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Resumo 

A avaliação subjetiva do bem-estar sentido pelos residentes só recentemente é tida em 

consideração aquando da avaliação da sustentabilidade ao nível das cidades. Perante a 

expansão e multiplicação de políticas, estratégias e “boas práticas” de sustentabilidade 

pensadas e concretizadas em diversas cidades do mundo, evidencia-se a necessidade de 

compreensão do bem-estar efetivamente experienciado pelos seus destinatários. O presente 

estudo pretende, com base no caso concreto da cidade brasileira de Paragominas, conhecer 

as atitudes, os comportamentos e a perceção de bem-estar experimentada pela população 

residente numa cidade certificada com Selo Verde. Paralelamente, visou-se comparar as 

atitudes, comportamentos e a avaliação subjetiva de bem-estar da população residente em 

relação à comunidade estudantil e académica do Campus local. Para dar resposta a vários 

aspetos definidores da sustentabilidade na perspetiva económica, ambiental e social, 

realizaram-se inquéritos com base em questionários, administrados a amostras 

representativas da população da cidade e da comunidade académica do polo de Paragominas 

da Universidade Estadual do Pará (UEPA − Paragominas Campus VI). Os componentes 

utilizados para a investigação incidiram sobretudo: na consciência ambiental; qualidade de 

vida; satisfação por serviços; poluição sonora; ambiente ativo e qualidade da água. 

Paragominas, localizada no leste do estado do Pará (Brasil) com uma área de 19 341,9 km², 

em 2010, tinha uma densidade populacional de 5,06 habitante/km2. É um município com uma 

população jovem (aproximadamente 57% encontrava-se na faixa etária de 15 a 49 anos), a 

residir predominantemente na área urbana. Apesar da cidade de Paragominas ser 

reconhecida como uma cidade “verde e sustentável” desde 2011, e de seguir um modelo de 

gestão ambiental, verifica-se que as únicas beneficiadas com este título são as empresas, 

que devem, no entanto, dar contrapartidas para a melhoria das relações sociais a partir de 

projetos de melhoria e preservação ambiental. Constata-se ainda que a criação de 

mecanismos para a melhoria das condições ambientais da cidade de Paragominas pelo 

governo municipal, pode melhorar muito, indo além do reflorestamento das áreas 

anteriormente desmatadas. No que se refere à política de sustentabilidade ambiental 

praticada no município não foi identificado na pesquisa que ela, de fato, tenha mudado a vida 

cotidiana dos moradores, visto que os entrevistados não demostraram sensibilidade no que 

se refere à realidade amazónica por eles vivenciada. Percebeu-se pelas respostas dos 

inquiridos, que a qualidade de vida está diretamente ligada ao acesso ao consumo e aos bens 

materiais. Na satisfação por serviços, identificou-se um município carente de serviços públicos 
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de qualidade e do acesso a estes com regularidade, dai a utilização da bicicleta como meio 

de transporte, não por consciência ecológica, mas por necessidade. Relativamente ao 

Campus da UEPA em Paragominas, a pesquisa não constatou nenhum elemento de gestão 

ambiental na sua política administrativa, sendo mesmo inexistente uma política de gestão 

sustentável de resíduos e de efluentes líquidos. Quanto à solidariedade para com as gerações 

futuras, não se percebeu o compromisso da gestão do Campus, visto que a formação está 

voltada apenas para o mercado de trabalho. Os seus 608 alunos, em 2011, eram 

maioritariamente de Paragominas, prevendo-se que esta mão-de-obra seja absorvida no 

próprio município. Contudo, não se registam atividades desenvolvidas no Campus que 

mobilizem a comunidade estudantil para uma participação mais ativa na superação dos 

problemas do município e da região. Convêm salientar a inexistência de propostas e/ou 

projetos que viabilizem o desenvolvimento sustentável; não há um modelo ou projeto de 

educação ambiental; a academia no seu todo não desenvolve práticas sustentáveis que 

possam ir ao encontro da política “Selo Verde” do município. Revela-se ser de suma 

importância a efetivação de programas educativos sobre ambiente e ecologia nos projetos 

pedagógicos dos cursos existentes na UEPA. Quanto à elaboração de um forte sistema social, 

a pesquisa não constatou essa preocupação na política do Campus; quando se verifica nos 

programas educativos, está focado no melhor desempenho na aprendizagem das disciplinas 

ou dos cursos isoladamente. A realidade no município de Paragominas mostrou que, no médio 

e curto prazo, mais do que a economia e vantagens competitivas, a preservação ambiental é 

um desafio indispensável à manutenção das condições de sobrevivência local da sociedade. 

