespacial nas cidades produz um constante 

movimento de atração-expulsão da população do centro para a periferia e vice-

versa, como também, uma multiplicidade de centros que tende a dissipar a 

consciência urbana na medida em que o habitar hoje a metrópole tem um sentido 

diverso, “mudando hábitos e comportamentos, bem como formas de apropriação do 

espaço público, além da dissolução de antigos modos de vida e relações entre as 

pessoas”. (op cit, 1998, p. 193).    

A partir da década de 1960 a integração do mercado nacional passou a 

contar com as políticas de desenvolvimento regional, pelas quais o Estado buscava 

estimular a industrialização periférica, com incentivos fiscais e apoio financeiro para 

a instalação de indústrias estatais e privadas. Nesse contexto, a urbanização 

brasileira, ocorreu a partir da década de 1960 de forma diferenciada, em todas as 

regiões do país. O crescimento das áreas urbana e rural pode ser observado, 

conforme ilustra o Gráfico 01. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Observa-se que, a expulsão da população das áreas rurais deveu-se, 

principalmente, à modernização da agricultura, trazendo impactos socioambientais 

diretos e indiretos tanto nas áreas urbanas como nas rurais. Segundo Brasileiro 

(1982) o resultado disso foi a crescente concentração da população nas grandes 

cidades, assim, a população e o capital continuam a se concentrar, o campo e as 

pequenas cidades se esvaziam, aumentam as disparidades regionais e as 

desigualdades entre classes.  

A desconcentração econômica ocorreu no território nacional entre 1970-

1985. A articulação interna da economia, até então de natureza comercial, foi 

complementada por uma articulação propriamente produtiva entre as regiões no 

país. A ação indutora do Estado com a presença de “deseconomias” de 

aglomeração-custos/dificuldades/perdas de produtividades resultantes da elevada 

densidade de ocupação das cidades e dos centros industriais mais desenvolvidos e 

a possibilidade de exploração de recurso e espaços econômicos em áreas 

periféricas explicaram, a tendência geral das estratégias empresariais de 

descentralização da produção verificadas no período. (ACSELRAD, 2008).  

Gráfico 01 – Crescimento das áreas urbana e rural no Brasil  
(1960-2000) 

Fonte: IBGE, 2001. 



 

 

De acordo com os primeiros dados do Censo (2010) o Brasil apresentava 

população em 2000 de 169.799.170 habitantes, e em 2010, 190.732.694. A taxa de 

crescimento foi de 1,17 no período de 2000-2010. A população urbana e rural, em 

2010, é de 160.879.708 (84, 35%) e 29.852.986 (15, 65%), respectivamente. Ver 

demais dados por Região na Tabela 01. 
 
 

Tabela 01 – Crescimento populacional brasileiro por Região (2000-2010)  
 

Região População 
em 2000 

População 
em 2010 

Taxa de 
crescimento 
2000-2010 

Total da 
população 

urbana 
(2010) 

Total da 
população 

rural 
(2010) 

Região 
Norte 12.900.704 15.865.678 2,09 11.663.184 4.202.494 

Região 
Nordeste 47.741.711 53.078.137 1,07 38.816.895 14.261.242 

Região 
Sudeste 72.412.411 80.353.724 1,05 74.661.877 5.691.847 

Região Sul 25.107.616 27.384.815 0,87 23.257.880 4.126.935 
Região 
Centro-
Oeste 

11.636.728 14.050.340 1,90 12.479.872 1.570.468 

 
Fonte: Primeiros dados do Censo 2010/IBGE. Disponível em: www.censo2010.ibge.gov.br. 

 
 
Segundo Carlos (1998, p. 191) a metrópole aparece hoje como 

“manifestação espacial concreta de um fenômeno que está posto de forma clara no 

mundo moderno, qual seja, o espaço se reproduz a partir do processo de 

constituição da sociedade urbana apoiado no aprofundamento da divisão espacial 

do trabalho”, na ampliação do mercado mundial, na eliminação das fronteiras entre 

os Estados, e na generalização do mundo mercadoria.   

As atuais problemáticas são facilmente identificáveis, sobretudo nas 

metrópoles, onde novos contingentes populacionais pressionam por melhores 

condições sócio-espaciais e econômicas. Nas grandes cidades, as periferias são a 

materialização de mecanismos de exclusão/segregação, tais como: habitações 

insuficientes e de má qualidade, inexistência de infraestruturas básicas, baixa 

possibilidade de acesso rápido e confortável aos lugares de trabalho, malha-viária e 

equipamento de transporte coletivo deficiente, outros. De acordo com Paviani (1998, 

p. 182), 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Acresça-se a estes problemas a disseminação de práticas administrativas 
acentuadamente incrementalistas, pontualizadas, assistencialistas e 
paternalistas, que fragmentam a atuação governamental. Por outro lado, o 
incrementalismo dá aparência de operância e dinamismo aos gestores 
urbanos. Ao lado disto, a ‘crise do Estado’, sobretudo a ‘crise fiscal’, dilapida 
as condições orçamentárias para a efetivação de medidas sob o formato 
das políticas compreensivas, totalizadoras das atividades governamentais 
no meio urbano. 

 

Segundo Santos (1992, p. 21) apud Paviani (1998, p. 184 grifos do autor) 

para se estudar uma forma concreta de gestão de território em área metropolitana e 

os impactos das ações governamentais, torna-se imperioso relacioná-los ao 

processo mais abrangente de urbanização, isto é, a ‘nova urbanização’, que é capaz 

de apresentar a ‘metrópole onipresente’ e, com ela, ‘desorganizar e reorganizar, ao 

seu talante e em seu proveito, as atividades periféricas e impondo novas questões 

para o processo de desenvolvimento regional’.   

Em muitas cidades brasileiras, os contingentes de empobrecidos ocupam 

espaços intercalares de uma metrópole formando o processo de periferização. Os 

processos recentes de ocupação tem apresentado periferias nobres, isto é, 

“condomínios fechados, cidades jardins, ocupados pela classe média com 

capacidade de pagar pela qualidade ambiental em pontos distanciados do core 

metropolitano”. (PAVIANI, 1998, p. 183). Nesse aspecto, observam-se modificações 

no uso da terra, feitas da junção de esforços entre os proprietários de terras e 

organismos governamentais que atuam no sentido de tornar atrativos os territórios. 

 
As grandes capitais brasileiras se tornaram metrópoles, ante o elevado grau 
de desenvolvimento urbano, porém permanece a inabilidade do poder 
público em atender as demandas da população existente e ausência de um 
planejamento urbanístico que leve em consideração as especificidades de 
cada local. Em decorrência disso, são freqüentes os problemas de 
deslizamentos de morros e dunas, alagamentos de comunidades 
ribeirinhas, que são mediados pelos governantes com ações paliativas, em 
vez de investirem na viabilização de medidas preventivas eficazes para a 
resolução da problemática urbana. (COSTA e LIMA, 2004, p. 165-166). 

 

Na maioria dos casos, ocorre a expulsão da população para áreas 

deficientes em moradia com a ocupação de encostas apresentando riscos de 



 

 

deslizamento, ou de margens de rios, com péssimas condições de habitabilidade15, 

ou seja, moram em habitações insalubres colocando em risco a saúde e expondo 

essa população a condições ambientais críticas. (PHILIPPI JÚNIOR E MALHEIROS, 

2005).  

As favelas, os cortiços e outros tipos de habitação precária proliferaram nas 

grandes cidades provocando o aumento da população vivendo em condições 

subumanas. Assim, as áreas de ocupações irregulares devem determinar o padrão 

de habitabilidade urbana de acordo com as necessidades da população local, ou 

seja, é “preciso que sejam estabelecidos parâmetros mínimos de habitabilidade, que 

possam ser mensurados o tamanho e a natureza dos problemas habitacionais 

locais”. (CASTRO, 2007, p. 75). 

A habitabilidade urbana deve ser entendida no sentido de pertencimento e 

usufruto de direito à cidade. Isso inclui a oferta e o acesso da população à rede de 

infraestrutura urbana e de acesso aos equipamentos públicos. Neste aspecto, a 

habitabilidade diz respeito ao “pertencimento ao território e da inclusão dentro de um 

amplo contexto urbano, dando visibilidade ao pleno exercício de fruir, usufruir e 

construir um espaço com qualidade de saudável/habitável”. (COHEN, 2007, p. 194).  

Diante desta problemática, o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SINIS) através do estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) destacou dois aspectos importantes quanto à habitação 

no país: a questão da habitabilidade e o acesso a bens e serviços, como energia, 

água, saneamento básico, dentre outros. De acordo com o estudo, em 2007, 54 

milhões de brasileiros viviam em unidades habitacionais inadequadas sem acesso à 

rede coletora de esgoto, fossa séptica ou água canalizada.  

Compreende-se que a ausência desses serviços resulta na exposição da 

população a inúmeros fatores de riscos para a saúde, relacionados com a baixa 

qualidade das habitações como: condições térmicas precárias, umidade, infestações 

por insetos e roedores, além de fatores associados a não disponibilidade de serviços 

básicos essenciais como água, esgoto e coleta de lixo.   

                                                 
15 Segundo Cohen (2007), este conceito diz respeito ao conjunto de aspectos que interfeririam na 
qualidade de vida e na comodidade dos moradores, bem como na satisfação de suas necessidades 
físicas, psicológicas e socioculturais. De acordo com a autora a questão da habitabilidade urbana 
ainda é pouco difundida em publicações no Brasil, mas o estudo desta área contribui para a gestão 
de áreas com ocupações irregulares, na saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável local. 
 



 

 

A importância das condições de habitabilidade também pode ser 

compreendida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que consideram o conceito de ambiente e entorno 

saudável mediante a presença de equipamentos urbanos com saneamento básico, 

espaços físicos limpos e estruturalmente adequados. Ressaltam também que, a 

carência e as deficiências na habitação e a falta de saneamento são questões 

diretamente relacionadas aos níveis de pobreza. (PHILIPPI JÚNIOR e MALHEIROS, 

2005). 

A problemática que envolve as condições de habitabilidade urbana, 

atualmente, corresponde à ausência de serviços de saneamento que tem gerado 

impactos negativos nas condições de vida e de saúde da população, assim como, 

aos recursos naturais, isso porque, as modificações ambientais decorrentes do 

processo antrópico de ocupação dos espaços e de urbanização, que ocorrem em 

escala global, impõem “taxas incompatíveis com a capacidade de suporte dos 

ecossistemas naturais, resultando em esgotamento e poluição dos recursos 

naturais”. (PHILIPPI E MALHEIROS, 2005). 

Segundo dados recentes do Ministério da Saúde (2008) 80% dos mais ricos 

no Brasil moram em áreas que possuem saneamento básico; 32% dos 40% mais 

pobres não possuem esse serviço, e embora a população urbana represente 80% 

do total do país, 50% desse contingente vivem em favelas com mínimas condições 

de saúde ou saneamento.  

A problemática do saneamento no país pode ser identificada pelos dados 

divulgados pelo SINIS (2007) e da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2010) 

que revelam os índices de atendimento relativo à população total, referente aos: 

serviços de água, 19,10% (não atendida) e 80,90% (atendida); o esgotamento 

sanitário 58,00% (não atendida), 9,50% (atendida apenas com coleta), 32,50% 

(atendida com coleta e tratamento). Quanto à taxa de cobertura - coleta de resíduos 

sólidos (relativo à população urbana): 1,50% não possuem coleta domiciliar, 98,50% 

possuem coleta domiciliar. Os serviços de drenagem urbana (% de municípios): 

21,40% possuem serviços de drenagem e 78,60% não possuem serviços de 

drenagem.     

Esses dados revelam a situação dos serviços de saneamento no país que 

ainda são bastante precários. De acordo com o SINIS (2007) os níveis de 



 

 

atendimento dos serviços seguem um padrão de desigualdade, pelo qual, as 

populações das regiões Sul/Sudeste apresentam melhor padrão de atendimento em 

relação às do Norte/Nordeste e, nas cidades, a periferia sofre com a falta de água, 

com esgotos correndo a céu aberto in natura e com resíduos sólidos acumulados.  

Nesse aspecto, estima-se que 30% dos danos à saúde16 estão relacionados 

aos fatores ambientais decorrentes de inadequação do saneamento básico (água, 

lixo, esgoto), poluição atmosférica, exposição a substâncias químicas e físicas, 

desastres naturais, fatores biológicos (vetores, hospedeiros e reservatórios) dentre 

outros. (ABRASCO, 2003).  

A importância dos serviços de saneamento para a saúde da população é 

sentida nos contextos de urbanização e industrialização aceleradas em que a 

ausência de tratamento adequado dos resíduos constitui a principal causa de 

degradação ambiental. Ao mesmo tempo em que afeta o homem, sua qualidade de 

vida e a sua saúde, por intermédio de alterações significativas no meio natural e 

destruição de diversos ecossistemas, leva a mudanças nos padrões de distribuição 

de doenças e nas condições de saúde dos diferentes grupos populacionais. 

