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1 – Introdução. 

O modelo econômico neoliberal vigente, ao priorizar o acúmulo cada vez maior de bens em 

benefício de poucas pessoas, vem gerando custos ambientais e sociais como a degradação 

ambiental, o consumo e o individualismo. Nesse caso, os lucros são acumulados enquanto 

os custos são distribuídos. 

Tais problemas têm sido discutidos de forma cada vez mais intensa pelo poder público, 

organizações não governamentais, e pela população em geral, manifestando-se a 

necessidade de mudança. 

A intensificação dos problemas sócio-ambientais nas áreas urbanas resultou na elaboração 

de inúmeras estratégias para o alcance da sustentabilidade nas cidades, almejando torná-

las cidades sustentáveis, o que exige não só mudanças na infraestrutura urbana, mas 

mudança no padrão de consumo e produção. 

Esse questionamento dos inúmeros problemas vivenciados no mundo, especialmente os de 

caráter ambiental, originou o conceito de Desenvolvimento Sustentável, Estocolmo 1972, 

que não se trata de um modelo econômico, mas sim de uma nova visão de mundo, em que 

as atividades humanas, voltadas para o alcance das necessidades do homem, não devem 

ser relacionadas aos impactos sócio-ambientais. 

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio de 

Janeiro), decidiu-se traçar soluções para os questionamentos elaborados em 1972, com 

relação à sustentabilidade da vida humana. Para tal foram organizadas estratégias, metas, 

ações que, quando implementadas em um bairro, ou em um Estado, produziriam o 

desenvolvimento sustentável local. O conjunto dessas estratégias recebeu o nome de 

Agenda 21 Global. 

No ano de 2000, o governo brasileiro, representado pelo Ministério do Meio Ambiente, 

divulgou a Agenda 21 Brasileira e o Manual de Elaboração da Agenda 21 Local, sendo este 

último enviado aos municípios brasileiros. 

                                                 
1 IGCE – UNESP, Rio Claro-SP; a.domingos@zipmail.com.br 
2 IGCE – UNESP, Rio Claro -SP; scpitton@rc.unesp.br 
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Entende-se que a aceitação e o cumprimento das metas estabelecidas na Agenda 21 

Brasileira pressupõem a edificação de uma sociedade consciente do significado do 

Desenvolvimento Sustentável, ou seja, disposta a mudar seu padrão de consumo e o modo 

de produzir, participando das tomadas de decisão na organização de seu espaço. 

O modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade é coerente e aceito, no entanto 

pressupõe a existência de uma sociedade sustentável, que deve vivenciar o entendimento e 

cumprimento dos princípios de desenvolvimento sustentável, processo este de difícil 

concretização na sociedade atual. 

Desta forma, justifica-se a elaboração de pesquisas que analisem os obstáculos que já 

foram ultrapassados em algumas localidades e os que ainda restam, no sentido de observar 

o que impede a edificação de uma sociedade sustentável. Tais pesquisas devem auxiliar a 

sociedade na condução desta mudança de visão de mundo. 

O presente trabalho tem como objetivo geral a elaboração de estratégias que possibilitem o 

alcance da sustentabilidade na cidade de Santa Gertrudes, localizada no interior do Estado 

de São Paulo – Brasil, no sentido de amenizar inúmeros problemas sócio-ambientais 

(moradia, educação, saúde, condição ambiental urbana, oferta de emprego, etc.), 

analisados nos anos de 1999, 2000 e 2001, nas seguintes pesquisas: “Qualidade de vida 

urbana de Santa Gertrudes – SP”; “Qualidade da água urbana de Santa Gertrudes – SP”; e 

“Alterações climáticas e doenças cardiovasculares no município de Santa Gertrudes - SP”. 

É importante ressaltar que não é objetivo desta pesquisa elaborar a Agenda 21 Local do 

município, pois o referido documento exige todo um processo de sensibilização da 

sociedade em geral, além de diversos diagnósticos, elaboração e implementação das 

propostas. 

2 – Desenvolvimento Sócio-econômico urbano de Santa Gertrudes: 

A ocupação da atual área urbana de Santa Gertrudes, localizada no Estado de São Paulo, 

teve início com as doações de sesmarias, por volta do século XIX, mais especificamente 

entre os anos de 1817 e 1821. 

Segundo GARCIA (2003;p.18), o grande avanço econômico da área se deu com a 

introdução da cultura da cana-de-açúcar já nas primeiras décadas do século XIX. O máximo 

da produção açucareira foi atingido no 

ano de1851, quando 50.000 arrobas de açúcar foram produzidas. A partir daí iniciou-se o 

seu declínio, para daí emergir o cultivo do café. 
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Em 1925 despontou em Santa Gertrudes uma nova atividade, que a tornaria conhecida por 

todo o Brasil - a produção da indústria cerâmica, (produção de telhas), tendo em vista as 

abundantes reservas de argila na região. 