A qualidade de vida e a própria sobrevivência da sociedade humana na Amazónia não podem 

ser estudadas somente com variáveis do sistema económico. As administrações 

universitárias, municipais e demais instituições para seguirem o caminho do desenvolvimento 

sustentável tem de trabalhar para que seus recursos e economias em crescimento 

permaneçam firmemente ligados às bases ecológicas; têm de criar as bases adequadas, em 

que entram os indicadores de sustentabilidade, para a construção do desenvolvimento sob o 

enfoque integrador.  

Palavras-chaves: Campus da UEPA, desenvolvimento sustentável, gestão ambiental, 

Paragominas, perceção de condição socioambiental.



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

xiii 
 

Abstract 
Sustainable development in a small amazonian city: citizens' perception from 

Paragominas, Pará, Brazil 

 

The subjective evaluation of the well-being felt by residents has only recently been taken into 

account when assessing sustainability at city level. In view of the expansion and multiplication 

of policies, strategies and "good practices" of sustainability, which were conceived and 

implemented in various cities of the world, the necessity of understanding of well-being actually 

experienced by its recipients has been highlighted. The present study based on the specific 

case of the Brazilian city of Paragominas, intends to, quantify the attitudes, behaviors and 

perception of well-being experienced by the population in a city certified with the Green Seal. 

In addition, it aimed to compare the attitudes, behaviors and the subjective evaluation of the 

well-being of the population in the student community of the local academic. To examine the 

various aspects that underlie sustainability, whether economic, environmental or social 

perspectives, inquiries were carried out with surveys on representative samples of the 

population of the city and of the academic community of Pará State University of Paragominas 

campus (UEPA − Paragominas Campus VI). The components used for the research focused 

primarily on environmental awareness, quality of life, services satisfaction, noise pollution, 

active environment, and water quality. Paragominas is located in the eastern region of the state 

of Pará (Brazil) with an area of 19 341,9 km². In 2011, it had a population density of 

5,06 inhabitant/km2. It is a municipality with a young population (approximately 57% were in 

the age range from 15 to 49 years), that resides predominantly in urban areas. In spite the fact 

that since 2011 Paragominas has been recognized as a "green and sustainable city", that 

follows model methods of environmental management, it has been verified that the 

beneficiaries of this title are business enterprises, which must implement measures for the 

improvement of social relations through improvement projects and environmental 

preservation. It has also been noted that the creation of mechanisms for the improvement of 

environmental conditions by the municipal government, can be improved, going beyond the 

reforestation of areas previously deforested. Regarding the environmental sustainability policy 

practiced in the amazonian municipality, there was no evidence found in the research that it 

changed the daily life of the residents. The residents did not demonstrate any sensitivity to the 

reality experienced by them. According to the replies of respondents, quality of life seems to 

be directly related to access to and consumption of material goods. A municipality lacking 

quality public services and regular access to them was noted. For exemple, bicycles are a 

predominant mode of transport, not by ecological awareness, but by need. In relation to the 



Abstract 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

xiv 

 

UEPA’ campus in Paragominas, results did not reveal any element of environmental 

management in its administrative policy. A sustainable management policy of waste and liquid 

effluents is nonexistent. There is no commitment from the management of the Campus with 

respect to future generations. Training is focused exclusively on the job market. In 2011, of the 

608 university students of Patagomias’ campus, most were from Paragominas, and this labor 

is expected to be absorbed by the municipality itself. However, there are no activities 

developed in the Campus which mobilise the student community for a more active participation 

in overcoming the problems of the municipality and the region. There were no proposals and/or 

projects that make sustainable development achievable, there is not a model or environmental 

education project, and the academy as a whole does not develop sustainable practices or 

policy that could meet the "Green Seal" status of the municipality. It is of utmost importance 

that more environmental and ecological concepts be incorporated into the existing courses and 

programs and/or that there is the development of new courses and programs that center on 

environmental sustainability at UEPA. The research found no concern for a strong social 

system in campus policy. When environmental sustainability does appear in courses and 

programs the focus is only on individual performance on the learning of the disciplines or 

courses. This study shows that in the medium and short term, environmental preservation is 

as indispensable to the health and survival of the society as the economy and competitive 

advantages is in municipality of Paragominas. The quality of life and the very survival of the 

human society in the Amazon may be studied not only with the variables of the economic 

system. If they are to follow the path of sustainable development, the university and municipal 

institutions must take into account and focus on integrating environmental sustainability as it 

works to grow the economy and utilize available resources. 