(BRASIL, 2007). Esta relação saúde-ambiente faz com que o campo do saneamento 

passe a incorporar, além das questões sanitárias, as de ordem ambiental, por isso 

surge o conceito de saneamento ambiental17. 

Neste cenário de desigualdade socioespacial e ambiental, os problemas 

urbanos apresentam uma dimensão excepcional e passaram a depender de uma 

política de desenvolvimento capaz de contemplar instrumentos para a correção das 

distorções do crescimento urbano desordenado, de prevenir a poluição ambiental e 

de favorecer condições de vida humana com qualidade.  

 

                                                 
16 A relação do saneamento básico com a saúde é intrínseca. A lei 8080/90, que institui a Lei 
Orgânica da Saúde, em seu artigo 3º, destaca que, são fatores e condicionantes da saúde: a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação o 
transporte, o lazer e os bens de serviços essências. 
 
17 Com base nessas definições, compreende-se que, o saneamento ambiental envolve o conjunto de 
ações técnicas e sócio-econômicas, entendidas fundamentalmente como de saúde pública, tendo por 
objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de 
água em quantidade e dentro dos padrões de potabilidade vigentes, o manejo de esgotos sanitários, 
de águas pluviais, de resíduos sólidos e emissões atmosféricas, o controle ambiental de vetores e 
reservatórios de doenças, a promoção sanitária e o controle ambiental do uso e ocupação do solo e 
prevenção e controle do excesso de ruídos, tendo como finalidade promover e melhorar as condições 
de vida urbana e rural. (BRASIL, 2007). 
 



 

 

 

3. 3 Políticas públicas de desenvolvimento urbano na conjuntura neoliberal 

 

 

Diante da recessão competitiva dos países centrais, resultante da crise do 

Fordismo, houve a liberação de créditos financeiros para os países em 

desenvolvimento para investir na modernização, indústria e infraestrutura urbana. 

Com o desenvolvimento econômico no país, emerge a Política Habitacional como 

preocupação do Estado voltada para o problema da moradia que acentuavam-se 

devido ao rápido movimento migratório pós 1964.  

A Política Habitacional desencadeou-se com a criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH)19 e do Sistema Federal de Habitação (SEFHAU), em 1964, e 

contou com recursos oriundos da Caderneta de Poupança e dos recursos do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS). As fontes financiadoras da política 

habitacional e urbana, em especial a do saneamento básico, passaram a alimentar 

um forte movimento de construção nas cidades estendendo-se do período de 1970 a 

1980, quando a crise do petróleo e a reestruturação produtiva internacional 

causaram significativo impacto na economia brasileira. (MARICATO, 2001). 

O projeto neoliberal e a globalização impõem um novo padrão de 

acumulação, e sobretudo, um novo ciclo de concentração de capital, no qual, 

verifica-se que o fator político é fundamental para essa ideologia dominante, 

enquanto, enfraquecimento da organização da classe trabalhadora. Observa-se, 

com isso, as redefinições no papel do Estado (mínimo) através das políticas socias18 

e na formatação de padrões de proteção social como respostas às expressões da 

questão social no capitalismo fundamentada nas relações de exploração do capital 

sobre o trabalho, dessa forma, há o interesse de “destruir” as instituições públicas, 

                                                 
19 O Banco Nacional da Habitação (BNH) foi criado em 1964 com o objetivo de implantar uma política 
de desenvolvimento urbano e, a partir de 1967, foi encarregado de realizar o diagnóstico inicial da 
situação do setor de saneamento no país. O BNH foi extinto em 1986. 
 
18 Fleury (1994) destaca que a política social é resultante das relações que historicamente se 
estabeleceram no desenvolvimento das contradições entre capital e trabalho, mediadas pela 
intervenção do Estado. Segundo a autora, a intervenção estatal via políticas sociais é uma função 
intrínseca ao Estado Moderno, regulando e proporcionado condições de manutenção e reprodução 
de uma parcela da população.  
 



 

 

para estender os investimentos privados a todas as atividades econômicas 

lucrativas.  

Para o neoliberalismo essa crise só será solucionada com a reconstrução do 

mercado, a competição e o individualismo, eliminando-se a intervenção do Estado 

na economia e vive-se um cenário de desagregação de forças com relação aos 

grupos organizados da sociedade, desarticulando-os, e eliminando seus direitos 

sociais adquiridos.  

No Brasil, a lógica neoliberal trouxe grandes impasses para a consolidação 

democrática, ocasionando o frágil enraizamento da cidadania e das dificuldades 

para a sua consolidação, a intensificação das desigualdades sociais, a redução dos 

direitos sociais e trabalhistas, o desemprego estrutural e a precarização do trabalho, 

a ausência de investimentos em infraestrutura, outros. Dessa forma,  

 
Aprofundam-se as disparidades econômicas, sociais e regionais, na medida 
em que favorece a concentração social, regional (...).  Engendra uma forma 
típica de dominação política, de cunho contra revolucionário, em que o 
Estado assume um papel decisivo não só na unificação dos interesses das 
frações e classes burguesas, como na imposição e irradiação de seus 
interesses, valores e ideologias para o conjunto da sociedade. (IAMAMOTO, 
2008, p. 32). 

 

A década de 1980, ampliou a discussão sobre as políticas sociais no cenário 

de lutas contra a ditadura militar e pela democracia do Estado e da sociedade. O 

processo de redemocratização, nesse período, verificou-se com a ampliação da 

organização da sociedade civil e dos novos atores sociais.  

 
Frente a esse contexto, os movimentos sociais urbanos passam por uma 
fase de transição, onde as reivindicações em torno da necessidade de 
políticas públicas de educação, saúde, moradia, saneamento, transportes, 
dentre outras, cede espaço para a discussão em torno de um projeto 
societário mais igualitário, baseado em princípios éticos, conjeturando a 
sustentabilidade da vida humana. (COSTA e LIMA, 2004, p. 166). 

 

Diante da problemática socioespacial, anteriormente destacada, uma das 

medidas de enfrentamento adotada pelo Estado brasileiro foi a política de 

desenvolvimento urbano – o Estatuto da Cidade por meio da Política Urbana (Lei 

10.257/2001) e a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) que 

receberam direcionamentos expressos na Constituição Federal de 1988.  



 

 

A criação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) prevê diretrizes para uma 

urbanização mais justa e uma melhor distribuição dos bens urbanos com a gestão 

democrática das cidades e o acesso ao solo urbano. Essa lei inovadora estabelece 

uma série de ferramentas que permitem ao Poder Público, principalmente o 

Município, combater a desigualdade social e territorial nas cidades.  

 

3.3.1 Estatuto das Cidades: Política Urbana (Lei 10.257/2001) 

 

 

O Estatuto da Cidade é uma lei de âmbito federal, que regulamenta os 

dispositivos constitucionais sobre a política de desenvolvimento urbano executada 

pelo poder municipal e que prevê instrumentos que devem ser aplicados pelos 

municípios para ordenação do solo e ocupação do solo urbano. Em julho de 2001, 

os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da Política Urbana, foram 

regulamentados através da Lei 10.25720. 

A política de desenvolvimento urbano recebeu tratamento constitucional 

específico através de um capitulo próprio, intitulado “Da Política Urbana” (inserido no 

Título relativo à Ordem Econômica e Financeira). O objetivo maior dessa política é o 

bem-estar humano, como menciona o artigo 182: “(...) ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”. (BRASIL, 2002, p.12).  

Nesse aspecto, a política urbana deve ser entendida como um conjunto de 

ações voltadas para se alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, a regularização do uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental.  

É importante assinalar que quando trata-se das funções sociais é procurar 

alcançar metas que traduzam-se em políticas de transformação em busca de uma 

sociedade com justiça social. Sendo assim, falar em qualidade de vida, bem-estar, 

sem tratar do problema da pobreza urbana que atinge a todas as cidades do país, é 

limitar ações, e não adentrar no problema, ou seja, é não propor transformações.  

                                                 
20 O Estatuto da Cidade entrou em vigor após 90 dias de sua publicação, nos termos do artigo 58 da 
Lei 10.257/2001. O tema foi debatido por aproximadamente dez anos e recebeu contribuições de 
vários segmentos da sociedade.    



 

 

A institucionalização de diretrizes para o desenvolvimento urbano é de 

competência da União, com base na Constituição Federal, art. 182. As diretrizes 

gerais da Política Urbana podem ser resumidas do seguinte modo:  

 

a) cidade sustentável, caracterizando a preocupação crescente com o meio 

ambiente das cidades;  

b) gestão democrática da cidade por meio da garantia de participação da 

população na elaboração e cumprimento das metas traçadas pelo Plano Diretor; 

c) ordenação e controle do solo com combate à especulação imobiliária e 

garantia do cumprimento da função social da propriedade urbana: a moradia; 

d) urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

através da regularização do acesso ao solo urbano.  

 

Compreende-se assim que, o desenvolvimento urbano só existe, quando a 

população recebe benefícios nas diversas funções que realiza a cidade, ou seja, no 

que diz respeito à moradia, ao saneamento, ao trabalho. Nesse sentido, ficou a 

cargo do Estatuto das Cidades estabelecer os princípios básicos da atuação do 

poder público municipal na garantia de acesso à cidade como extensão do direito 

constitucional da vida digna.  

Nesse aspecto, a Política Urbana, ao definir as áreas de intervenção, 

funciona sobre a possibilidade de promover a contenção, o controle e a dinamização 

nas diferentes áreas, ajustando-as às estratégias de desenvolvimento geral 

perseguidos para as grandes regiões do país com o intuito de minimizar as 

desigualdades regionais. Para tanto, o desafio da construção de cidades com novos 

parâmetros trata-se de pensar um novo modelo de desenvolvimento urbano 

baseado nos princípios da democratização dos territórios, no combate à segregação 

socioespacial, na defesa dos direitos de acesso a serviços urbanos e na superação 

da desigualdade social. (ACSELRAD, 2001, p. 23). 

Cabe, posteriormente, ao Plano Diretor (lei municipal, que deve ser 

construída e cumprida com a participação popular) colocar em prática tais princípios 

de acordo com a realidade local, ou seja, construir uma cidade mais justa sob o 

ponto de vista da ocupação (acesso à moradia) e da melhor distribuição dos 

equipamentos urbanos (acesso à cidade sustentável e urbanização de qualidade). 



 

 

 

 

3. 3. 1. 1 O Plano Diretor 

 

 

O conceito de Plano Diretor foi estabelecido na própria Constituição Federal, 

como sendo o instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão 

urbana. O objetivo maior do Plano Diretor funde-se com o objetivo da Política 

Urbana, nos termos mencionados na Constituição, que é o de garantir o bem-estar 

aos habitantes de uma cidade. Os princípios constitucionais fundamentais 

norteadores do Plano Diretor são: 

 

a) da função social da  propriedade; 

b) do desenvolvimento sustentável; 

c) das funções sociais da cidade; 

d) da igualdade e da justiça social; 

e) da participação popular. 

 

O Plano Diretor é uma Lei Municipal. Suas normas são imperativas para a 

coletividade; portanto, seus preceitos devem considerar as peculiaridades físicas do 

município; as características socioeconômicas e culturais da população e a vocação 

prioritária do local para poder criar preceitos compatíveis com os aspectos 

considerados.   

As diretrizes gerais e os instrumentos incluídos pelo Estatuto da Cidade para 

a Política Urbana também precisam ser incorporados pelo Plano Diretor. O Plano 

Diretor é obrigatório para cidades: 1) com mais de vinte mil habitantes; 2) integrantes 

de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 3) onde o Poder Público 

municipal pretenda utilizar: parcelamento ou edificações compulsórios, imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana, desapropriação mediante títulos da 

dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado; 4) integrantes de 

áreas de especial interesse turístico; 5) inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional. 



 

 

Mesmo não apresentando um caráter obrigatório para as cidades que não 

possuam as características citadas anteriormente, é recomendável que todo 

município possua um Plano Diretor, onde deverá ficar consignada a forma de 

desenvolvimento do local. 

A revisão do Plano Diretor deve ser feita pelo menos, a cada dez anos. Essa 

revisão é determinada pelo Estatuto da Cidade. É imprescindível nesse processo de 

revisão a participação da população e das associações representativas dos variados 

segmentos da comunidade.  

O Estatuto da cidade estabelece que no processo de elaboração21 do Plano 

Diretor e na sua fiscalização, os Poderes Legislativo e Executivo Municipais 

garantirão: 

 

• a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população  e de associações representativas dos variados segmentos da 

comunidade; 

• a publicização quanto aos documentos e informações produzidos; 

• o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos. 

 

Um dos maiores desafios do Plano Diretor é o de fazer com que a 

propriedade urbana e a cidade cumpram a sua função social de forma a assegurar o 

atendimento das necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, justiça 

social e a saúde entre as atividades econômicas e o meio ambiente. 

 

 

3. 3. 2  A Política Nacional de Saneamento Básico (PNS): Lei 11.445/2007 

 

A questão sanitária nacional foi construída por meio de condicionantes 

políticos, econômicos, culturais e socioambientais que caracterizaram os diversos 

períodos da história no país, principalmente, entre o período de 1970 a 1990. 