PARISSE (1994,p.14) afirma que “não há duvida, nos anos 60 a área urbana construída de 

Santa Gertrudes se tornou cidade. Cidade integrada à rede urbana da Zona de Piracicaba, 

cidade que testemunha um nítido desenvolvimento, ligado à produção cerâmica.” 

PITTON (1997;p.98) enfatiza que o crescimento dos anos 70 se deve à conjuntura 

econômica, já que as cerâmicas existentes desde o final da década de 50 iniciam um 

processo de desenvolvimento tecnológico e gerencial, e novos estabelecimentos se instalam 

na margem da Rodovia Washington Luis . 

No decênio 1980, a Prefeitura implanta loteamento de casas populares e urbaniza os jardins 

implantados na década de 60. Também ocorre o crescimento do setor terciário, em 

decorrência direta das indústrias cerâmicas onipresentes na cidade e do contínuo processo 

migratório. 

A evolução do espaço urbano de Santa Gertrudes foi impulsionada a partir da década de 

1980, com a política habitacional, responsável pelo surgimento de vários conjuntos 

habitacionais. Este processo foi acompanhado pela distribuição de serviços bancário, postal, 

hospitalar, educacional e administrativo. 

A inexistência de áreas públicas disponíveis na cidade de Santa Gertrudes impossibilita a 

administração pública de aumentar certos serviços como Centros de Saúde e escolas, 

sendo a mesma obrigada a alugar imóveis particulares para tal. 

De acordo com o Censo de 2000, a área urbana de Santa Gertrudes possui cerca de 15.520 

habitantes, sendo 7.912 homens e 7.608 mulheres, distribuídos em 97 km2.O referido Pólo 

Cerâmico de Santa Gertrudes possui ao todo 42 cerâmicas, sendo que dezenove 

encontram-se no município de Santa Gertrudes, o qual possui ainda cerâmicas que 

produzem vasos artesanais à base de argila. 

Tudo isso dá a Santa Gertrudes a importância necessária para se afirmar como uma cidade 

que vive em função da produção cerâmica, destinada ao mercado interno e também à 

exportação. 

3- Os Aspectos Ambientais Urbanos em Santa Gertrudes 

3.1 – Poluição atmosférica. 

Nos anos 80, uma transformação radical ocorreu na região de Santa Gertrudes, tendo a 

fabricação de cerâmica passado de um estágio praticamente primário e artesanal de 
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materiais de argila, para um processo moderno de produção de cerâmica esmaltada com 

tecnologia de primeiro mundo, operando com a monoqueima rápida, incorporando 

equipamentos ultra-modernos. 

No entanto, não houve nenhum tipo de controle dos impactos ambientais causados pelo 

aumento drástico da demanda de matéria prima e pelo processo de transformação da argila 

em pisos e revestimentos cerâmicos esmaltados. 

Nem o poder público e nem o setor privado motivaram-se a desenvolver um plano de 

gerenciamento dos impactos causados. Desta forma a cidade de Santa Gertrudes sofre hoje 

inúmeros problemas ambientais. (quadro 1): 

Quadro 1 : Processo Produtivo Cerâmico e Impacto Ambiental: 

Etapas do Processo Produtivo Impacto Causado 

1 – Extração da argila; 

Secagem da matéria-prima; 
• Degradação lençol freático 

• Poluição do ar por partículas 
Trituramento da argila seca; • Assoreamento de córregos 

2 – Esmaltação; • Liberação de chumbo. 

• Contaminação de solo, lençóis freáticos. 

3 – Queima do piso; 

 Org.: Domingos, 2003.Fonte: Domingos, 1999 

Liberação de flúor,Contaminação do ar e do 

solo 

3.2 – Água: Abastecimento e Saneamento. 

O abastecimento urbano em Santa Gertrudes provém do córrego São Joaquim, afluente da 

margem esquerda do Ribeirão Claro, um dos tributários da bacia Hidrográfica do Rio 

Corumbataí; e do manancial subterrâneo representado por poços artesianos. 

A bacia do córrego São Joaquim possui 64 KM2 e, de acordo com RUSSO (1997;p.30,), “é 

subdividida em Sub Bacia A – córrego Harmonia, e Sub Bacia B - córrego Barreiro, com 

respectivamente 27, 16 km2 e 26.81 km. A vazão mínima de sete dias, nesta bacia, é 

inferior aos índices de regionalização, podendo acarretar uma menor diluição dos esgotos, 

afetando a qualidade da água”. 

Os poços artesianos, em Santa Gertrudes (4), são responsáveis por 60% do abastecimento 

de água. Monitorados pela Prefeitura Municipal, eles recebem periodicamente o tratamento 

à base de cloro, antes de serem utilizados no abastecimento urbano. Esses 4 poços 
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utilizados são considerados raros e possuem as seguintes profundidades: 174 ms (Jardim 

Parque Industrial), 216ms e 300ms (Jardim Luciana) e 278 ms (Centro). 