Key-words: UEPA’s campus, sustainable development, environmental management, 

Paragominas, socioenvironmental perception. 
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Capítulo I  

Introdução 

O Desenvolvimento Sustentável é atualmente um conceito comum e transversal aos diversos 

níveis da estratégia e gestão pública, privada e do terceiro setor (Harris, 2000; Kates et al., 

2005). Exemplar na batalha pelo desenvolvimento sustentável foi e tem sido, ao longo de 

décadas, o estancar do desmatamento da floresta amazónica. Este envolveu uma 

multiplicidade de atores e de políticas, estratégias e ações a diferentes escalas geográficas, 

e mostra como foi possível no espaço de uma geração uma mudança de paradigma: do 

crescimento económico a “qualquer preço” para o crescimento económico concertado com 

objetivos ambientais e sociais (Whately e Campanili, 2013). No entanto, a concretização do 

desenvolvimento sustentável na região amazónica brasileira, mostra como o processo é 

complexo e como está ainda incompleto, nomeadamente na sua vertente social (IBMARNR, 

2008). 

1.1. Relevância e objetivos 

A avaliação do desenvolvimento sustentável tem conhecido inúmeros desenvolvimentos, 

embora só recentemente se tenha em consideração a avaliação subjetiva de bem-estar 

sentido pelas pessoas, seja ao nível dos países, seja ao nível de regiões ou de cidades.  

A avaliação da sustentabilidade ao nível das cidades é uma área que tem conhecido grande 

expansão na literatura científica, refletindo a expansão e multiplicação de políticas, estratégias 

e “boas práticas” de sustentabilidade pensadas e concretizadas em diversas cidades do 

mundo, incluindo-se o caso dos países emergentes (Cloutier et al., 2014; Dawson et al., 2014; 

Martin e Rice, 2014; Malekpour et al., 2015; Mori e Christodoulou, 2012; Wei et al., 2015; 

Wong, 2015). 

O objetivo geral desta tese é mostrar a necessidade de avaliação das políticas e estratégias 

de desenvolvimento regionais e locais pelos seus destinatários. Este objetivo advém da 

necessidade de compreensão da dimensão do desfasamento entre as primeiras e o bem- 

-estar efetivamente experienciado pelos segundos. 

A tese socorre-se do caso de Paragominas que é, desde 2011, reconhecida pelo selo 

“Município verde”, uma política estadual inspirada num projeto local desenvolvido em 

Paragominas em 2008. Esta rotulagem colocou o município e, em particular, a cidade de 



1. Introdução 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

Paragominas na mira dos media, que evidenciaram o seu trajeto rumo ao desenvolvimento 

sustentável. Este estudo procura, com base neste caso concreto, o de Paragominas, 

comparar as atitudes, comportamentos e, em particular, a avaliação da qualidade de vida que 

a cidade oferece aos seus residentes, através de um inquérito realizado junto da população, 

com a sua recente imagem “verde e sustentável”. Paralelamente, e ainda para responder ao 

objetivo geral enunciado, a tese inquiriu também a comunidade académica do polo de 

Paragominas da Universidade Estadual do Pará (UEPA − Paragominas Campus VI), e 

procurou obter informação sobre a perceção de residentes, estudantes e outros elementos do 

Campus relativamente ao contributo da universidade para o desenvolvimento da cidade (do 

município) por via do impacte sobre o bem-estar dos residentes locais. 

O inquérito da população residente na cidade e da comunidade académica da UEPA foi 

delineado de modo a possibilitar a resposta a objetivos específicos, dentre os quais se 

destacam: 

• Conhecer as atitudes, comportamentos e a perceção de bem-estar experimentada pela 

população residente na cidade de Paragominas relativamente a vários aspetos 

definidores da sustentabilidade na perspectiva económica, ambiental e social. 

• Comparar as atitudes, comportamentos e a avaliação subjetiva de bem-estar da 

população residente em relação à comunidade estudantil e académica do Campus local; 

• Obter informação para melhorar o desenho de sistema de indicadores e/ou índices de 

sustentabilidade urbanos, através da incorporação da avaliação subjetiva de bem-estar 

e outras variáveis, como a de comportamentos individuais sustentáveis; 

• Produzir dados e informação para apoiar o desenho e a concretização de políticas, 

estratégias e práticas de sustentabilidade a nível municipal, com enfoque nas pequenas 

e médias cidades; 

• Contribuir para conhecer e melhorar o impacte das universidades ao nível do 

desenvolvimento sustentável local, bem como para apoiar no desenho e na 

concretização de políticas, estratégias e práticas de sustentabilidade ao nível destas 

organizações. 
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1.2. Estrutura da tese 

A tese está estruturada em três partes. Na primeira parte, encontra-se de forma sucinta uma 

resenha histórica dos principais eventos associados ao desenvolvimento sustentável, 

apresenta-se o conceito, assim como formas de avaliação e concretização do mesmo. Ainda 

nesta parte, evidencia-se a importância da dicotomia gestão ambiental e desenvolvimento 

sustentável, sendo dado destaque ao papel da gestão ambiental a nível urbano e a nível do 

ensino superior e como esta pode e de que forma pode contribuir para a qualidade de vida 

das pessoas.  