                                                 
21 O processo de elaboração do Plano deve levar em consideração tanto as informações técnicas 
realizadas pela Prefeitura (como levantamentos, mapeamentos, dados estatísticos, outros), quanto às 
contribuições fornecidas pelos interessados e pela população em geral.                  



 

 

A área do saneamento estabeleceu uma política emblemática da relação 

Estado-sociedade no período da ditadura militar, e seu processo desencadeou-se a 

partir da década de 1970, por meio da criação do BNH (considerado agente 

financeiro oficial da política de habitação e saneamento); a Instituição do Sistema 

Financeiro de Saneamento (SFS), em 1969, composto por recursos a fundo perdido 

destinados ao setor pela União22; o surgimento do Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA), em 1971, proposta para gerar expansão da oferta de serviços de água 

e esgoto na área urbana. (ZIONE, 2005, p. 47).  

Nesse contexto, viveu-se no período da Reforma Sanitária (1970), entendida 

como um processo de transformação da norma legal e do aparelho institucional em 

um contexto de democratização, significando no cenário brasileiro a ampliação da 

cidadania por meio da mobilização social e de importantes mudanças para o setor 

de saneamento.  

Conforme Fleury (2006, p. 41-42) esta reforma insere-se no processo de 

construção democrática na medida em que, “ao propor o deslocamento efetivo de 

poder, (...) trata de formular propostas contra-hegemônicas e organizar uma aliança 

entre as forças sociais comprometidas com a transformação”. Esse processo dá-se 

em prol da promoção e da proteção à saúde dos cidadãos, cuja expressão material 

concretiza-se na busca do direito universal à saúde e de um ambiente 

ecologicamente equilibrado23 em consonância com os princípios e as diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e de 

outros afins (BRASIL, 2007). 
                                                 
22 Essa política teria como principais instrumentos financeiros: o FGTS; o Orçamento Geral da União 
(OGU); Orçamentos dos estados e municípios; Recursos internacionais; Recursos da iniciativa 
privada; recursos gerados pela prestação de serviços. No entanto, devido à fragilidade do FGTS, 
decorrente do aumento da informalidade do mercado de trabalho e da redução do ritmo de 
crescimento industrial e econômico, como um todo, os limites impostos à utilização de recursos 
federais, em função da política de ajuste e estabilidade, levaram à redução dos níveis de investimento 
nos setores sociais, o que explica a quebra no ritmo das ações de saneamento. Neste caso, foi criado 
o SFS que passou a centralizar os recursos e a coordenar as ações no setor. 
 
23 Observa-se que a questão ambiental no país é discutida somente a partir da década 1980, cenário 
em que começa a surgir as primeiras condições jurídicas e institucionais para ações de controle do 
meio ambiente envolvendo um conjunto de políticas públicas como: a Política Nacional de Meio 
Ambiente (1981); a Constituição Brasileira de 1988 por meio do Artigo 225 no qual destaca que: 
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; a Política Nacional de Educação 
Ambiental (1999), o Estatuto da Cidade (2000), outras. 
 



 

 

Como uma das medidas de políticas públicas de infraestrutura básica que 

envolve a qualidade vida nas cidades, está a do saneamento básico, na qual o 

Estado estabelece seus marcos políticos, princípios e diretrizes para a prestação do 

serviço e o nível da gestão por meio da Lei 11.445/01/2007, considerada um marco 

regulatório para o setor de saneamento e por meio dos princípios da universalização 

do acesso, da integralidade e intersetorialidade das ações e da participação social.  

A Constituição Federal incumbiu à União a instituição de suas diretrizes (art. 

21, XX). A Lei 11.445/2007, que cumpriu esse cargo, foi imperativa em incluir como 

princípio fundamental do saneamento básico a adequação à saúde pública e a 

proteção do meio ambiente.   As diretrizes nacionais para os serviços públicos de 

saneamento básico serão prestados com base nos principais princípios 

fundamentais:  

 
(...) III – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 
pública e à proteção do meio ambiente; (...) VI – articulação com as políticas 
de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza 
e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e 
outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade 
de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante 
(BRASIL, 2008, p. 37). 

 

De acordo com a Lei 11. 445/01/2007 considera-se saneamento básico um 

conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais, conforme descrição 

do Quadro 01. 

Quadro 01 – Serviços de Saneamento Básico – Lei 11.445/2007 
Serviços de Saneamento Descrição dos Serviços 

a) abastecimento de água 
potável 

constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde 
a capacitação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário 

constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas 

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 
pluviais drenadas nas áreas urbanas. 



 

 

 Fonte: BRASIL, 2008.  

 

Esta lei estabeleceu doze princípios fundamentais para a prestação desses 

serviços. Desse modo, os serviços relativos ao saneamento básico precisam 

atender: 

 

a) universalização do acesso; 

b) integralidade; 

c) adequação à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

d) disponibilidade de serviços de drenagem urbana; 

e) respeito às peculiaridades locais e regionais; 

f) articulação com políticas urbana, ambiental e salubridade; 

g) eficiência e sustentabilidade econômica; 

h) utilização de tecnologia apropriada; 

i) transparência e informação; 

j) controle social; 

k) segurança, qualidade e regularidade; 

l) integração com a gestão dos recursos hídricos. 

 

Heller (1998) baseia-se na formulação da OMS para definição de 

saneamento como o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que 

exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu estado de bem estar físico, 

mental ou social. Neste conceito, segundo o autor fica clara a articulação do 

saneamento com o enfoque ambiental, ao situá-lo no campo dos fatores do meio 

físico, e com uma abordagem preventiva de saúde, assumindo que a própria OMS 

considera o bem estar físico, mental e social como definição de saúde.  

A década de 1990 caracterizou-se pelo estímulo da Secretaria Nacional de 

Saneamento (SNS) para a concorrência entre a atuação do setor público e da 

iniciativa privada; a criação do Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos 

(PRONURB), em 1992; e do Programa de Saneamento para População de Baixa 

Renda (PROSANEAR) para implantar sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário em favelas e periferias urbanas, com a participação da 

comunidade.  



 

 

A distribuição de competências entre a União, os Estados e os Municípios no 

Brasil com relação à política urbana e à infraestrutura pública já passou por 

diferentes estágios de centralização e descentralização. Mas, é somente, no final da 

década de 1990 que a estrutura organizacional das políticas sociais brasileiras, 

como a saúde, educação fundamental, assistência social, habitação popular e o 

saneamento básico – estão sendo implantados através de programas de 

descentralização que vêm transferindo um conjunto de atribuições de gestão aos 

níveis estadual e municipal de governo, no que no início dos anos de 1990 eram 

centralizadas no governo federal. 

 
A descentralização das políticas sociais envolve, por definição, relações 
intergovernamentais. Alterações profundas na natureza destas relações - de 
um Estado (quase) unitário no regime militar para um Estado federativo em 
um regime democrático – não poderiam deixar de ter impacto neste 
processo de reformas. Em um Estado federativo, os governos subnacionais 
têm – de fato – a prerrogativa de não aderir a programas federais que 
pretendem delegar-lhes competências. Neste caso, já não estão mais 
disponíveis para o governo federal os mecanismos – fiscais e políticos – 
que viabilizavam o alinhamento de governos estaduais e municipais. 
(ARRETCHE, 2000, p.17). 

 

A agenda da descentralização impunha a municipalização dos serviços de 

saneamento. As críticas às companhias estaduais de saneamento, a propaganda 

em favor da municipalização (especialmente por parte das agências internacionais 

de fomento) e os prazos de encerramento dos contratos de concessão instituídos 

pelo PLANASA alimentaram as expectativas de que, ao longo da referida década, 

aconteceria um movimento expressivo de municipalização dos serviços de 

saneamento básico.  

Nesse caso, em alguns Estados houve o interesse por parte de municípios 

em assumir a gestão destes serviços. O indicador utilizado foi o número de 

municípios em cada Estado que tiveram sucesso na rescisão dos contratos de 

concessão e, por consequencia, conseguiram instalar suas próprias companhias 

municipais de saneamento básico. (ARRETCHE, 2000). 

No caso específico da área do saneamento básico, a descentralização não 

implicaria na municipalização dos serviços e, consequentemente, na transferência 

das funções de gestão dos sistemas de água e esgoto das companhias estaduais 

para os municípios. A municipalização dos serviços implicaria também que as 



 

 

administrações municipais assumissem a instalação destes serviços nos municípios 

deles desprovidos.  

De acordo com Arretche (2000) no Estado de Pernambuco, 14% de seus 

municípios teriam maior probabilidade de assumir a gestão de programas com 

relativa independência dos incentivos derivados da ação do governo estadual. No 

entanto, neste Estado, não ocorreu uma política continuada de descentralização. Na 

gestão Miguel Arraes de 1987-1990, quando as perspectivas da descentralização 

ainda estavam sendo esboçadas no cenário nacional, o governo estadual 

empreendeu algumas medidas de municipalização e desconcentração administrativa 

associadas fortemente à participação. No governo subseqüente, quando 

começavam a ser implementados alguns dos programas federais de 

municipalização, a ação do governo estadual foi desfavorável à municipalização.  

É diante dessa conjuntura nacional em que as configurações socioespaciais 

do território apresentam sérias disparidades regionais, principalmente, quanto à 

infraestrutura de saneamento ambiental que muitas cidades vêm implementando as 

políticas de desenvolvimento para as cidades com o intuito de promover a melhoria 

das condições de vida tanto do meio rural quanto no meio urbano.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (1970-2010): as 

configurações do espaço rural-urbano e a implantação das políticas públicas de 

desenvolvimento socioespacial na Charneca 

 

Esta seção é parte fundamental da análise e contribuição da pesquisa, na 

qual busca compreender a (re)produção do espaço no município do Cabo de Santo 

Agostinho, por meio das mudanças espaciais, econômicas, socioambientais 

resultantes das interligações rural-urbano, intensificada pelo crescimento urbano-

industrial desigual que agrava os problemas de infraestrutura local, como o 

saneamento ambiental. Nesse cenário, busca-se analisar a intervenção política 

municipal por meio da implementação dos instrumentos legais de desenvolvimento 

urbano.  

 

 

4. 1 O município do Cabo de Santo Agostinho e suas configurações socioespaciais 

 

4. 1. 1 Caracterização da área 

 

 

O município do Cabo de Santo Agostinho localiza-se na porção sul da 

Região Metropolitana do Recife (RMR), no Estado de Pernambuco, Nordeste do 

Brasil. Abrange uma área de 448 km2, correspondendo a 16, 28% da RMR e 0, 45% 

do território estadual.  

O Cabo de Santo Agostinho beneficiou-se da sua localização à margem da 

BR-101, da PE- 060 e do ramal da rede ferroviária do Nordeste que liga a cidade do 

Recife aos Estados de Alagoas e Sergipe; seguido da PE-28 que dá acesso às 

praias do município. Sua divisão territorial está compreendida em: Cabo (sede), 

Jussaral, Ponte dos Carvalhos e Santo Agostinho, conforme ilustra a Figura 01.  

A zona urbana do Cabo é onde localiza-se a sede do município, e é definida 

como as áreas que contém o centro da cidade e as funções política e administrativa.  

Suas características são urbanas, representando o lugar de trabalho e residência 

dos trabalhadores não agrícolas. Sendo assim, o Cabo (sede) é a área mais 

importante politicamente, desempenhando a função de centro de decisão e poder, 



 

 

agregando os órgãos institucionais e oferecendo suporte aos demais distritos nos 

serviços especializados. Entre os distritos, o mais populoso é Ponte dos Carvalhos 

(31%), apresentando uma tendência de conurbação ao longo da BR-101, o que já 

vem acontecendo entre Ponte dos Carvalhos e Pontezinha, separados apenas pelo 

rio Jaboatão. Os eixos de ligação regional e as atividades econômicas 

metropolitanas, nos setores secundário (Distrito Industrial) e terciário (serviços e 

comércio formal e informal), traduzem o crescimento de Ponte dos Carvalhos. 

(DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Os aspectos físico-naturais típicos dos municípios da Zona Costeira da Mata 

Sul24, resumidamente, são: clima do tipo tropical quente e úmido e a temperatura 

                                                 
24 Em Pernambuco, a zona costeira foi dividida em três setores nos quais estão inseridos não só os 
municípios litorâneos e estuarinos, mas também os municípios que, pela contigüidade com os 
primeiros, exercem e/ou recebem influência marcante dos mesmos ou que integrem região geo-
administrativa, parcialmente localizada na faixa costeira do Estado, a exemplo da Região 
Metropolitana do Recife. Com base nesses critérios, a Zona Costeira de Pernambuco foi segmentada 
nos seguintes setores: o Setor 1 (Norte), compreendendo os municípios de Goiana, Itaquitinga, 
Itapissuma, Itamaracá, Igarassu, Abreu e Lima e Paulista; o Setor 2 (Núcleo Metropolitano), incluindo 
os municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata e 
Moreno; e o Setor 3 (Sul) que abrange os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, 

Figura 01 – Mapa do município do Cabo de Santo Agostinho dividido entre seus 
distritos. Fonte: Plano Diretor do Cabo de Santo Agostinho. Lei 2.360 de 29 de 
dezembro de 2006. 