Tanto os poços artesianos municipais (4), quanto os particulares, que também existem, são 

construídos de forma precária, e dada a sua proximidade de fossas sanitárias e à deficiente 

proteção da zona próxima à superfície, apresentam índices de contaminação bacteriológica. 

A rede de distribuição é insuficiente, pois não houve adaptação da infraestrutura existente 

para acompanhar o surgimento de novos bairros como Jardim Paulista e Jardim Iporanga. 

Desta forma, apesar de todas as residências de Santa Gertrudes estarem servidas pela rede 

de abastecimento de água, alguns bairros como Jardim Paulista, Iporanga e Jardim Bom 

Sucesso têm este serviço prejudicado por interrupções no fornecimento da água, por 

consertos da rede ou quantidade de água insuficiente. 

O quadro de escassez existente é conseqüência de três fatores: 

• 1 - a rede de abastecimento de água não acompanhou o aumento da área urbana; 

• 2 – com o tráfego de caminhões transportando a argila em pó, as casas e calçadas 

são diariamente lavadas, acusando um alto índice de consumo; 

•  3 – o processo de assoreamento da represa que abastece a Estação de 

Tratamento de Água é resultado da extração e secagem da argila, em cavas 

localizadas próximas e em altitudes superiores à represa Harmonia. Ao chover o 

material movimenta-se, alcançando a represa. 

A má qualidade da água utilizada no abastecimento de bairros periféricos, como o Jardim 

Iporanga, Paulista, Indaiá I e Indaiá II, foi comprovada através da pesquisa realizada por 

DOMINGOS (2000), a qual constatou que amostras de água dos poços subterrâneos da 

Prefeitura Municipal possuem alto grau de poluição (571 e 553 u s/cm). 

Ficou comprovado também que os locais onde há concentração de casos de diarréia na 

cidade são aqueles habitados pela população mais e que recebem água de pior qualidade. 

Todas as residências, exceto as que estão localizadas no Bairro Jardim Indaiá III, têm rede 

de esgoto. O esgoto doméstico e industrial coletado em Santa Gertrudes é destinado ao 

Córrego São Joaquim, que transporta tal poluição ao Ribeirão Claro. 
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Segundo informações fornecidas pela CETESB, em Dezembro de 20023, a Administração 

Pública atual comprometeu-se a inaugurar até o ano de 2004 uma Estação de Tratamento 

de Esgoto, o que sanaria a poluição hídrica causada pelo despejo de esgoto. 

No entanto, até o presente momento, Abril de 2004, nenhuma ação ou decisão com relação 

à construção de uma ETE foi divulgada pela administração municipal. 

Desta forma, o abastecimento urbano em Santa Gertrudes continua apresentando 

problemas na quantidade de água fornecida, sendo comum a escassez em alguns bairros; e 

na qualidade da água, existindo vários poços contaminados, além da poluição diária que a 

cidade provoca ao Ribeirão Claro, com o despejo de todo o esgoto doméstico e industrial da 

cidade. 

3.3 – Resíduos Sólidos. 

Até o ano de 2002, todo o resíduo urbano coletado em Santa Gertrudes, cerca de 2,1 

toneladas diárias, era enviado ao Aterro Sanitário de Rio Claro. Com a inauguração da 

Usina de Triagem de Resíduos Sólidos, financiada por recursos federais e coordenada pela 

Administração Pública, centralizada na Secretaria da Promoção Social, houve diminuição de 

15% na quantidade de lixo enviado ao aterro sanitário de Rio Claro, passando a enviar para 

Rio Claro cerca de 53,5 toneladas de lixo doméstico por mês. 

A coleta seletiva está sendo realizada por 10 pessoas que foram antes cadastradas e 

sensibilizadas com relação ao papel social e ambiental deste trabalho. 

De acordo com a administração municipal, a população local está colaborando com o 

projeto através da separação dos materiais que são retirados também duas vezes por 

semana, em seguida da passagem do caminhão que recolhe o lixo não reciclado. 

Com relação aos resíduos industriais, de acordo com a CETESB (2002), parte dos resíduos 

sólidos produzidos (não existe até o momento um controle quantitativo) pelas cerâmicas é 

enviada para ser reciclada em unidades produtivas de vidros; o restante não é reciclado, 

nem ao menos condicionado de forma adequada. 

Muitas vezes as “raspas cerâmicas”, geradas no processo de esmaltação do piso cerâmico, 

são simplesmente depositadas em áreas abertas nos pátios das indústrias, causando 

poluição do ar e, principalmente, das águas superficiais e subterrâneas, como ocorreu na 

área denominada Microbacia do Córrego da Fazenda Itaquí. 

Neste local, passaram a ser descartados resíduos denominados raspas, oriundos dos 

sistemas de decantação de efluentes líquidos gerados pelas indústrias cerâmicas, 

                                                 
3 Reunião com moradores locais através do Projeto Ambiente da Gente. 
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provocando assim a contaminação do ambiente por compostos tóxicos presentes nos 

resíduos. 