Posteriormente na segunda parte, descreve-se a metodologia empregue para avaliar a 

perceção da sustentabilidade da população alvo deste estudo, assim como a avaliação 

estatística dos dados recolhidos dos inquéritos apresentados, baseado em indicadores de 

desenvolvimento sustentável. 

Na terceira parte, apresentam-se e discutem-se os resultados deste trabalho, através de uma 

análise descritiva e de correlações dos inquéritos efetuados.  

Por último, expõem-se as considerações finais. Destacam-se as principais conclusões 

derivadas da análise levada a cabo nos capítulos anteriores, manifestando os aspetos mais 

críticos relativos à perceção da sustentabilidade por parte da população da cidade e 

frequentadores do Campus da UEPA. Inserem-se ainda as limitações e oportunidades de 

investigação suscitada. 
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Capítulo II  

Desenvolvimento sustentável 

2.1. Perspetiva histórica 

Nas décadas de 60 e 70 do século passado, na Europa e na América vivia-se num clima de 

apreensão em torno do crescimento económico, do aumento do consumo e de um estilo de 

vida cada vez mais exigente, que comprometiam o equilíbrio ecológico, a sustentabilidade 

económica e social e, consequentemente, a estabilidade global (Blewitt, 2008; Nascimento, 

2012; Turner, 2008). Face a esta realidade, na década de 70 é publicado um estudo cru- 

cial – Os Limites do Crescimento – por Meadows et al. (1972), um importante grupo de 

reflexão dos mais variados setores da sociedade, conhecido como o Clube de Roma, onde se 

revelam alguns cenários desafiadores da sustentabilidade global (Blewitt, 2008; Harris, 2000; 

Kates et al., 2005; Turner, 2008) e, pela primeira vez, as questões ambientais são debatidas 

a nível global através da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, em 

Estocolmo. 

A conferência de Estocolmo teve como objetivo estabelecer uma visão global e princípios 

comuns para a preservação e melhoria do ambiente humano, sendo considerada um marco 

histórico-político internacional (Blewitt, 2008; Kates et al., 2005; Turner, 2008). A conferência 

de Estocolmo deu origem à Declaração sobre o Ambiente Humano, estabeleceu um Plano de 

Ação Mundial e, em particular, recomendou que deveria ser constituído um Programa 

Internacional de Educação Ambiental. No entanto, esta conferência foi também palco de 

divergências entre países ricos e pobres, pois se por um lado os países ricos queriam 

estabelecer normas internacionais de controle ambiental e restrições ao crescimento 

económico para evitar um aumento da poluição, pelo outro, os países pobres defendiam o 

aumento do seu potencial industrial para promover o seu desenvolvimento económico. Esta 

Conferência marcou o inicío de um período em que se começaram a definir parâmetros 

ambientais internacionais para avaliar e conter impactes do crescimento económico sobre o 

ambiente, designadamente ao nível da extracção de matérias-primas (Capobianco, 1992; 

Harris, 2000; Kates et al., 2005; Nascimento, 2012; Soubbotina, 2004). 
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Em 1980, a União Internacional para a Conservação da Natureza publicou o relatório “A 

Estratégia Global para a Conservação”, onde surge pela primeira vez a expressão 

“desenvolvimento sustentável” (IUCN, UNEP, WWF, 1980). Em 1983, a Assembleia das 

Nações Unidas cria a “Comissão Mundial sobre o Ambiente e o Desenvolvimento”. Mais de 

metade da comissão era composta por representantes de países em desenvolvimento, 

assegurando que as preocupações ambientais à escala global não entrariam em conflito com 

necessidades básicas humanas, nomeadamente a erradicação da pobreza (Blewitt, 2008; 

Kates et al., 2005).  

É então, na década de 80, que o conceito “desenvolvimento sustentável” começa a ganhar 

expressão e é formalizado a partir do relatório Our Common Future (WCED, 1987), 

apresentado em 1987 pela referida comissão, mais conhecido como relatório Brundtland. O 

relatório defende o crescimento tanto em países industrializados como em subdesenvolvidos, 

relacionando a erradicação da pobreza nestes últimos ao crescimento contínuo dos primeiros 

(Blewitt, 2008; Kates et al., 2005). Como refere Nascimento (2012) “constituiu o maior esforço 

então conhecido para conciliar a preservação do ambiente com o desenvolvimento 

económico, cujo porto de chegada denominou-se Desenvolvimento Sustentável”. 