 

 

(média anual) em torno de 28ºC; vegetação com presença da vegetação arbustiva, 

do coqueiral, do canavial, de culturas diversas e do manguezal; um relevo dividido 

entre o mar de morros elevados (cerca de 70% do município) e as áreas planas 

suavemente onduladas (cerca de 30%).  

O Cabo de Santo Agostinho é banhado por inúmeros cursos d’água perenes, 

como o rio Pirapama25, e seu potencial de abastecimento d’água. (DIAGNÓSTICO 

SOCIOAMBIENTAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2003). 

 

 

4.1.2 A formação socioespacial: do Cabo agrícola para o Cabo industrial 

 

Pode-se compreender três períodos históricos no Cabo de Santo Agostinho: 

o agrário, industrial e o urbano. No agrário existia uma divisão cidade-campo 

baseada na divisão do trabalho, prevalecendo o valor de uso sobre valor de troca, e 

dos costumes dos habitantes sobre a produção. Na industrial, generaliza-se a troca 

e o comércio, a terra transforma-se em mercadoria, desaparecendo a cidade como 

obra pela extensão do produto. 

A formação socioespacial do Cabo26, historicamente, é compreendida em 

sua maioria por processo de uso e ocupação rurais, mas possui um expressivo 

tecido urbano, sobretudo se analisada a sua integração à rede metropolitana. As 

vantagens locacionais do município do Cabo (descritas anteriormente), o seu caráter 

metropolitano e as condições físicas apropriadas para a criação do primeiro Distrito 

                                                                                                                                                         
Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande. (DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL LITORAL SUL DE PERNAMBUCO, 2001, p. 10). 
 
25 O rio Pirapama, com cerca de 80 km de extensão, nasce no município de Pombos e tem 77% de 
sua bacia no município do Cabo de Santo Agostinho onde banha a sede municipal e o Distrito 
Industrial, ali, localizado. Devido a condicionamentos estruturais (adaptação a linhas de falhas), o 
Pirapama muda várias vezes, de direção, entre a nascente e o início da Planície Costeira, que 
percorre no sentido geral oeste-leste até a altura da Praia do Paiva. Nesse ponto, inflete para o norte, 
encontrando, mais adiante, o rio Jaboatão. A partir dali, percorrem juntos 2,5 km, até a 
desembocadura em Barra de Jangada. No trecho entre Camaçari e o rio Jaboatão, à retaguarda da 
praia e da restinga do Paiva, encontra-se o manguezal do rio Pirapama e parte daquele do rio 
Jaboatão. (ASSIS, 1999). 
 
26 A Vila do Cabo foi criada pelo Alvará de 27 de julho de 1811 e pela Provisão Régia de 15 de 
fevereiro de 1812. Foi elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial nº 1.269, de 9 de julho de 
1877. Em 3 de agosto de 1893, por força da Lei Orgânica nº 52, tornou-se município autônomo. Para 
maiores informações ver: www.cabo.pe.gov.br.  
 



 

 

Industrial do Estado de Pernambuco, proporcionaram o cenário necessário 

(geográfico, econômico e político) para que no final da década de 1960, o governo 

do Estado de Pernambuco realizasse o projeto do Complexo Industrial Portuário de 

Suape (CIPS). Seguido na década de 1970, com a expulsão da população da zona 

rural canavieira em decorrência da implantação do Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL)27, e posteriormente, do CIPS.  

A urbanização acelerada e desordenada da área, a partir da década de 

1960, tem como uma de suas causas o deslocamento de moradores dos engenhos 

para as vilas e sedes municipais, tornando-se assim, o êxodo rural a principal fonte 

alimentadora do crescimento urbano daquela e das décadas subseqüentes.  

Face aos conflitos sociais pela posse da terra ocorridos na região da Mata 

Sul de Pernambuco na década de 1960, e após o golpe militar de 1964, o Regime 

Militar promoveu uma reforma agrária, baseada no Estatuto da Terra, viabilizado por 

uma política de crédito rural subsidiada que modificou o perfil produtivo da 

agricultura sem atenuar a concentração da propriedade e posse da terra. Promoveu, 

dessa forma, a liberação da mão-de-obra do meio rural e da abertura de mercado 

para os produtos industrializados pela via da mudança do padrão tecnológico e a 

transformação das relações de trabalho, processo esse denominado de 

modernização conservadora, desigual entre regiões e produtos, parcial e excludente 

no que diz respeito aos seus efeitos sociais e ecologicamente danosos, em termo de 

impactos sobre o solo e demais recursos naturais.  

Atualmente, o processo de urbanização em curso na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco, nele incluindo o município do Cabo de Santo Agostinho, retrata uma 

dinâmica, onde urbano e rural permanecem como construções sociais diferenciadas, 

urbanidade e ruralidade, mas a oposição cidade e campo atenua-se, pela absorção 

no campo de tecnologias e sistemas produtivos surgidos da aplicação do 

conhecimento científico desenvolvido na cidade, manifestando-se numa nova 

organização territorial. (GEHLEN, 2010a). 
                                                 
27 O PROÁLCOOL foi criado em 14 de novembro de 1975 pelo Decreto n. 76.593, com o objetivo de 
estimular a produção do álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno e 
externo e da política de combustíveis automotivos. De acordo com o decreto, a produção do álcool 
oriundo da cana de açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada por 
meio da expansão da oferta de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção 
agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de novas unidades 
produtoras e de unidades armazenadoras. Foi desenvolvido para evitar o aumento da dependência 
externa de divisas quando dos choques de preço de petróleo. 
 



 

 

O Cabo de Santo Agostinho, na segunda metade do século XX, tornou-se o 

centro das atenções da dinâmica econômica de Pernambuco. O Cabo agrícola, 

exportador, da monocultura açucareira, transforma-se no Cabo Industrial. Apesar da 

presença forte da cultura da cana ocupando vasta área de seu território, surge o 

novo Cabo sincronizado com o país da modernização. O Cabo Industrial traz 

consigo perspectivas da diversidade (agrícola e industrial) que ainda estão em 

processo de formação.  

 

 

4. 2 O processo de formação urbano-industrial: os impactos socioespaciais 

resultantes das implantações do PROÁLCOOL e do Complexo Portuário de Suape 

(CIPS) 

 

O crescimento urbano-industrial do Cabo de Santo Agostinho deve-se a 

importantes fatores de ordem econômica, socioambiental e política na região, na 

qual, o período do apogeu foi com a produção da cana de açúcar, estendendo-se 

até o século XX, quando, no final da década de 1950, tornaram-se mais fortes as 

iniciativas de diversificação da economia com a criação do primeiro Distrito Industrial 

do Estado de Pernambuco (1960), através de ações do governo voltadas a suprir a 

infraestrutura necessária para as indústrias de grande e médio porte que vieram 

ocupar parte da área dominada pela cultura da cana na região.  

Na década de 1970, houve grandes transformações na zona rural com o 

programa do PROÁLCOOL que intensificou, em toda a área canavieira do Brasil, a 

aglomeração fundiária e o caráter da monocultura da cana de açúcar. Na área 

estudada, o PROÁLCOOL causou a proliferação de destilarias (autônomas e anexas 

às usinas de açúcar) e o aumento da demanda de matéria-prima, tendo como 

resultado a expansão da cultura da cana na região. Foram vários os impactos 

causados por essa expansão, como: a aquisição de pequenas propriedades, o 

desmatamento e eliminação de áreas de reserva, a aquisição de pequenas 

propriedades e na eliminação de lavouras de subsistência, com a expulsão e 

proletarização do pequeno produtor, reforçando a concentração fundiária e o caráter 

monocultor da lavoura canavieira.  



 

 

A política desenvolvimentista implantada no país sob a ideologia da 

integração regional contribuiu para o desenvolvimento das indústrias. Nesse 

aspecto, com o primeiro Distrito Industrial do Estado de Pernambuco observa-se 

uma alteração do modelo territorial fordista, como resultado da redefinição da divisão 

regional do trabalho em regiões menos desenvolvidas, como é o caso do Nordeste 

brasileiro.  

Para a implantação do Distrito Industrial de Pernambuco foi necessário a 

criação de infraestrutura física e tecnológica, transformando assim, o espaço urbano 

do Cabo. Esse projeto surge para responder à lógica da política de desenvolvimento 

do país, cujos objetivos fundamentais eram atrair indústrias e dinamizar a economia 

de Pernambuco. Este caracterizou-se como um empreendimento de grande 

proporção, cujos efeitos atingiriam não só a esfera econômica, mas também 

modificariam antigas formas de uso do solo e até a própria dinâmica da população 

local.  

A gestão do Governo de Pernambuco concebeu um Plano Diretor e deu 

início à luta pela implantação28 do Complexo Industrial Portuário no Cabo de Santo 

Agostinho, uma vez que a própria posição geográfica do Estado, no centro da 

Região Nordeste, facilitaria a implantação do Porto de Suape. Trata-se, na verdade, 

de um investimento estratégico do poder público para conquistar novos investidores 

e fortalecer a economia regional, inserindo-se definitivamente entre as cidades 

competitivas do país, em face de uma dinâmica econômica global.  

O Plano Diretor para a implantação do CIPS integra uma área extensa de 

13.500 hectares de terra para a indústria e serviços de apoio, divido nas seguintes 

zonas: Industrial Portuária (ZIP), Zonas Industriais Periféricas (ZI), Zona Central 

Administrativa (ZCA), Zona de Preservação Ecológica (ZPEC), Zona Agrícola 

Florestal (ZAF) e Zona de Preservação Cultural (ZPC). (SILVEIRA, 2010). Essa 

divisão pode ser observada na Figura 02 que ilustra a localização do Porto de 

Suape.  

                                                 
28 O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros – Suape, localizado na porção sul da 
Região Metropolitana do Recife a cerca de 40 Km da capital, está atualmente em fase de 
consolidação e expansão, com a aplicação de altos investimentos públicos e privados através de 
empreendimentos de grande porte como uma refinaria, um estaleiro e um pólo petroquímico. A área 
de influência desse Complexo – denominada Território Estratégico de Suape - compreende cinco 
municípios: Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Escada. 
(PERNAMBUCO, 2008). 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CIPS, atualmente, consolida-se como um dos principais pólos de 

desenvolvimento econômico da região e a nível nacional, cujo projeto objetiva 

transformar Pernambuco num pólo nacional provedor de bens e serviços para o 

setor de petróleo, gás natural, offshore e naval. (SUAPE GLOBAL, 2008). Nesse 

aspecto, vários fatores vêm contribuindo para a atração de investimentos privados 

para consolidação desse pólo, como a localização estratégica para o mercado 

Figura 02 – Mapa da localização do Complexo Industrial Portuário de 
Suape (CIPS). Fonte: DVD Suape Trinta Anos, 2008.  



 

 

portuário e logístico, a existência de projetos âncoras mediados pelo Estado por 

meio de investimentos na infraestrutura portuária e aeroportuária, na formação de 

recursos humanos, incentivos fiscais, e na visão de planejamento compartilhado 

entre o setor público e o privado.  

Nesse aspecto, O CIPS estabelece-se como um pólo completo para a 

localização de negócios industriais e portuários da Região Nordeste, agregando uma 

multimodalidade de transportes por meio de rodovias e ferrovias internas, aliadas a 

um porto de águas profundas com redes de abastecimento de água, energia elétrica, 

telecomunicações e gás natural instaladas. Nesse contexto, fortalecido pelos 

recentes investimentos privados e públicos, espera-se que a indústria de 

transformação assuma um maior peso na estrutura econômica do território junto com 

o setor de serviços vinculados à logística e distribuição, outro segmento que tende 

também a crescer fortemente. (BARROS, 2009). 

No entanto, um dos principais impactos resultantes da construção do CIPS 

na região, a exemplo do que aconteceu com o PROÁLCOOL, foi a desapropriação 

de terras de vários agricultores. Isso deve-se, porque, na medida em que um novo 

empreendimento é instalado na região, as propriedades rurais são desapropriadas 

através de processo de negociação indenizatória entre os representantes do 

Complexo e o posseiro. De acordo com Silveira (2010) muitas dessas 

desapropriações resultaram para o pequeno agricultor, “não apenas a perda de suas 

terras, mas também a perda de toda a sua história de vida, que além de ter nascido 

e crescido neste espaço, ele criou família e fincou raízes” que é arrancado com 

falsas promessas de geração de emprego e renda. Isto foi observado entre as 

diversas comunidades do entorno de Suape, que tiveram suas condições de vida 

alteradas pela implantação do Complexo, para a qual sua instalação foram 

desapropriados cerca de 13.500 hectares de terras. 

Compreende-se assim que, diante dessa conjuntura, o CIPS foi o principal 

responsável pela expansão demográfica no município. Nesse caso, observa-se o 

crescimento da população a partir da década 1970, devido à expansão dos setores 

industriais e de serviços do Cabo, ocasionados pelos investimentos do Distrito 

Industrial. O crescimento da população e a sua distribuição nas áreas urbana e rural 

podem ser observados na Tabela 02.  