3.4 – Poluição Sonora . 

A poluição sonora é citada (Domingos, 1998 op cit) pelos moradores devido ao tráfego de 

caminhões transportando matéria prima, os pisos já produzidos, ou mesmo trazido vazios. 

Esta poluição é constante dia e noite, principalmente na avenida que faz ligação entre a 

Rodovia Intermunicipal Constant Peruchi e a Rodovia Wasginton Luiz. 

No trabalho de campo realizado em 2004 (Fevereiro), foram elaborados 66 questionários - 

um para cada residência localizada na avenida - onde foi perguntado se a existência do 

referido tráfego causava algum desconforto. 

Do total, 85% dos entrevistados confirmaram a existência do desconforto, 10% disseram 

não incomodar e 5% não responderam. 

3.5 – Densidade Populacional. 

A área urbana de Santa Gertrudes utiliza apenas 5% da área do município (97Km2), e 

atualmente encontra-se saturada, como ocorre em cidades consideradas grandes. 

Na pequena cidade de Santa Gertrudes é mínima a disponibilidade de lotes para a 

construção de novos imóveis, fazendo com que os poucos lotes disponíveis sejam 

adquiridos pela população de maior poder aquisitivo, pois são considerados “caros” pelo 

setor imobiliário. 

A falta de habitação, somada à alta densidade demográfica4 (em 1980 a densidade 

populacional era de 79.8 hab/Km2 e em 2000 passou para 159 hab/Km2)5, exige da 

administração municipal urgente controle populacional. 

Salienta-se que atualmente os imigrantes6, ao chegarem em Santa Gertrudes encontram um 

mercado de trabalho saturado e exigente. Impossibilitados economicamente de retornar ao 

município de origem, acabam residindo em Santa Gertrudes em condições precárias. 

Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, (out 2003) “as famílias de imigrantes são em sua 

maioria consideradas numerosas (5 a 9 pessoas), e dependem cada vez mais do auxílio do 

poder público para o recebimento de alimento, como leite para as crianças, e remédios. No 

entanto o poder público não possui recursos financeiros para fornecer o exigido pela 

demanda.” 

                                                 
4 Cita-se que a Densidade Demográfica do Brasil é  de 19,9 hab/k2 (Censo Demográfico 2000) 
5 Consulta SEADE 2003. 
6 Oriundos dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Bahia, e  Pernambuco. 
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Em Santa Gertrudes, a falta de programas de acesso à educação, ao cuidado da saúde 

reprodutiva e ao planejamento familiar impede que os moradores tornem-se capazes de 

fazer suas próprias escolhas, com base na informação, escolhendo o tamanho da família de 

uma forma que lhes permita romper o círculo vicioso da pobreza e degradação do meio 

ambiente. 

 4 – Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente Urbano de Santa Gertrudes, 

segundo seus residentes: 

As condições de vida urbana de Santa Gertrudes, bem como o conhecimento por parte de 

seus moradores dos conceitos referentes ao desenvolvimento sustentável, foram analisados 

através de questões previamente selecionadas e testadas, sendo algumas delas 

apresentadas neste artigo. 

 Qual seu Estado de Origem: 

Observou-se que 75.7% dos moradores são migrantes de outros Estados, e os restantes 

24,3% nasceram em Santa Gertrudes (Figura 1). 

Figura 1:  Estado de Origem dos Entrevistados:
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27%8%
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São Paulo 
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Goiás
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Pernambuco
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      Fonte: Questionários 

Org.: A.Domingos (2003). 

 Quais os recursos ambientais em Santa Gertrudes? 

 Qual a condição de conservação dos recursos ambientais em Santa 
Gertrudes? 

A maioria dos participantes (63%) desconhece o significado de recursos ambientais; e a 

parcela que diz conhecer (20%) associa recurso ambiental com o recurso natural água. 
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 “são suas nascentes de água do mundo que estão degradando cada dia” homem 27 

anos; 

“os recursos ambientais são os rios nascentes são muitos mas as suas condições 
são péssimas “ homem 35 anos; 

“é muito precário tanto o ar como a água (contaminada) “ homem 28 anos. 

E 17% dos entrevistados associam recursos naturais com a infraestrutura urbana existente 

na cidade de Santa Gertrudes: 

“o recurso ambientais é o posto de saúde” homem 23 anos; 

“é a reciclagem e a CETESB” mulher 44 anos; 

“os recursos são as cerâmicas” homem 22 anos, 

 O que é meio ambiente? 

Para a maioria dos participantes (52%), meio ambiente remete aos recursos naturais e 

paisagísticos, não havendo nenhuma ligação com a vida humana, e muito menos com o 

território de Santa Gertrudes, o que pode ser comprovado pelos relatos: (Figura 2) 

“para mim é o cuidado de plantas e animais” mulher 25 anos; 

 “é cuidar da natureza” mulher 34 anos; 

 “é o mato, o ar, tudo que precisamos para viver melhor” mulher 37 anos. 