Os países industrializados do hemisfério norte estavam, e de certa forma ainda estão, 

preocupados com os impactes ambientais; os países do sul debatiam-se com problemas 

como a pobreza, saúde, sustentabilidade agrícola, segurança alimentar, educação, habitação, 

desertificação e conflitos armados, entre outros (Blewitt, 2008; Harris, 2000; Nascimento, 

2012; Soubbotina, 2004). No entanto, o relatório Brundtland tacitamente reconheceu as 

contradições internas no conceito quando referiu que o desenvolvimento sustentável contém 

em si mesmo dois conceitos chave (Blewitt, 2008; WCED, 1987): 

1. O conceito de necessidade, particularmente as necessidades básicas dos pobres, as 

quais devem ter prioridade máxima (Blewitt, 2008; WCED 1987); 

2. A ideia de limitações impostas pelo estado de desenvolvimento tecnológico e organização 

social sobre a capacidade do ambiente de satisfazer as necessidades presentes e futuras 

(Blewitt, 2008; WCED 1987). 

Em 1992, tem lugar no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, que deu origem à Agenda 21. Vários fatores 
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influenciaram a escolha do país anfitrião, nomeadamente o fato do Brasil ser um dos países 

pobres citados no relatório Brundtland, com catastróficos índices de degradação ambiental, 

possuir uma grande dimensão territorial e ter maior floresta tropical do planeta (Capobianco, 

1992). 

Havia a urgência em se alcançar medidas efetivas, dado o alto grau de degradação social e 

ambiental, e a necessidade da articulação entre o ambiente e o desenvolvimento e da 

participação ativa da sociedade como os ingredientes chave para superar os problemas 

globais (Blewitt, 2008; Capobianco, 1992; Harris, 2000; Hopwood et al., 2005; Kates et al., 

2005; Nascimento, 2012). Na década que decorreu entre as duas conferências, a de 

Estocolmo e a ECO-92, os problemas ambientais agravaram-se nos países pobres, 

registando-se melhorias nos países desenvolvidos fruto de políticas e investimentos no 

domínio do ambiente. Além disso, a necessidade de soluções globais para problemas globais, 

como a perda de biodiversidade e as alterações climáticas, são parte da agenda da ECO-92. 

A ECO-92 introduziu uma abordagem nova, relativamente à conferência de Estocolmo, que 

tem que ver com a forte participação da sociedade, pois nunca uma conferência das Nações 

Unidas tinha despertado tanto interesse das chamadas organizações não-governamentais 

(ONG)(Capobianco, 1992). Na conferência anterior, em Estocolmo, os problemas ambientais 

eram tratados como um fato em si, consequência da implantação de atividades económicas, 

que não levavam em conta as limitações do meio, a reversão do quadro de degradação no 

planeta passava pela modernização dos processos produtivos, através da adoção de 

tecnologias limpas que possibilitassem maioritariamente a diminuição da poluição, do 

consumo de recursos naturais e de energia.  

Além disso, na ECO-92 era já evidente a necessidade de proteger os ecossistemas de modo 

a garantir a conservação da biodiversidade a nível mundial. Em ecossistemas saudáveis 

ocorre a renovação dos recursos naturais, mas com a extinção da fauna e da flora, que se 

registava então a um ritmo acelerado tornava-se urgente proteger a biodiversidade, através 

de um uso mais sustentável e da partilha equitativa dos recursos genéticos globais. Tendo em 

linha de conta que a manutenção da diversidade biológica é fulcral para manter a saúde do 

planeta, surgiram vários acordos ambientais multilaterais como a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas para o Combate às Alterações Climáticas, a Convenção sobre Diversidade 

Biológica (ou Convenção da Biodiversidade), bem como a Convenção das Nações Unidas de 
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Combate à Desertificação. No entanto, a seguir à ECO-92, apesar de terem sido adotadas 

múltiplas estratégias nacionais, regionais e locais, o desenvolvimento sustentável a nível 

global ficou aquém das expectativas (Harris, 2000; Kates et al., 2005; Blewitt, 2008).  