 



 

 

 

 

 
 
 

Tabela 02 – Principais dados demográficos do município do Cabo de Santo Agostinho (1970 a 2010) 
 

 
Ano 

População 
Total 
(hab.) 

População 
Urbana 
(hab.) 

População 
Rural 
(hab.) 

Taxa de 
crescimento

(%) 

Taxa de 
urbanização 

(%) 

Densidade 
demográfica

(hab./km2) 
1970 76.407 40.801 35.606 4 (60/70) 53,4 171 
1980 104.157 81.901 22.258 3,2 (70/80) 78,6 234 
1991 127.036 109.763 17.273 1,82 (80/91) 86,4 286 
2001 152.807 137.526 15.281 2,07 (96/00) 89,9 343 
2010* 187.617 172.608 15.009 2,07 (00/10) 92,0 421 

Fonte: Censos Demográficos 1970-2001, IBGE, 2001. *Dados preliminares do Censo, IBGE, 2010. 
 

Os dados acima demonstram que apesar do aumento da população do 

Cabo, a taxa de crescimento aponta para uma tendência decrescente. A densidade 

demográfica do município vem aumentando, paralelamente, com o crescimento da 

população, entendendo-se de 171 hab./km² em 1970 para 421 hab./km² em 2010. 

Esta baixa densidade pode ser apreendida pela extensa área do município ocupada 

pela área rural, apesar da maioria da população ser urbana, como pode-se perceber 

analisando a taxa de urbanização que vem crescendo nas últimas décadas. 

A partir desses dados, observa-se a inversão da relação populacional 

rural/urbana, quando a partir da década de 1970 a população urbana praticamente 

dobrou, quando comparando-a com a década de 1980. A expansão dos 

aglomerados urbanos em contraposição ao esvaziamento das áreas rurais é uma 

tendência nacional, que cresce na primeira metade do século XX.  

As transformações econômicas e socioambientais causadas pelo 

desenvolvimento industrial no município geraram um processo de crescimento 

urbano, no qual as atividades agrícolas que previamente existiam, foram deslocadas 

ou remanejadas para zonas vizinhas ou engolidas pela restante massa urbana 

tornando-se “ilhas” de agricultura dentro da cidade, conforme revela a Figura 03. Os 

impactos trazidos pela industrialização alteraram os aspectos socioambientais, que 

antes possuíam características rurais e agora passam a ser urbanos, transformando, 

desse modo, a sua forma de organização social. (GEHLEN, 2010b).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a persistência da atividade agrícola dentro e perto da cidade 

urbanizada é um claro exemplo do forte laço cultural entre os habitantes da cidade e 

seus antecedentes agricultores. Uma população inovadora, enfrentando sérios 

problemas de degradação ambiental trazidos pela urbanização, vem encontrando 

caminhos de adaptar-se a estas novas condições e tem desenvolvido novas técnicas 

que permitem continuar com suas atividades agrícolas dentro de um novo modelo de 

produção. Além do mais, esta ‘habilidade’ de improvisar tem implicações na procura 

por uma relação de sustentabilidade entre o meio ambiente natural, socioeconômico 

e o manejo dos animais. (GEHLEN, 2010a).              

O processo de ocupação e uso das terras sempre atendeu, de forma 

prioritária, aos interesses e necessidades econômicas de grupos dominantes sem 

considerar aspectos ecológicos e sociais. Com o advento das relações capitalistas, 

que buscaram modernizar e dinamizar a economia, as formas de produção do 

espaço geográfico não deixaram de lado históricas perversões sociais, apenas 

deram-lhes uma nova roupagem. Nesse caso, o espaço da região passou a ser 

produzido por meio de modificações substanciais do meio natural em estrita 

Figura 03 – Fotografia da área urbana do Cabo com atividade agrícola 
(15/03/2010). Fotógrafa: Aliceane de Almeida Vieira. 



 

 

consonância com os interesses e necessidades dos grupos dominantes que 

apropriavam-se do espaço e o estendiam em sentido horizontal reorganizando-o e 

reproduzindo-o.  

4.3 Charneca: os problemas de ocupações irregulares e de saneamento ambiental e 

a implementação das políticas públicas de desenvolvimento na comunidade 

 

 

As mudanças estruturais dentro da ótica de que o Cabo de Santo Agostinho 

seria um centro urbano com condições de dar suporte às atividades econômicas, e 

ao mesmo tempo manter relações com o mundo globalizado, por meio da 

construção de uma nova rede geográfica, que diz respeito ao sistema de relações 

realizadas sob o território com áreas rurais para exercer uma condição de comando, 

não vêm sendo realizadas nem mesmo sendo possíveis. Pode-se observar no 

contexto da divisão técnica e social do trabalho que as relações e as ligações entre 

o urbano e o rural por meio do processo de acumulação do capital não foram 

pensadas em condições históricas concretas. (GEHLEN, 2010b). 

A conversão do uso da terra no Cabo de Santo Agostinho vem fazendo com 

que a população local, cuja economia é baseada na pequena agricultura, seja 

marginalizada em relação ao desenvolvimento industrial do município.  

Conforme consta no Estudo Preliminar da Vila Charneca (1972) a 

comunidade, anteriormente, conhecida como Vila Charneca, surgiu de forma rápida 

e desorganizada (espacialmente e estruturalmente). Segundo este documento o 

terreno foi doado por um vereador que comprou as “terras à Usina Nossa Senhora 

das Mercês (a usina foi transferida na época para Maceió) e doou para o povo sem 

nenhuma documentação legal. O povo construiu suas casas”. (p. 02).  Mas, em 

1974, quando ele perdeu as eleições resolveu tomar as terras de volta.  

Nesse período, os principais moradores da vila eram trabalhadores das 

fábricas da cana de açúcar, aposentados e mulheres que viviam da lavagem de 

roupas. (ESTUDO PRELIMINAR DA VILA CHARNECA, 1972, p. 04). Ainda de 

acordo com esse estudo, as casas eram de taipa nas proximidades do Cabo. As 

ruas eram estreitas, inicialmente, os principais problemas estavam relacionados a 

infraestrutura urbana  como água encanada, calçamento e serviços de atendimento 

médico.  



 

 

De acordo com este estudo a Charneca é considerada zona urbana, 

originada na década de 1970, localizada à margem da BR-101 Sul, a sua localização 

pode ser melhor compreendida conforme o destaque, na Figura 04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Posteriormente, a partir do período de 2000, face ao crescimento das casas 

e da população advindas de várias localidades do Estado de Pernambuco, conforme 

explicitado anteriormente, o governo local, para contornar a problemática do 

saneamento ambiental com fins do desenvolvimento socioespacial, elaborou uma 

série de instrumentos legais e normas, em consonância com as diretrizes nacionais, 

apresentadas na seção 3.3.2, como a Política Urbana e Ambiental e o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano – Lei 2.360/2006, na qual, as questões do 

desenvolvimento urbano e ambiental são abordadas de forma ampla dentro das 

diretrizes gerais, assim como, a Lei n. 2.114/2003 que institui o Código Sanitário do 

Município.  

Com relação ao município do Cabo, Barros (2009) realizou um estudo 

mediante análise documental que identificou os principais marcos legais da política 

ambiental do município e um conjunto de legislação correlata ao tema. De acordo 

com o autor, há 11 documentos que direta ou indiretamente regulamentam a ação 

ambiental do município como: A Lei Orgânica Municipal, a Lei que institui a Política 

Figura 04 – Mapa da localização da Charneca no Cabo de Santo Agostinho (PE). 
Fonte: Plano Diretor do Cabo de Santo Agostinho. Projeto de lei: 18/2006. 



 

 

de Meio Ambiente Municipal, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental, e a Agenda 21 Local, e demais instrumentos legais, podem ser 

conhecidos a partir do Quadro 02.  
 

Quadro 02: Marcos legais que baseiam a ação ambiental no Cabo de Santo Agostinho-PE 

 

 
1. Código de Postura, Lei 1.521 de 18 de março de 1989: Cria o Código de Postura do 

Município (Capítulo IV – Da poluição do Meio Ambiente). 
 

2. Lei Orgânica do Município de 03 de abril de 1990: Capítulo VI (Do Meio Ambiente) – Artigos 
113 ao 142. 

 
3. Lei do COMDEMA, Lei 1.796 de 26 de dezembro de 1997: Altera a Lei 1.210/78 que criou o 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá outras providências. 
 

4. Taxa de Preservação Ambiental, Lei 1.849 de 30 de dezembro de 1998: Institui a Taxa de 
Preservação Ambiental e dá outras providências. 

 
5. Política Ambiental do Município, Lei 1.975 de 03 de dezembro de 2001: Dispõe a política de 

proteção, controle, conservação e recuperação ambiental e dá outras providências. 
 

6. Decreto da Agenda 21 do Cabo (Decreto 100/2003). 
 

7. Código Sanitário, Lei 2.114 de 28 de fevereiro de 2003: Institui o Código Sanitário do 
Município e dá outras providências. 

 
8. Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, Lei 2.179 de 12 de abril de 2004: Dispõe sobre o 

uso e ocupação do solo urbano no âmbito do município do Cabo de Santo Agostinho e dá 
outras providências. 

 
9. Plano de Controle da Poluição Sonora, Lei 2.279 de 31 de dezembro de 2005: Institui o 

Plano de Controle da Poluição Sonora no município do Cabo de Santo Agostinho e dá outras 
providências. 

 
10. Lei que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente, Lei 2.317 de 16 de janeiro de 2006: 

Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. 
 

11.  Plano Diretor, Lei 2.360 de 29 de dezembro de 2006: Institui a política urbana e ambiental e 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho. 
 

 
Fonte: BARROS, 2009, p. 99. 

 

No Cabo de Santo Agostinho as legislações urbanísticas estabelecem os 

parâmetros para uma gestão urbana integrada, que contempla não apenas aspectos 

de ordenamento territorial, mas tentem dar conta de questões socioambientais que 



 

 

expressam-se no território. No entanto, como veremos a seguir a implementação 

dessas políticas por parte do poder municipal vem revelando-se de forma 

contraditória, quando relacionada à maioria das áreas urbanas, principalmente, nas 

mais carentes, como a Charneca. 

Dessa forma, a Política Urbana e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho 

(2006) apresenta como principais objetivos: (I) o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da Cidade do Cabo de Santo Agostinho, entendida na sua real dimensão 

metropolitana; (II) o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da sua população 

total, integrada pela população residente, trabalhadores, usuários e visitantes; (III) o 

uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território do Município; (IV) a 

inclusão social e a redução da pobreza através de políticas públicas, municipais e 

metropolitanas, de desenvolvimento sustentável. 

Quanto às diretrizes da Política Urbana e Ambiental (2006) são formuladas 

para (I) a ordenação do território para o conjunto da comunidade, sem exclusão ou 

discriminação de quaisquer segmentos ou classes sociais, e sua valorização como 

espaço coletivo do contexto metropolitano; (...) (III) a promoção do desenvolvimento 

urbano e ambiental, como responsabilidade do Estado e da Sociedade, com o 

Governo Municipal exercendo o papel de articulador do processo de 

desenvolvimento e da redistribuição não regressiva dos seus custos e benefícios; 

(IV) a dotação adequada de infraestrutura urbana, especialmente em transporte, 

saneamento básico e habitação; (V) a garantia da prestação de serviços urbanos de 

qualidade a toda a população; (...).  

Segundo esta Política a função da cidade cumpre sua função social quando 

assegura à população (artigo. 4º): 

 

a) condições adequadas à realização das atividades voltadas para o 

desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social, 

ambiental e cultural; 

b) condições dignas de moradia; 

c) o atendimento à demanda por serviços públicos e comunitários da população 

que habita, trabalha, atua ou visita o Município; 

d) a proteção, conservação e recuperação do ambiente natural, para mantê-lo 

sadio e ecologicamente equilibrado; 



 

 

e) a proteção e a conservação do patrimônio histórico; 

f) (...) 

 

A Política Urbana e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho (2006) 

implementada e executada com base em todos os meios legais disponíveis, em 

especial mediante a aplicação dos instrumentos de planejamento, por meio do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Cabo de Santo 

Agostinho (2006) é o instrumento básico do processo de planejamento e da política 

de desenvolvimento urbano e ambiental do Município, de acordo e em cumprimento 

ao disposto na sua Lei Orgânica. Conforme o seu art. 8º: o Plano Diretor “é o 

conjunto normativo e estratégico da política de ordenamento territorial e ambiental, 

balizador das ações dos agentes públicos e privados na produção e gestão do 

território”, de modo a promover uma cidade mais ordenada e justa, que possibilite o 

acesso à moradia estável e permanente, aos serviços, infraestruturas e 

equipamentos urbanos; e mais saudável, harmoniosa e bela para satisfação dos 

seus habitantes e que seja atrativa aos visitantes e aos investimentos produtivos. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do município 

(2006) é fundamentado pelos seguintes princípios: 

 

a) integração urbano-metropolitana, adequando as infraestruturas físicas e 

naturais, bem como determinados serviços operados pelo Município, 

articulados aos demais Municípios da Região Metropolitana do Recife; 

b) função social da cidade, entendida como o direito de todos os cidadãos à 

moradia digna, às infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, como 

também ao patrimônio ambiental, histórico, geológico, arqueológico e cultural 

da cidade; 

c) função social da propriedade urbana, com ênfase na adequação da 

intensidade de uso do solo à disponibilidade das infra-estruturas urbanas, 

priorizando as condições de preservação da qualidade do meio ambiente e da 

paisagem urbana, de forma a coibir a retenção especulativa de imóveis que 

resulte na sua não utilização ou subutilização; 

d) (...) 