Figura 2: Significado de Meio Ambiente para os moradores.

52%
33%

15% Associam com Natureza

Associam com o local de
moradia, trabalho e lazer

Associam com Natureza e o
local de moradia, trabalho e
lazer

 

Fonte: Questionários 

Org.: A.Domingos (2003 

Para 33% dos participantes o meio ambiente é o local de moradia, de trabalho e de lazer, 
excluindo aspectos ambientais. 
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“é a população,a cidade onde moramos” homem 28 anos; 

A menor parte dos moradores (15%) relaciona homem e natureza ao pensar em meio 

ambiente, como pode ser observado nos relatos seguintes: 

“o nosso meio ambiente é preservar a natureza, ter nossa cidade sempre limpa, ter 
nosso ar sem poluição” mulher 22 anos; 

  Você participa de palestras, seminários, cursos? Quais? 

Com relação à capacitação da comunidade através de cursos, palestras e seminários, 71% 

da população não receberam nenhum tipo de capacitação, e as que receberam (29%) foram 

através do SIPAT (Semana Educativa nas Indústrias Cerâmicas), Curso de Computação, 

Desbravadores (escoteiros), Clube de Mães. 

Dentre os moradores que participam da SIPAT, 20% citaram participar de cursos e palestras 

oferecidos por um Grêmio Recreativo, fundado por uma das cerâmicas de Santa Gertrudes, 

que oferece também cursos ( manicure, cabeleireira, fabricação de ovos de chocolate, aulas 

de violão e teclado, além de ginástica), para seus funcionários e familiares. 

 O que é desenvolver a cidade de Santa Gertrudes para você? 

Para 44% dos moradores, desenvolver a cidade de Santa Gertrudes se relaciona com 

aumentar o número dos serviços urbanos oferecidos, tais como o número de indústrias, 

casas, oportunidades de lazer e de formação profissional. 

 “desenvolver é trazer mais fábricas, boas escolas profissionalizantes para melhorar a 

renda das famílias” mulher 46 anos; 

De acordo com 40% dos moradores, desenvolver Santa Gertrudes é melhorar a qualidade 

de inúmeros serviços públicos existentes: 

“Melhorar a qualidade tanto do serviço que está faltando, a educação e principalmente 
o atendimento do médico, pois saúde é essencial” mulher 25 anos; 

Para 16% dos moradores, desenvolver está associado ao aumento de área urbana de Santa 

Gertrudes: 

 Você já ouviu falar em Agenda 21? 

 Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável ? 

Apenas 7% dos moradores já ouviram falar de desenvolvimento sustentável e de Agenda 

21; o restante, 93%, desconhece tais conceitos. No entanto, as versões apresentadas pelos 

moradores são vagas: 
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 “sim, agenda 21 é programação para tentar melhorar nosso planeta” homem 24 anos; 

“Já ouvi falar no canal futura, mas não sei o que é ?” mulher 31 anos. 

Para os moradores, Agenda 21 e Desenvolvimento Sustentável estão distantes de sua 

realidade, ou seja, os moradores não concebem a aplicabilidade do Desenvolvimento 

Sustentável, muito menos tal aplicabilidade em Santa Gertrudes. 

 Quais os aspectos negativos e positivos da condição de vida urbana em Santa 
Gertrudes: (Quadro 2) 

 

 Quadro 2: Aspectos Negativos e Positivos citados pelos moradores: 

Aspectos Negativos Aspectos Positivos 

“falta de emprego”,  “cidade calma”, “não há guerra”. 

“não tem cursos profissionalizantes

 para os jovens. 

 “gente conhecida” 

“falta de outras empresas”. “não tem engarrafamento”, “asfalto 

bom”. 

“mau atendimento hospitalar”, “falta 

de médicos”,  

“Tele salas”, “a escola Iporanga”. 

“falta de lazer para jovens”. “coleta seletiva”, “não tem 

enchentes”, “a cidade é limpa”. 

“falta de moradia”, “terrenos 

muito caros”. 

“Rodoviária” 

“muita droga na cidade”. “A Festa da Cidade”, “A quermesse 

da Igreja”. 

“falta água”. “não tem favelas”, . 

Fonte: Questionários 

Org.: A.Domingos (2003 

 O que é qualidade de vida para você ? 