Posteriormente, em 1997, tem lugar em Quioto a Conferência das Nações Unidas sobre as 

Alterações Climáticas e surge o acordo internacional vinculativo em alterações climáticas, que 

ficou conhecido por Protocolo de Quioto. As partes envolvidas comprometeram-se a uma 

redução de cerca de 5% dos gases com efeito de estufa (GEE) até 2012 relativamente às 

emissões de 1990 (APA, 2014; Blewitt, 2008). Com a participação de centenas de países, o 

sucesso do acordo não foi total, pois o maior emissor per capita de GEE, à data, os Estados 

Unidos da América (EUA), assim como outros países, não chegaram a ratificar o documento 

(Blewitt, 2008; Nascimento, 2012). O Protocolo de Quioto foi visto por muitos como 

inadequado pois nações em vias de desenvolvimento como a China não estavam incluídas e 

a conversão de fontes específicas de poluição em mercadorias comercializáveis através de 

comércio de emissões também foi permitida, sendo os países mais poluidores os mais 

beneficiados (APA, 2014; Blewitt, 2008).  

Durante a Cúpula do Milénio, em 2000, os países membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU) analisaram os maiores problemas mundiais e firmaram um pacto que ficou 

conhecido como a Declaração do Milénio. Trata-se de um compromisso universal para a 

erradicação da pobreza e para a sustentabilidade do planeta traduzido em oito objetivos do 

Desenvolvimento do Milénio que deveriam ser alcançados pelas nações até 2015. Estes 

objetivos fixados para 2015 prendem-se com a pobreza e a fome, o ensino básico universal, 

a igualdade de género e autonomia das mulheres, a mortalidade infantil, a saúde materna, 

doenças, sustentabilidade ambiental, e uma parceria global para o desenvolvimento (ONU, 

2014). 

Em 2001, a Rússia e o Canadá ratificaram o protocolo de Quioto, e o tratado entra em vigor 

em 2005. Na cimeira do G8 (encontro informal entre líderes de países com grande peso 

político, económico e militar) na Alemanha, em 2007, os EUA reconheceram que existem 

alterações climáticas com origem antropogénica, no entanto tal reconhecimento não se 

traduziu em medidas de política concreta relativamente à redução das emissões de GEE 

(Blewitt, 2008, Brauch, 2012).  
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Em Joanesburgo, em 2002, na Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida como Rio+10, validou-se o desenvolvimento sustentável como elemento central da 

agenda internacional, ocorrendo um novo impulso à escala internacional para proteger o 

ambiente e erradicar a pobreza (APA, 2014). 

A Agenda 21 da ECO-92 tem 40 capítulos que compreendem um plano de ação para o 

desenvolvimento sustentável pela integração de problemáticas ambientais, económicas e 

sociais. Ao longo dos últimos 20 anos, os princípios chave estabelecidos pela Agenda 21 

foram concretizados em diversas políticas nacionais, municipais e organizacionais, todavia, 

persistem e agravaram-se até em alguns casos, as desigualdade sociais e de género, a 

deterioração do ambiente e dos recursos naturais. Registam-se adicionalmente sucessivas 

crises, designadamente ao nível energético, alimentar e financeiro, que evidenciam as 

dificuldades na concretização do paradigma do desenvolvimento sustentável (Blewitt, 2008).  

Mais recentemente, em 2012, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, cujo objetivo era discutir a renovação do 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável, centrou-se em dois temas: a 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, e 

a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. A Conferência produziu um 

documento final chamado O Futuro Que Queremos (ONU, 2012a; UNESCO, 2012). 

O presente ano (2015) é decisivo em termos de estratégia e definição de objetivos de 

desenvolvimento sustentável através das: Conferência Internacional sobre Financiamento 

para o Desenvolvimento (Addis Abeba, Etiópia); nova Agenda de Desenvolvimento “Cúpula 

da ONU para adoção da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015” Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (sede da ONU em Nova Iorque); e o Acordo de Mudanças 

Climáticas na Conferência do Clima, COP21 (Paris). 

2.2. Conceito 

Segundo o relatório Brundtland (WCED, 1987), desenvolvimento sustentável é “o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. A breve definição não 
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menciona explicitamente o ambiente ou o desenvolvimento. Mas, o relatório afirma para 

desenvolvimento, que as necessidades humanas são básicas e essenciais; que o crescimento 

económico – mas também a equidade para compartilhar recursos com os pobres – é 

necessário para sustentá-los; e que a equidade é incentivada pela participação efetiva dos 

cidadãos. Sobre o ambiente, a declaração advoga que o conceito de desenvolvimento 

sustentável implica limites, não limites absolutos, mas limites impostos pelo estado atual da 

tecnologia e organização social sobre os recursos ambientais e pela capacidade da bioesfera 

de absorver o efeito dessas atividades (ONU, 2012a; UNESCO, 2012; WCED, 1987). 