 

 

 

Apesar dessas diretrizes compreende-se que na realidade o processo de 

desenvolvimento urbano no município intensificou a proliferação de bolsões de 

pobreza e seus desdobramentos nas manifestações da questão social. Com a saída 

da população do campo, um grande contingente de famílias passou a aglomerar-se 

na periferia da cidade, em encostas com altas declividades, manguezais, alagados e 

outras áreas impróprias para assentamentos humanos, como é o caso da Charneca. 

Na periferia o preço da terra é baixo, porém, ao mesmo tempo, é um local 

mutante, sempre produzido em novas extensões de terra, enquanto velhas periferias 

são gradualmente incorporadas à cidade, ocupadas por novos moradores e 

reorganizada pelo capital. O termo periferia e sua conotação dual não é imposto a 

seus moradores, ele é normalmente utilizado e claramente percebido por seus 

produtores como uma apropriação desigual do espaço urbano. Nesse sentido, a 

política urbana não cumpre o seu papel no que refere-se à função social da cidade, 

o que há são fragmentações socioespaciais cada vez mais intensas quanto a 

universalização dos serviços, a qualidade de vida da população, e muito menos o 

desenvolvimento sustentável na região.  

Sendo assim, a promoção do desenvolvimento urbano e ambiental, como 

responsabilidade do Estado e da Sociedade, com o Governo Municipal exercendo o 

papel de articulador do processo de desenvolvimento e da redistribuição dos seus 

custos e benefícios tem demonstrado a ausência da implantação dos princípios 

fundamentais por parte do poder municipal. Esta realidade pôde ser verificada na 

pesquisa, conforme ilustra a Figura 05, com algumas áreas de habitações 

irregulares no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 05 – Fotografia das áreas de habitações irregulares na Charneca. (15/03/2010). Fotógrafa: 
Aliceane de Almeida Vieira. 



 

 

 

 

Observa-se que, a figura do lado esquerdo revela a situação de ocupação 

irregular nas encostas, ruas estreitas e sem nenhuma infraestrutura urbana, e a 

figura da direita, mostra a mesma situação, porém, ocupadas, recentemente, nas 

proximidades de plantio de cana de açúcar (observadas ao funda da imagem), junto 

à vegetação local e de difícil acesso, com despejo de lixo na encosta. 

A regularização dessas ocupações pela Prefeitura do município tem 

resultado na criação, em áreas, nem sempre adequadas, de loteamentos e vilas 

destinados à população de baixa renda, contribuindo, com freqüência, para o 

aumento da ocupação desordenada do solo urbano. (BARROS, 2009). 

O crescimento urbano do Cabo de Santo Agostinho não foi acompanhado 

pela ampliação da infraestrutura, conforme estabelecido na política urbana de 

desenvolvimento local. Em relação ao saneamento básico, mesmo existindo a lei do 

Plano Diretor (2006) e o Código Sanitário (2003) que regulamenta esse serviço, há 

grande precariedade nos serviços de atendimento de esgotamento sanitário, ver 

Figura 06. Isso é evidente, no município, quando somente 25,16% das residências 

são beneficiadas com esgotos adequados; 69, 36% são abastecidas com água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 06 – Fotografia de esgoto a céu aberto 
(15/03/2010). Fotógrafa: Aliceane de Almeida Vieira. 



 

 

 

 

Nesse caso, as péssimas condições de saneamento básico possibilitam a 

incidência de várias doenças no município, tais como a dengue, hepatite viral, 

diarréia, leptospirose e esquistossomose. (AGENDA 21 CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, 2004). Conforme o Código Sanitário (2003) é de competência do 

município proteger o meio ambiente e combater à poluição em qualquer das suas 

formas. 

 

Conforme consta na lei a gestão do saneamento ambiental integrado deverá 

associar as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 

das águas pluviais, pavimentação, limpeza urbana, instalações hidro-sanitárias, 

controle de riscos em encostas urbanas por meio de ações de manejo das águas 

pluviais, controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis e educação 

sanitária e ambiental. De acordo com o Art. 32 do O Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental (2006) de que trata o saneamento básico, 

este comporta as seguintes atividades: o sistema de abastecimento de água e 

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

limpeza urbana. 

O município, atualmente, apresenta um sério déficit de saneamento básico. 

Registra-se um número médio de 4,13 pessoas por domicílio, de um total de 37.019 

domicílios, constata-se um número significativo de 30.535 residências (69,36%) 

conta com serviço de abastecimento de água (ligadas à rede geral), situação 

contrastante à restrita cobertura do serviço de esgotamento sanitário que representa 

apenas 25,16% do total de domicílios. (PARAHYBA, 2009). 

Neste caso, conforme revelou a pesquisa há o funcionamento de poucas e 

precárias redes de coleta de esgotos, estando estas muitas vezes conectadas às 

redes pluviais, ou mesmo desaguando o esgoto sem tratamento diretamente nos 

rios e canais que cortam as áreas urbanas.  

Em síntese, o esgotamento sanitário caracteriza-se por três aspectos 

principais: a baixa cobertura; a má qualidade do funcionamento dos sistemas 

existentes e a diversidade de sistemas e de soluções. A Figura 07 mostra algumas 

dessas realidades, em que a população da Charneca, pela própria apropriação 



 

 

irregular do espaço, improvisa o banheiro de suas casas, de forma inadequada, com 

um buraco na terra coberto por estacas e lonas para uso pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse fato contradiz o assegurado pelo Código Sanitário Municipal (2003) à 

toda população do município do Cabo de Santo Agostinho que fala do acesso a um 

sistema de coleta e tratamento adequado dos esgotos sanitários como instrumento 

de proteção e preservação da saúde pública. Com o objetivo de contribuir para a 

elevação dos níveis de saúde da população e reduzir a contaminação do meio 

ambiente, a Secretaria Executiva de Saúde deve participar do exame e aprovação 

da instalação das estações de tratamento e da rede de esgotos sanitários nas zonas 

urbanas e rurais bem como do controle dos afluentes. 

Diante dessa realidade, compreende-se que grande parte dos agravos a 

saúde está relacionada com a degradação ambiental, pois as alterações do meio 

Figura 07 – Fotografia do banheiro improvisado pelos moradores da Charneca 
(15/03/2010). Fotógrafa: Aliceane de Almeida Vieira. 



 

 

ambiente interferem muito na saúde e na qualidade de vida das pessoas, 

destacando-se aí a poluição do ar, do solo e da água.  

Conforme destaca o Plano Diretor (2006) em seu artigo 33 o município para 

garantir a saúde e o bem estar da população, deverá prover as áreas urbanas de 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, observando, entre 

outras, algumas diretrizes como: a) assegurar o abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário para toda a população do Município com qualidade 

compatível aos padrões estabelecidos em planos e programas federais e conforme 

as normas técnicas vigentes; b) priorizar a implantação dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário nos aglomerados urbanos de maior 

densidade e outros requisitos de ordem técnica e de saúde pública que influenciem 

a necessidade urgente do serviço. 

Na realidade estudada, o esgoto torna-se atrativo para roedores, baratas, 

moscas e diversos outros vetores transmissores de doenças, como também, 

contamina as águas que podem ser utilizadas por animais que circulam na área, 

além de ser potencial poluidor de afluentes ainda maiores de rios que servem de 

abastecimento para a população.  A Figura 08 mostra a forma de armazenamento 

de água feito pela população de baixa renda, pela falta de abastecimento de água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Fotografia do armazenamento de água próximo ao esgoto doméstico 
(15/03/2010). Fotógrafa: Aliceane de Almeida Vieira. 



 

 

Nesse caso, compreende-se que a cobertura e o funcionamento precário 

das redes de esgoto e abastecimento de água, são resultantes dos insuficientes 

níveis de atendimento e na qualidade evidentemente insatisfatória por parte do 

poder público. Compreende-se que, este fato traz conseqüências negativas à 

qualidade de vida da população e contribui para a prática de ações ambientalmente 

condenáveis, como a poluição de vias públicas e dos recursos hídricos.  

O Poder Público deve realizar a coleta, a remoção e destino final adequado 

de resíduos sólidos urbanos, obedecendo critérios e controle da poluição e 

minimizando os custos ambientais e de transporte. No artigo 36 do Plano Diretor 

(2006), consta que, para o cumprimento dos serviços de coleta e remoção de 

resíduos sólidos das vias públicas deverão ser adotados instrumentos que venham a 

minimizar os custos ambientais e de transporte. O poder público municipal é o gestor 

do sistema local de limpeza urbana, a ele cabendo coordenar e executar, 

diretamente, ou através de gestão associada ou concessão, todos os serviços 

relativos à limpeza, coleta e destino final adequado dos resíduos sólidos nas áreas 

urbanas sem causar a poluição do solo e subsolo. 

A Figura 09 mostra a acumulação do lixo doméstico nas principais avenidas 

da Charneca, com sérios problemas de coleta regular na região. O descumprimento 

da legislação, por parte da Prefeitura, é percebido sendo negligenciadas as medidas 

preventivas e remediadoras dos problemas provocados pela contaminação do 

chorume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Fotografia do acúmulo de lixo nas avenidas (15/03/2010). Fotógrafa: 
Aliceane de Almeida Vieira. 



 

 

A operação de limpeza urbana no Cabo de Santo Agostinho é terceirizada 

por uma empresa privada e atende a aproximadamente 97% de todas as zonas de 

geração de resíduos sólidos, os quais são despejados em sua grande maioria em 

vazadouro a céu aberto (lixão). O lixo doméstico é coletado em 31.971 domicílios, o 

lixo que representa 86,36% do total de domicílios. (PARAHYBA, 2009).  

É neste contexto que a problemática dos resíduos sólidos no Cabo de Santo 

Agostinho está relacionada com o imenso potencial da indústria da região, 

remetendo-se, assim, à necessidade de adotar propostas adequadas à realidade 

regional e local, universalizando o atendimento dos serviços públicos de coleta, 

transporte, limpeza de vias e logradouros, tratamento e destinação final com 

regularidade nas áreas urbanas. (PARAHYBA, 2009). 

No artigo 95 da lei do Plano Diretor (2003) trata-se especificamente da 

promoção de programas de meio ambiente e de saneamento ambiental. De modo 

geral, o artigo estabelece as diretrizes para a promoção desses programas, cabendo 

ao Poder Local com base nessas premissas efetivar planos setoriais de meio 

ambiente e saneamento ambiental. As diretrizes dos programas de meio ambiente e 

saneamento ambiental devem obedecer aos princípios da intersetorialidade visando 

cumprir os objetivos, assinalados no Quadro 03. 
 
 

Quadro 03 – Política Urbana e Ambiental e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município 
do Cabo de Santo Agostinho – Lei 2.360/2006 

 
Instrumento Legal Forma de Abordagem do Saneamento Ambiental 

a) universalizar o acesso aos sistemas de água, esgoto, 

drenagem e resíduos sólidos dentro do programa de 

saneamento ambiental integrado;  

b) preservar as áreas de proteção de mananciais;  

c) incentivar projeto de saneamento básico integrado nas 

bacias dos Rios Pirapama e Jaboatão, em escala 

metropolitana;  

d) implantar usinas de tratamento e beneficiamento de 

resíduos sólidos produzidos no Município; 

e) instituir programas de arborização das vias urbanas;  

f) implantar sistema de controle e monitoramento dos 

indicadores ambientais;  

Política Urbana e Ambiental e o 

Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano do município do Cabo de 

Santo Agostinho – Lei 2.360/2006: 

 

- diretrizes para os programas de 

meio ambiente e saneamento 

ambiental 

 

 

g) criar o distrito florestal, incorporando as reservas 

florestais das matas do Zumbi, Duas Lagoas e 



 

 

Camaçari.  

 Fonte: PLANO DIRETOR, 2006. 

 
Conforme esta Lei, todos esses objetivos deverão ser alcançados mediante 

planos setoriais de meio ambiente e saneamento ambiental a serem executados 

pela gestão municipal no período de vigência do Plano Diretor29. Nesse sentido, o 

que foi observado é que desde 2006 até 2008 ainda não foi estabelecido nenhum 

plano setorial de meio ambiente e de saneamento ambiental. Porém isso não implica 

em dizer que o Poder Local não esteja atuante nessas questões. No entanto, 

perante o Plano Diretor vigente, tal fato enquadra-se numa importante não 

conformidade legal. (BARROS, 2009). 