O conceito de qualidade de vida, para a maioria dos moradores (60%), está relacionada a 

aspectos sócio e aspectos econômicos, tais como moradia, saúde, lazer, educação e 

emprego. Nota-se isto através da leitura dos relatos seguintes: 
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“é todos terem trabalho, moradia, comida, saúde e viverem felizes e com 

tranqüilidade, sem a ameaça das drogas e violência” homem, 43 anos; 

A qualidade de vida, para 20% dos moradores, está associada exclusivamente ao fator 

econômico, que conseqüentemente proporcionará ao indivíduo alcançar as demais 

necessidades para uma boa qualidade de vida: 

“ter um bom salário, ganhar para conseguir viver um pouco melhor” homem 40 anos; 

 Ao contrário dos últimos relatos, 16.8% associam qualidade de vida com aspectos 

espirituais, tais como: 

“Qualidade de vida para mim é paz na cidade onde eu moro “mulher 24 anos; 

Já 18.6% dos entrevistados entendem a qualidade de vida como a soma dos aspectos 

sociais, econômicos e ambientais, como pode ser observado: 

“Qualidade de vida é ter teto, água em abundância, mais atendimento médico, mais 

salas de aula e um bom emprego” homem, 29 anos; 

Uma pequena porcentagem (10.2%) não sabe o que significa qualidade de vida, e o restante 

dos moradores condicionam a qualidade de vida somente à existência de aspectos 

ambientais conservados e em abundância (4.8%): 

“Qualidade de vida é ter muita água e árvore para viver” homem 32 anos. 

 Como é a qualidade de vida em Santa Gertrudes? 

A boa qualidade de vida em Santa Gertrudes, segundo 31% de seus moradores, é garantida 

pela tranqüilidade proporcionada por ser ela uma pequena cidade. 

Para 22 %, a qualidade de vida em Santa Gertrudes é ruim. Já para 47%, dos moradores a 

qualidade de vida em Santa Gertrudes foi considerada razoável. 

  Quais as pessoas responsáveis pela qualidade de vida em Santa Gertrudes? 

A Administração Pública é a responsável pela qualidade de vida oferecida em Santa 

Gertrudes, para 46 % dos moradores, pois através dos relatos os moradores afirmam que: 

 “é o prefeito mais a guarda municipal, junto com a prefeitura, “ homem 24 anos; 

Para 29% da população entrevistada, a responsabilidade é da sociedade, e envolve 

inúmeros setores: 

“os vereadores, o prefeito, nós mesmos a maior parte é nossa, questionando, 
reclamando para a melhoria do desenvolvimento” mulher 24 anos; 
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Algumas pessoas (12.24%) dizem ser apenas a população responsável por garantir a 

qualidade de vida de Santa Gertrudes: 

 “Nós mesmos” homem 29 anos; 

Para 8.16% dos moradores, o setor privado é o responsável pela qualidade de vida e 4.8 % 

não souberam responder. 

“Os ceramistas, por poluir nossa cidade” mulher 34 anos; 

 Como será a qualidade de vida no futuro, em Santa Gertrudes? 

A maioria dos moradores (43%) vê o futuro em Santa Gertrudes com a esperança de 

melhora, mas sem fundamentos concretos. 

Uma parcela dos moradores (20.6%) diz não caber ao homem decidir o futuro da cidade de 

Santa Gertrudes, e dão um caráter religioso as suas respostas: 

O futuro da cidade de Santa Gertrudes é visto com pessimismo por 20,4% dos participantes, 

devido a fatores como a poluição, a falta de emprego e o aumento da violência. A escassez 

de água e espaço é tida coma a preocupação do futuro de 16% dos moradores: 

 Sugestões para melhorar a cidade de Santa Gertrudes: 

No sentido de minimizar os problemas que impedem o alcance de uma condição de vida 

adequada, segundo os moradores de Santa Gertrudes, é necessário ter as seguintes metas 

dentro do planejamento estratégico para a cidade de Santa Gertrudes (Quadro 3): 

 Quadro 3: Sugestões para melhora da condição de vida urbana . 

Aspectos Sugestões 

Emprego  • Proporcionar mais empregos; 

• Diversificar o setor econômico; 

• Emprego para mulheres; 

Educação  • Investir em cursos profissionalizantes; 

Saneamento  • Melhorar a rede de abastecimento de água; 

Saúde  • Melhor atendimento hospitalar; 

• Construção de uma maternidade municipal; 

• Aumento nº de exames clínicos oferecidos; 

Lazer  • Criar oportunidades de lazer para os jovens e 

idosos; 
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Habitação  • Aumento do número de loteamentos populares. 

Poluição Ambiental  • Diminuir poluição; 

•  Plantar mais árvores; 

preservar os rios; 

Cultura  • Investir em cultura; 

Fonte: Questionários 

Org.: A.Domingos (2003). 

Através das informações acima contidas, observa-se que a condição urbana de Santa 

Gertrudes apresenta inúmeros problemas sociais, econômicos e ambientais, que fazem 

parte do cotidiano dos moradores, sendo de suma importância a elaboração e 

implementação de propostas que visem minimizá-los. 

5 – Propostas Sustentáveis para a cidade de Santa Gertrudes. 

Os capítulos anteriores retrataram os métodos utilizados na elaboração e aplicação de 

propostas sustentáveis, em diversas localidades do mundo e, no Brasil, em locais à aula de 

estudo. Analizou-se também a condição ambiental da área estudada. 