A aplicação do termo é bastante comum, tendo-se generalizado a diversos meios: político, 

sociedade civil, académico, entre outros (Hopwood et al., 2005). A definição de Brudtland, 

apesar de ser alvo de críticas, é a definição padrão quando avaliada pela frequência de 

citação, havendo uma miríade de abordagens para definir e explicar o conceito de 

desenvolvimento sustentável (Harris, 2000; Hopwood et al., 2005; Kates et al., 2005; 

Montibeller Filho, 1993; Nascimento, 2012; Perce et al., 1990; Soubbotina, 2004; Turner, 

2008). 

O desenvolvimento sustentável é então um processo integral e dinâmico, que exige aos atores 

da sociedade compromissos e responsabilidades na aplicação de um modelo económico, 

político, ambiental, social e cultural, justo e igualitário (UNESCO, 2004). Como tal, implica a 

inclusão de um desenvolvimento pensado não somente em termos económicos, i.e., 

quantitativo, mas também qualitativo, onde se estabeleçam vínculos entre as vertentes 

económica, social, ambiental, cultural, entre outras, num enquadramento que permita o 

avanço simultâneo de todas, sem que uma avance em detrimento das restantes (Blewitt, 

2008; Kates et al., 2005; Nascimento, 2012). Jeffrey Sachs – uma eminente figura mundial em 

questões de desenvolvimento económico, redução de pobreza e globalização –, sublinha que 

desenvolvimento sustentável “é a integração holística dos objetivos económicos, sociais e 

ambientais numa abordagem de análise científica, governação, resolução de problemas e de 

ação humana” (Sachs, 2015). 

Historicamente o desenvolvimento sustentável foi conceptualmente dividido em três 

dimensões: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade económica e a sustentabilidade 

social, o chamado triângulo da sustentabilidade (em inglês, triple bottom line), numa 

perspetiva em que a sociedade procura o equilíbrio entre o que é socialmente desejável, 
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economicamente viável e ecologicamente sustentável (Blewitt, 2008; Harris, 2000; Kates  

et al., 2005; UNESCO, 2004; UNESCO, 2014). O predomínio de qualquer uma das dimensões 

de sustentabilidade – o crescimento económico, a preservação ambiental e a equidade  

social – desvirtua o conceito de desenvolvimento sustentável e transforma-o numa 

manifestação de grupos de interesse, isolados do contexto mais geral, que é o interesse da 

humanidade como um todo. As três dimensões do desenvolvimento sustentável pressupõem 

(Kates et al., 2005; Nascimento, 2012; Sachs, 2002; UNESCO, 2004): 

 Ambiental: preservação das espécies animais e vegetais, bem como dos seus 

ecossistemas; preservação de recursos naturais, com uso controlado em função das 

disponibilidades presentes e futuras; a redução de danos no ambiente e seus sistemas 

naturais, ou seja, a manutenção da capacidade de sustentação dos ecossistemas; 

 Económica: uma gestão eficiente dos recursos caraterizada pela padronização de fluxos 

do investimento público ou privado que influenciam a avaliação da eficiência de 

processos macro sociais e ambientais; 

 Social: relacionada ao desenvolvimento e focada na melhoria da qualidade de vida da 

população e das gerações futuras, imprescindível para a mudança do panorama geral da 

sociedade. 

Apesar do conceito assente no tripé referido ter prevalecido em estudos de desenvolvimento 

sustentável, certos autores expandiram esta forma não consensual de analisar o 

desenvolvimento sustentável, defendendo a inclusão de componentes adicionais, 

nomeadamente a cultural (Arizpe, 2001; Blewiit, 2008; Kates et al., 2005; Magee et al., 2013). 

Da mesma forma, a Rede da ONU de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN), 

ao ir de encontro com a visão da Rio+20 sobre desenvolvimento sustentável, considera quatro 

dimensões da sociedade, adicionando ao desenvolvimento económico, inclusão social e 

sustentabilidade ambiental, a boa governação que inclui paz e segurança (UNSDSN, 2013). 

Ignacy Sachs vai mais longe defendendo que deve conter oito dimensões: social, cultural, 

ecológica, ambiental, territorial, económica, política nacional e internacional (Sachs, 2002). 

Outra dimensão fundamental da definição e da análise do desenvolvimento sustentável 

concerne ao período de tempo a que se reporta: curto prazo, intergeracional e de transição. 

Como exemplo, tem-se que para este ano (2015) na cimeira de setembro, sob a égide da 

ONU, os estados membros vão discutir 17 objetivos e as respetivas metas para o seu alcance  
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(169 ao total) que poderiam transformar o mundo em 2030 (ONU, 2014). Apresentam-se os 

objetivos que os estados membros deverão alcançar ao longo dos próximos 15 anos de forma 

a sublinhar a ambição:  

1. Fim da pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. 

2. Fim da fome, alcançar a segurança alimentar e nutrição melhorada e promover a 

agricultura sustentável. 