Pode-se enfatizar que, de modo geral, o Plano Diretor vem funcionando 

apenas num contexto de rotinas administrativas previstas legalmente sem 

proposição de planos, programas e projetos de atuação no contexto local para evitar 

os impactos socioambientais na região. (BARROS, 2009). 

Assim, problemas urbanos como a ausência de água e saneamento ligado 

às condições de habitabilidade que afetam a saúde como a coleta, disposição final e 

tratamento dos resíduos sólidos que causam o assoreamento de rios, o entupimento 

de bueiros com conseqüente aumento de enchentes, no período de chuvas, 

destruição de áreas verdes, proliferação de insetos com graves conseqüências 

diretas ou indiretas para a saúde, continuam sendo um dos mais importantes 

problemas ambientais urbanos na atualidade no Cabo.  

Um dos grandes desequilíbrios do ecossistema urbano ainda é a pobreza e 

a exclusão social. Embora haja muitas dificuldades na esfera das ocupações 

irregulares, é necessário investir em facilidades na mobilidade urbana, como no 

acesso a serviços e bens de consumo. Contudo, como observou-se com a pesquisa 

na Charneca as condições de habitabilidade são muito precárias, principalmente no 

que diz respeito ao saneamento ambiental, além das prováveis inundações e riscos 

de desabamentos em algumas áreas, haja vista a ocupação irregular na região.  

Diante da realidade estudada e dos dados obtidos na pesquisa compreende-

se que essa problemática fornece importantes subsídios para a elaboração e 

efetivação de políticas públicas urbanas, nas quais sejam direcionados recursos 

                                                 
29 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho foi 
promulgado em 2006, e tem sua vigência até o ano de 2015, ocasião em que deverá ser revisado. 



 

 

adequados para se estabelecer uma melhoria da qualidade socioambiental na região 

de estudo.  

Algumas iniciativas na Charneca, assim como no município de forma geral, 

são fundamentais para promover a qualidade de vida, uma delas é o 

estabelecimento de políticas públicas que visem a melhoria da infraestrutura, sem 

alterar as suas características típicas, mas otimizando os espaços, de modo que a 

urbanização permita uma maior acessibilidade, a regularização fundiária, dentre 

outros.  

Sendo assim, o modelo de planejamento que deveria ser adotado pelo poder 

público municipal constaria de uma visão estratégica, regionalizada, descentralizada 

e participativa, procurando sensibilizar e mobilizar de forma integrada e sustentável. 

Para que isso aconteça, faz-se necessário a sua instrumentalização efetiva e o seu 

desenvolvimento político-institucional local.  

Em suma, diante do que analisado, o planejamento urbano deve ser 

transformado em instrumento de democratização no processo de administração e 

expansão das cidades de modo a atender as necessidades da população. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

 

Diante do foi exposto neste trabalho, algumas considerações precisam ser 

levantadas por meio das principais idéias trabalhadas no referencial teórico com 

relação à realidade estudada, fechando assim, o conjunto dos objetivos da pesquisa. 

O estudo, de um modo geral, evidenciou que a (re)produção do espaço é o 

lugar onde as relações capitalistas reproduzem-se e localizam-se, com as suas 

manifestações de conflitos e contradições, resultando em transformações profundas 

na compreensão do processo de produção e na organização econômica e espacial 

da sociedade contemporânea. É somente na materialização da divisão espacial do 

trabalho que aparecem as relações contraditórias do processo de reprodução do 

capital. Desse modo, o processo de reprodução espacial envolve uma sociedade 

hierarquizada, divida em classes, produzindo de forma socializada para 

consumidores privados.  

Desta forma, a realidade socioespacial torna-se cada vez mais complexa. Os 

espaços rurais e urbanos não podem ser compreendidos separados um do outro, 

visto que são realidades que não existiriam isoladamente, mas relacionam-se e 

interpenetram-se. A sociedade inteira torna-se urbana, num processo que se 

desenvolve com profundos conflitos, concentrado e contraditório, motivado, numa 

complexa divisão espacial do trabalho, uma aglomeração que tem em vista o 

processo de produção norteado pelo trabalho assalariado, socialização do trabalho, 

concentração dos meios de produção e pela apropriação privada.  

As atuais problemáticas são facilmente identificáveis, sobretudo nas 

metrópoles, onde os contingentes populacionais pressionam por melhores condições 

socioespaciais e econômicas. No Brasil, nas grandes cidades, as periferias são a 

materialização de mecanismos de exclusão/segregação, tais como: habitações 

insuficientes e de má qualidade, inexistência de infraestruturas básicas de 

saneamento ambiental, outros. 

Nesse contexto, há a necessidade da ordenação do espaço urbano, 

principalmente, no que refere-se aos problemas urbanos que incidi diretamente 

sobre a qualidade de vida da população. Dessa forma, faz-se necessário identificar 

os problemas socioespaciais existentes, tanto em seus aspectos físicos, 

econômicos, políticos e socioambientais para viabilizar uma gestão eficaz no trato 



 

 

das políticas públicas. Com tudo, faz-se necessário, também, a reflexão da 

importância do poder público para a complexidade dos riscos socioambientais e da 

tomada de decisão, seja por meio da elaboração de políticas e/ou estratégias 

alternativas de intervenção para uma gestão eficiente.  

O Estado, nesse caso, passa a ter um papel importante na gestão e 

promoção de políticas públicas que visem à garantia na melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos. Ou seja, o Estado passa a responsável em promover um 

conjunto de fatores que possibilitem mudanças significativas nos padrões de vida da 

população brasileira, como a melhoria das condições de saúde, moradia, renda, 

educação, cultura, saneamento e na formação de indivíduos conscientes de seus 

direitos e ao exercício da cidadania.  

As cidades cada vez mais vêm desempenhando um papel importante no 

contexto do processo de descentralização e de municipalização das políticas 

públicas, levando em conta a particularidade de cada município ou região, 

considerando também, seus aspectos demográficos, capacidade econômica e 

contexto social. A extensão da descentralização depende diretamente de que tais 

políticas sejam implementadas de modo coordenado no qual maior será o alcance 

da municipalização.  

Nesse sentido, as políticas sociais para a cidade traz consigo o desafio não 

apenas da descentralização, mas também da prática da justiça social no cenário 

tradicionalmente marcado pelas desigualdades. É preciso diante desta realidade 

resgatar a importância e necessidade de construir-se uma política urbana que 

possibilite um compartilhamento dos serviços públicos e equipamentos coletivos; 

que privilegie em suas diretrizes a elaboração e realização de planos e estratégias 

que possam assegurar, com justiça e ética, a distribuição dos espaços urbanos para 

que os mesmos sejam a cidade de todos, uma vez que este é um espaço vivido por 

todos. 

Particularmente, a formulação de políticas públicas e a gestão dos serviços 

de saneamento básico, paradoxalmente não tem sido sistemática e suficientemente 

tratada com o rigor necessário, sendo desenvolvidas de forma pontual, não 

assegurando um acúmulo suficiente de reflexões sobre o tema e, tampouco, uma 

visão interdisciplinar de sua complexidade. Isso por que, o aumento da população e 

a conseqüente ampliação das cidades deveriam ser sempre acompanhados do 



 

 

crescimento de toda infraestrutura urbana necessária a proporcionar aos seus 

habitantes condições dignas de vida.  

A caracterização de problemas socioespaciais na área urbana demonstram 

a ineficiência da gestão pública em prover condições necessárias e fundamentais de 

infraestrutura, aqui destaca-se, os serviços de saneamento básico, como principal 

problemática resultante da urbanização ligada a ausência de um planejamento 

urbano. A falta de saneamento básico é um elemento que fragiliza a igualdade 

social, que precisa ser uma meta prioritária na gestão das cidades. A oferta de 

serviços pública relativos ao saneamento de forma igualitária para todos os 

habitantes de uma cidade é uma premissa básica para a obtenção de uma justiça 

social urbana. 

Mediante o crescimento acelerado de áreas urbanas, cada vez mais devem 

ser considerados os aspectos socioambientais no planejamento urbano. Isso 

porque, sem o devido planejamento de ações que integrem as políticas públicas sem 

levar em conta as conseqüências para o meio ambiente advindas do inchaço 

populacional e da política urbana elitista e segregadora do espaço socialmente 

construído, tornando-se carregado de desigualdades e contradições. 

A pesquisa demonstrou que no município do Cabo de Santo Agostinho o 

“desenvolvimento sustentável” do Território Estratégico de Suape é estritamente 

econômico, buscando qualificar os espaços rurais e urbanos dos municípios do 

entorno do Complexo Industrial Portuário para a instalação de grandes 

empreendimentos. Nesse sentido, a proposta para o desenvolvimento do 

espaço/território dá-se apenas como meio de reprodução do capital, 

desconsiderando formas de desenvolvimento, principalmente, em termos 

qualitativos, como emprego, moradia, saneamento ambiental, e outros tantos 

serviços essenciais para a população. 

Ao enquadrar-se em modelos regionais de desenvolvimento que privilegiam 

fortemente os aspectos econômicos, como o aumento da produtividade industrial, do 

Produto Interno Bruto em detrimento de fatores sócio-culturais e de uma democracia 

política e econômica com base na realidade local, o Poder municipal, juntamente 

com outros entes federativos, passa a seguir sem questionamentos o conjunto de 

macro-tendências que desenham o mundo e a reprodução social no contexto da 

globalização neoliberal. 



 

 

Apesar da diversidade de atividades econômicas geradas pelo Complexo 

Industrial e a importância que desempenha a função comercial a nível internacional, 

nacional e regional, não tem sido capaz de gerar empregos suficientes para 

absorver a maior parte da população local que, pelos mais variados motivos, dirige-

se para núcleo urbano. É no seio do processo de atração que a cidade “incha” e 

transforma-se na cidade do subemprego, do desemprego e das favelas. Ou seja, 

apesar do município do Cabo ser um dos pólos industriais mais importantes da 

região metropolitana do Recife, com possibilidades de crescimento da oferta de 

emprego e fomento de atividades econômicas diversificadas, a grande maioria da 

população economicamente ativa está fora das atividades formais. 

As transformações ocorridas no modo de produção do município e as 

alterações na divisão técnica e social do trabalho provocados pela implantação do 

Complexo Industrial, não foram suficientes para superar o nível de pobreza da 

região. Este cenário caracteriza um desenvolvimento excludente no qual o 

crescimento é visível nos números da economia, no entanto, as condições de vida 

da população local continuam precárias, uma vez que não conseguem acessar de 

forma satisfatória os bens e serviços criados pelo desenvolvimento, como é o caso 

da Charneca. 

A configuração socioespacial do município é composto por diversos bairros 

periféricos sem infraestrutura de serviços públicos coletivos, observando-se, assim, 

um sério descompasso entre crescimento econômico e crescimento urbano, no que 

refere-se ao fornecimento de infraestrutura básica que põem em “xeque” o modo 

como se dá o parcelamento do solo urbano a partir do direito que a sociedade 

confere à propriedade privada. Como consequência tem-se um processo de 

produção espacial onde à reprodução da vida não apresenta as condições de 

subsistência, isto, deixa claro as desigualdades socioambientais e econômicas na 

região.  

O crescimento socioespacial da região, resultante das interligações rural-

urbano, foi realizado sem planejamento e adequação, com fortes impactos sobre a 

infraestrutura, no caso, os serviços de saneamento básico nas principais áreas 

pobres do município, como o abastecimento de água, esgotamento sanitário, outros. 

Nesse sentido, é o próprio modelo territorial urbano e metropolitano que necessita 



 

 

ser revisto, em busca de alternativas que garantam maior permeabilidade e 

integração entre o espaço natural e o espaço social.  

O estudo também revelou que esta realidade na comunidade da Charneca 

torna-se mais grave pela ineficácia ou mesmo ausência de implementação de 

políticas públicas para o enfrentamento da deficiência ou inexistência de 

infraestrutura urbana, considerados básicos como os serviços de saneamento.  

Nesse contexto, as pessoas não têm garantidas as mínimas condições de 

reconhecer-se como cidadãos de direitos diante da urbanização excludente que lhe 

é imposta. 

O Poder Local do Cabo de Santo Agostinho tem tornado-se incapaz de reger 

de forma autônoma seu próprio desenvolvimento sem antes se atrelar a uma 

conjuntura maior e centralizada de poder fortemente comprometida com o 

produtivismo capitalista. Em tais projetos de desenvolvimento regional não observa-

se os espaços institucionalizados para a participação de segmentos da sociedade.  

Diante desse contexto, o município do Cabo de Santo Agostinho não 

apresenta nenhuma proposta concreta de desenvolvimento urbano sustentável, 

apesar de possuir marcos legais importantes como a Política de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental, o Plano Diretor e o Código Sanitário. A falta de uma gestão 

integrada e articulada, a nível federal, estadual e municipal prejudica as políticas 

públicas que começam a ser colocadas em prática pela Prefeitura do Cabo, pois 

esta desarticulação deixa isoladas as ações do poder público local.  