Neste momento são apresentadas propostas com o objetivo de minimizar os problemas 

sócio-ambientais encontrados, em Santa Gertrudes, seguindo os aspectos levantados pela 

população urbana. As propostas elaboradas também baseiam-se nas estratégias 

sustentáveis contidas no documento “Subsídios à Elaboração da Agenda 21 Brasileira – 

Cidades Sustentáveis”, ou seja, além de resultar das necessidades da população envolvida, 

contém os princípios de sustentabilidade seguidos nesta investigação. 

As estratégias da Agenda 21 Brasileira foram adaptadas para a realidade urbana de Santa 

Gertrudes. Este processo adaptativo é de suma importância para a elaboração de qualquer 

Agenda 21 Local, pois garante melhor eficácia das ações, elaboradas e/ou implementadas. 

5.1 - Emprego 

Proposta Agenda 21 

Local 

Diversificação da exploração econômica local: 

 

5.2 – Educação 

Proposta Local Aumento do número de vagas no ensino básico e no 

médio. 
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Abertura de cursos profissionalizantes. 

 

5.3 – Gestão Municipal 

 Proposta Agenda 

21 

Incentivar a inserção regional da cidade, 

 Assegurar a participação social 

Capacitação de equipes técnicas municipais Proposta Agenda 21 

Local. 

Elaboração de projetos locais integrados Proposta Agenda 21 

Local. 

Incentivar a parceria Município e Estado Proposta Agenda 21 

Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental Urbano 

Integrados que contemplem a descentralização e as 

parcerias 

Proposta Agenda 21 

 

5.4 – Lazer, Esportes e Cultura 

Proposta Agenda 21 

Local 

Incentivo à cultura local: 

 

5.5 – Controle Ambiental 

Proposta Agenda 21 Controle dos impactos sócio-espaciais e ambientais 

resultantes da implantação de grandes projetos; 

Incorporando a dimensão ambiental; Proposta Agenda 21 

Proposta Agenda 21 Mudanças nos padrões de produção e consumo; 

 

Proposta Agenda 21 Redução da quantidade de lixo; 

Regular o acesso à base natural dos recursos e controlar o 

meio ambiente 

Proposta Agenda 21 Reuso da água nas indústrias cerâmicas 

Divulgar a Agenda 21 e os conceitos de sustentabilidade 
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Proposta Agenda 21 

Local afos da América Latina – 20 a 26 de m

 

Fiscalizar a produção, emissão e despejo de poluentes, 

pelas indústrias cerâmicas. 

5.6– Habitação 

Proposta Agenda 21 

Local 

Combater as deseconomias da urbanização: 

Proposta Agenda 21 

Local 

Aplicação do Programa de Educação Sexual e 

Planejamento Familiar. 

 

5.7 – Saneamento Urbano 

Apoiar Programas de Reaproveitamento de Resíduos em 

todos os setores; 

Proposta Agenda 21 

Melhoria da rede de abastecimento de água nos bairros 

Jardim Paulista, Iporanga e Bom Sucesso. 

Proposta Local 

 

5.8 – Saúde 

Incentivo a programas de qualidade total no setor público Proposta Agenda 21 

Local 

 

6 – Considerações Finais 

Através dos relatos apresentados até o momento, verificou-se que o tema Desenvolvimento, 

Cidades e Estratégias Sustentáveis já faz parte de vários planos de ação, em diversas 

localidades do mundo. 

As iniciativas observadas foram organizadas por administrações municipais, ong´s e o setor 

privado, sendo que em alguns casos os órgãos trabalharam conjuntamente, como na 

Agenda 21 Local de Piracicaba. 

A maioria dos casos citados, porém, os projetos ambientais foram elaborados pelo poder 

público, e demonstraram a falta de implementação das propostas. 

Desta forma, é de suma importância elucidar que a elaboração de uma estratégia 

sustentável, ou mesmo de uma Agenda 21 local, é um processo que deve integrar todos os 

setores de uma sociedade, sendo este princípio aplicado tanto em um bairro, quanto em 

uma região. 
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Ao longo da pesquisa, foi possível perceber também que alguns aspectos de 

sustentabilidade não são tratados pelos organizadores das estratégias analisadas, como é o 

caso da diminuição do consumo. Discuti-se o reaproveitamento dos materiais, mas em 

nenhum momento é discutida a necessidade de diminuir o consumo atual, proposta esta 

tomada como a mais complexa do desenvolvimento sustentável. 

Os exemplos de Agendas Locais brasileiras, demonstraram a falta de divulgação e 

seriedade dada ao tema, pois a maioria dos projetos elaborados até o momento não 

possuem as ações concretizadas. 

Observou-se que o Estado disponibilizou recursos financeiros, técnicos e humanos para 

elaborarem o material de subsídio de alta qualidade, para auxiliar as localidades a estarem 

organizando e elaborando propostas para o alcance da sustentabilidade. 