Nesse aspecto, os atores sociais do Cabo de Santo Agostinho devem 

convergir para a formulação efetiva de um projeto de desenvolvimento estratégico 

baseado num crescimento econômico mais equilibrado social e espacialmente. 

Os problemas de saneamento ambiental, envolvendo a qualidade do meio 

ambiente e a saúde da população necessitam de uma abordagem multidimensional, 

interdisciplinar e o desenvolvimento de articulação político-institucional com os 

diversos setores sociais envolvidos nessa temática.  

Sendo assim, a relação entre os problemas de infraestrutura resultantes da 

(re)produção do espaço urbano e as políticas públicas encontram-se na mudança de 

concepção da gestão do planejamento, da análise, da democratização, do conceito 

de cidadania, a partir do confronto com o território e, consequentemente, das 

mudanças nas estratégias de ação do poder governamental. 



 

 

Neste cenário, a gestão do espaço urbano representa um desafio complexo 

para as sociedades contemporâneas. Não se trata apenas de considerar a 

preservação dos recursos ambientais, mas assegurar condições de vida digna à 

população, propiciando que parcelas da sociedade não sejam excluídas do processo 

de desenvolvimento das cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  
 
 
ASSIS, Hortencia Maria Barboza de. Cartografia Geomorfológica do Município do 
Cabo de Santo Agostinho/PE. Recife: CPRM/FIDEM, 1999. (Série Cartas 
Temáticas, Volume 04).  
 
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO). 
Construindo a Política Nacional de Saúde Ambiental (PNSA). Brasília: Secretaria 
de Vigilância em Saúde, 2003. Disponível em: www.saude.gov.br. Acesso em: 
10/09/2009. 
 
ACSELRAD, Henri. Sentidos da sustentabilidade urbana. In: A Duração das 
Cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 
2001. p. 27-56. 
 

______. Sustentabilidade, território e justiça ambiental no Brasil. In: MIRANDA, Ary 
Carvalho de; BARCELLOS, Christovam; MOREIRA, Josino Costa. Território, 
Ambiente e Saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. p. 101-116. 
 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo. 
(orgs). Pós-Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1995. p. 09-23. 
 
ARRETCHE, Marta Teresa da Silva. Estado Federativo e Políticas Sociais: 
determinantes da descentralização. Rio de Janeiro: REVAN; São Paulo: FAPESP, 
2000.  
 

BARROS, André Paulo de. A Política Ambiental e o Poder Local: uma análise das 
políticas públicas de meio ambiente do município do Cabo de Santo Agostinho/PE. 
2009. 200 fls. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), 
Universidade Federal de Pernambuco. Recife: 2009. 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 225 – Do Meio 
Ambiente. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2004. p. 
127-128. 
 



 

 

______. Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade e Legislação 
Correlata. 2. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 
2002. 
 

______. Lei n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais 
para o saneamento básico. In: Saneamento Básico e Tratamento de Rejeitos e 
Resíduos. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. p. 
37-58. (Coleção Ambiental; V. 7). 
 

______. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SINIS). Diagnóstico 
dos Serviços de Água e Esgoto – 2007. Disponível em: www.snis.gov.br. Acesso 
em: 20/09/2009.  
 

______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 2008. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 
23/08/2010. 
 

______. IBGE. Tendências demográficas: uma análise dos resultados da sinopse 
preliminar do censo demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. Disponível em: 
www.ibge.gov.br. Acesso em: 22/11/2010. 
 

______. IBGE. Dados Preliminares do Censo 2010. Disponível em: 
www.ibge.gov.br. Acesso em 10/01/2011. 
 

BRASILEIRO, Ana Maria. Políticas sociais para áreas urbanas. In: DINIZ, Eli. (org.). 
Políticas Públicas para Áreas Urbanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. p. 43-66. 
 

CABO DE SANTO AGOSTINHO. Prefeitura Municipal do Cabo de Santo 
Agostinho. Nossa Cidade. Disponível em: www.cabo.pe.gov.br. Acesso em: 
12/07/2009. 
 

______. Diagnóstico socioambiental do Cabo de Santo Agostinho: subsídios 
para a Agenda 21. Cabo de Santo Agostinho: Secretaria Executiva de Meio 
Ambiente e Saneamento, 2003. 
 

______. Lei n. 2.360/2006. Institui a Política Urbana e Ambiental e o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano do município do Cabo de Santo Agostinho e dá outras 
providências, 2006. Disponível em: www.cabo.pe.gov.br. Acesso em: 12/07/2010. 
 

______. Lei n. 2.114/2003. Institui o Código Sanitário do Município do Cabo de 
Santo Agostinho e dá outras providências, 2006. Disponível em: 
www.cabo.pe.gov.br. Acesso em: 12/07/2010. 
 



 

 

______. Agenda 21 Local. 2. ed. Cabo de Santo Agostinho: Prefeitura do Cabo, 
2004.  
 
______. Estudo Preliminar da Vila Charneca. Cabo de Santo Agostinho: LBA, 
1972. 
 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A Cidade. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2009. 
(Coleção Repensando a Geografia). 
 

______. A natureza do espaço fragmentado. In: SOUZA, Maria Adélia A.; SILVEIRA, 
Maria Laura. Território: globalização e fragmentação. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 
Regional (ANPUR), 1998. p. 191-199. 
 

______. Espaço-Tempo na Metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São 
Paulo: Contexto, 2001. 
 

CASTRO, Claudia Osório de. A Habitabilidade Urbana como Referencial para a 
Gestão de Ocupações Irregulares. 2007. 185 fls. Dissertação (Mestrado em 
Gestão Urbana), Programa de Pós-graduação em Gestão Urbana, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Curitiba: 2007. 
 

COHEN, Simone Cynamon. Habitação saudável e ambientes favoráveis à saúde 
como estratégia de promoção da saúde. In: Ciência e Saúde Coletiva. 2007. p. 
191-198. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 15/10/2009.  
 

COSTA, Teresa Hilda B. Souza; LIMA, Rochelly Euzébio de. Questão Urbana e 
Serviço Social. In: Serviço Social e Sociedade, n. 79, Ano XXV. Especial. São 
Paulo: Cortez, 2004. p. 162-172. 
 

ECHEVERRI, Rafael; RIBERO, María Pilar. O rural como território. In: Ruralidade, 
Territorialidade e Desenvolvimento Sustentável. Trad. de Dalton Guimarães. 
Brasília: IICA, 2005. p. 25-44. 
 

FERREIRA, Leila da Costa. Desenvolvimento, sustentabilidade e políticas públicas. 
In: A Questão Ambiental: sustentabilidade e políticas públicas no Brasil. São Paulo: 
Boitempo, 2003. p. 101-109. 
 

GEHLEN, Vitória Régia Fernandes. Do Rural ao Urbano: a conversão do uso da 
terra na zona da Mata Sul de Pernambuco. p. 1-20. Projeto apoiado pelo CNPq 
(Processo nº 503091/2007-3. Edital MCT/CNPq n. 1/2007). Pernambuco: 
GRAPP/UFPE, 2007. 
 



 

 

______. Para Além dos Limites do Urbano: áreas peri-urbanas e questão ambiental. 
2010. p. 1-20. In: 37º Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos. São 
Paulo: Centro de Estudos Rurais e Urbanos (CERU) /USP, 2010a.  
 

______. Desenvolvimento econômico e conversão do uso da terra no município do 
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco – Brasil. 2010. p. 1-12. In: 4º Congresso 
Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável 
(PLURIS2010). 2010b.  
 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 

HARVEY, David. A Produção Capitalista do Espaço. Trad. Carlos Szlak. São 
Paulo: Annablume, 2005. (Coleção Geografia e Adjacências). 
 

HELLER, Léo. Relação entre saúde e saneamento na perspectiva do 
desenvolvimento. In: Ciência e Saúde Coletiva. 1998. p. 73-84. Disponível em: 
www.scielo.br. Acesso em: 10/06/2009. 
 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 

______. Estado, classes trabalhadoras e política social no Brasil. In: BOSCHETTI, 
Ivanete; et all. Política Social no Capitalismo: tendências contemporâneas. São 
Paulo: Cortez, 2008. p. 13-41. 
 

LAURREL, Asa Cristina. (Org). Estado e Políticas Sociais no Neoliberalismo. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 

LEFEBVRE, Henri. A Produção do Espaço. Paris: Armand Colin, 1974. 
 

______. O Direito à Cidade. Tradução. Rubens Eduardo Frias. São Paulo: 
Centauro, 2001a. 
 

______. A Cidade do Capital. Trad. Maria Helena Rauta Ramos e Marilene Jamur. 
2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001b.  
 

______. A Revolução Urbana. Tradução. Sérgio Martins. Belo Horizonte: UFMG, 
1999.  
 

MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades. 2. ed. Rio de Janeiro: 2001. 
 



 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. 11. ed. São Paulo: Hucitec, 2008.  
 

______. Pesquisa Social. 26. ed. Rio de Janeiro: vozes, 2007. 
 

MONTE-MÓR, Roberto Luís de M. Urbanização extensiva e lógicas de povoamento: 
um olhar ambiental. In: SOUZA, Maria Adélia A.; SILVEIRA, Maria Laura. Território: 
globalização e fragmentação. 4. ed. São Paulo: Hucitec, Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), 1998. p. 
169-181. 
 

NETTO, José Paulo. Introdução ao método da teoria social. In: Serviço Social: 
direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. p. 
667-700. 
 

PARAHYBA, Ruy de Azevedo J. Análise das Políticas Públicas de Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos e seus Impactos Socioambientais no Cabo de Santo 
Agostinho- PE. 2010. 118 fls. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente). Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 
(PRODEMA), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 2010. 
 

PAVIANI, Aldo. A lógica da periferização em áreas metropolitanas. In: SOUZA, Maria 
Adélia A.; SILVEIRA, Maria Laura. Território: globalização e fragmentação. 4. ed. 
São Paulo: Hucitec, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), 1998. p. 182-190. 
 
PERNAMBUCO. Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(CPRH). Projeto Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais – Pernambuco. 
Recife: CPRH/Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), 2006. 174 p. Disponível 
em: www.cprh.pe.gov.br. Acesso em: 09/03/2010. 
 

______. Secretaria de Planejamento e Gestão. Diretrizes para Ocupação 
Sustentável para o Território Estratégico de Suape. Recife: CONDEPE/FIDEM, 
2008. 
 

______. Diagnóstico Socioambiental – Litoral Sul de Pernambuco. Pernambuco: 
Setembro, 2001. p. 1-89. Disponível em: www.cprh.pe.gov.br. Acesso em 
12/07/2009. 
 

______. Porto de SUAPE. Disponível em: www.portosuape.com. Acesso em: 
22/11/2010. 
 

______. Suape Global. DVD Suape Trinta Anos. Ipojuca: Suape, 2008. 
 



 

 

PHILIPPI, Arlindo Jr.; MALHEIROS, Tadeu Fabrício. Saneamento e saúde pública: 
integrando homem e ambiente.  In: PHILIPPI, Arlindo Jr. Saneamento, Saúde e 
Ambiente. São Paulo: Manole, 2005. p. 3-31. (Coleção Ambiental; V. 2). 
 
POTYARA, A. P. Pereira. Discussões conceituais sobre política social como política 
publica e direito de cidadania. In: BOSCHETTI, Ivanete; et all. Política Social no 
Capitalismo: tendências contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2008. p. 87-108. 
 

SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade. Petrópolis: Vozes, 1979. 
 

______. Metamorfoses do Espaço Habitado: fundamentos teórico e metodológico 
da Geografia. São Paulo: Hucitec, 1988.  
 

______. A Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São 
Paulo: EDUSP, 2006. (Coleção Milton Santos; V. 1). 
 

______. A Urbanização Brasileira. 5. ed. São Paulo: EDUSP, 2005.  
 

______. SOUZA, Maria Adélia A.; SILVEIRA, Maria Laura. Território: globalização e 
fragmentação. 4. ed. São Paulo: Hucitec, ANPUR, 1998.  
 

SILVEIRA, Karla Augusta. Conflitos Socioambientais e Participação Social no 
Complexo Industrial Portuário de Suape, Pernambuco. 2010. 101 p. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), Universidade Federal de 
Pernambuco. Recife: 2010. 
 

SORIANO, Raúl Rojas. Manual de Pesquisa Social. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.  
 

SPOSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo e Urbanização. 11. ed. São Paulo: 
Contexto, 2001. (Coleção Repensando a Geografia).  
 

______. A questão cidade-campo: perspectivas a partir da cidade. In: SPOSITO, 
Maria Encarnação B.; WHITACKER, Arthur Magon. Cidade e Campo: relações e 
contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão Popular, 2006. p. 111-130. 
 

ZIONI, Fabíola. Sociedade, desenvolvimento e saneamento. In: PHILIPPI, Arlindo Jr. 
Saneamento, Saúde e Ambiente. São Paulo: Manole, 2005. p. 33-55. (Coleção 
Ambiental; V. 2). 