No entanto, faltou por parte do Estado uma cobrança maior, de caráter obrigatório, para que 

todos os municípios brasileiros elaborassem suas Agendas 21 local, de forma coerente e 

participativa, além de fiscalizar e auxiliar os mecanismos para a implementação das 

propostas criadas. 

Caso esta obrigatoriedade existisse, poderia já ter incentivado medidas para minimizar 

inúmeros problemas ambientais urbanos, encontrados em Santa Gertrudes. 

A condição ambiental urbana de Santa Gertrudes é marcada pela presença da poluição do 
solo, através da deposição do flúor; a poluição do ar, representada pela existência de 

partículas de argila dispersas; a poluição hídrica, causada pela deposição de resíduos 

sólidos industriais e domésticos, bem como o assoreamento constante da Represa 

Harmonia, proporcionada pelas argilas nos pátios de secagem, e a poluição sonora, é 

proporcionada pelo tráfego de caminhões que transportam a matéria prima 24 horas por dia. 

A sociedade analisada apresentou duas realidades completamente contraditórias: o 

altíssimo desenvolvimento econômico, fundamentado na busca de altas tecnologias, e, em 

contrapartida, uma cidade com grave estagnação social, cujos moradores são obrigados a 

utilizarem serviços como Educação e Saúde do município de Rio Claro. 

Os questionários aplicados elucidaram os aspectos sócio-ambientais acima, pois revelaram 

o conhecimento por parte dos moradores dos impactos ambientais existentes e as 

necessidades sócio-econômicas da população. 

Os moradores revelaram ter o conhecimento das fontes poluidoras, mas os mesmos 

entendem que a poluição é um requisito para as cerâmicas produzirem e, em seguida, 

proporcionarem empregos. 
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Desta forma, observou-se que os moradores têm conhecimento da condição ambiental 

urbana de Santa Gertrudes, estão sensibilizados com relação aos impactos causados na 

saúde, bem como conhecem o desenvolvimento de tecnologias (o filtro para os fornos 

cerâmicos) que minimizam os impactos causados. 

A pesquisa revelou também que os setores civil, público e privado de Santa Gertrudes 

convivem com os problemas sócio-ambientais decorrentes da produção econômica vigente, 

de forma completamente desarticulada e passiva. 

A condição de vida urbana de Santa Gertrudes, aqui apresentada, revelou-se insustentável, 

exigindo novos parâmetros de desenvolvimento urbano, baseados na sustentabilidade. 

A análise das propostas elaboradas pela Agenda 21 Brasileira demonstrou que nem todas 

as propostas são aplicáveis na área de estudo, pois a maioria delas exige a existência de 

uma sociedade sustentável, ou seja, com o modo de vida condizente com os princípios de 

sustentabilidade, o que não acontece em Santa Gertrudes. 

As propostas apresentadas resultaram da adaptação de algumas propostas da Agenda 21 

Brasileira e das sugestões da comunidade local, no intuito de garantir a relação direta das 

mesmas com a realidade urbana de Santa Gertrudes. 

Salienta-se que a aplicação das propostas apresentadas exige acima de tudo a 

sensibilização de todos os setores da sociedade com relação à condição de vida urbana de 

Santa Gertrudes, não exigindo para a ocorrência da mesma a aquisição de recursos 

financeiros ou tecnológicos, mas a sensibilização (Educação Ambiental), primeiramente, dos 

recursos humanos públicos já existentes. 

Para a cidade de Santa Gertrudes, a presença do Estado como fornecedor de informações e 

fiscalizador do processo de aplicação das propostas é vital, pois como já foi mencionado a 

sociedade urbana desconhece os aspectos do desenvolvimento sustentável e a importância 

de vivenciá-los. Daí a importância de se buscarem parcerias com localidades e 

universidades que já estão trabalhando com a temática, podendo acompanhar, através de 

grupos de estudos, as propostas elaboradas para Santa Gertrudes, que são, em sua 

maioria, de médio a longo prazos 

A participação social no processo de elaboração e implementação de propostas 

sustentáveis deve ser incentivada pelo poder público em pequenas cidades, em parceria 

com universidades e ong´s, para que as propostas criadas possam retratar as reais 

necessidades do local. 

Sabe-se que em médias e grandes cidades, este tipo de envolvimento social é de difícil 

realização. 
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Os moradores de Santa Gertrudes devem entender que são parte do processo evolutivo 

urbano, e que para se ter uma boa condição de vida, os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais devem estar equilibrados. 

Desta forma, uma leitura das propostas indicadas nesta pesquisa, feita pelos setores 

público, civil e privado, pode favorecer o início de um processo de tomada de consciência, 

que poderá produzir no futuro a Agenda 21 local de Santa Gertrudes, dando a mesma 

continuidade a este estudo, e a organização do espaço urbano de Santa Gertrudes. 
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