3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar em todas as idades. 

4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5. Conseguir a igualdade de género e capacitar as mulheres e as moças. 

6. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

7. Garantir o acesso à energia disponível, confiável, sustentável e modernizada para todos. 

8. Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego 

pleno e produtivo e do trabalho digno para todos. 

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável, 

e a inovação. 

10. Reduzir as desigualdades dentro e entre países. 

11. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, flexíveis e 

sustentáveis. 

12. Garantir o consumo e a produção sustentáveis. 

13. Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactes. 

14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável. 

15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 

forma sustentável as florestas, combater a desertificação e deter e reverter a 

degradação da terra, e travar a perda de biodiversidade. 
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis 

e inclusivas a todos os níveis. 

17. Fortalecer os meios de concretização e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

Na Figura. 1 apresenta-se, de forma sintetizada, o conceito de desenvolvimento sustentável. 

O QUE É SER SUSTENTÁVEL: POR QUANTO TEMPO? 

25 anos 

"Agora e no futuro " 

Para sempre 

O QUE É DESENVOLVIMENTO: 

NATUREZA 

Terra 

Biodiversidade 

Ecossistemas 

 

 PESSOAS 

Sobrevivência Infantil 

Esperança Média de Vida 

Educação 

Equidade 

Igualdade de oportunidades 

 

SUPORTE À VIDA 

Serviços dos ecossistemas 

Recursos 

Ambiente 

LIGADOS POR 

Apenas 
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E/ Ou 

ECONOMIA 

Riqueza 

Setores produtivos 

Consumo 

COMUNIDADE 

Culturas 

Grupos 
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Vários 
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Instituições 

Capital social 

Estados 

Regiões 

Figura 1 – Conceitos de desenvolvimento sustentável (adaptado de NRC, 1999 in Kates et al., 2005). 

Esta síntese do conceito de desenvolvimento sustentável, ilustrada na Figura 1, tem como 

referência o que se procura sustentar, o que se procura desenvolver, a relação entre os dois, 

e o horizonte de tempo para atingir os objetivos, elaborada com base numa publicação de 

1999 Our Common Journey: A Transition toward Sustainability da Academia Nacional de 

Ciências dos EUA que consta de Kates et al. (2005) e na Declaração do Milénio (UN, 2001). 
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2.3 Avaliação e concretização 

Existem várias ferramentas que permitem mensurar o grau de desenvolvimento sustentável. 

Um instrumento fundamental na temática de desenvolvimento sustentável consiste no 

estabelecimento de indicadores que possam medir o quanto se progride em direção a metas 

previamente estabelecidos. Os indicadores de desenvolvimento sustentável têm sido o foco 

de vários grupos de estudo institucionais e não institucionais, havendo vários sistemas  de 

indicadores, que podem ser analisados tanto à escala local, regional, nacional como 

internacional nas mais diversas áreas, ou seja, tanto a um nível micro como macro. Permitem 

a transmissão sintetizada de informação técnica e científica de forma a ser facilmente utilizável 

por decisores políticos, gestores de empresas, grupos de interesse, comunidades locais ou o 

público em geral (Bellen, 2005; Boulanger, 2008; Féres, 2012; Spangenberg, 2002; UN, 2007). 

Associada à Conferência do Rio, está a necessidade de indicadores fiáveis e relevantes para 

orientar o processo de desenvolvimento sustentável. Os indicadores permitem acompanhar a 

sustentabilidade do padrão de desenvolvimento em várias dimensões, i.e., ambiental, social, 

económica e institucional. Medem, em linhas gerais, a qualidade ambiental, a qualidade de 

vida da população, o desempenho económico e a governação para o desenvolvimento 

sustentável, nos temas: biodiversidade, saneamento básico, água doce, saúde, educação, 

segurança, padrões de produção e consumo, e capacidade institucional, entre outros aspetos 

(UN, 2007). Dentre alguns dos sistemas de indicadores mais conhecidos a nível internacional, 

tem-se: Ecological Footprint Method; Dashboard of Sustainability; Barometer of Sustainability; 

Environmental Perfomance Index; Sustainability Environmental Index (Bellen, 2004; Féres, 

2012; Kates et al., 2005; UN, 2007). 

A avaliação também inclui modelos para os indicadores que ajudam a concentrar e clarificar 

o que medir, o que esperar da medição e quais os tipos de indicadores a usar. As principais 

diferenças entre eles são a forma pelas quais as principais dimensões do desenvolvimento 

sustentável são conceptualizadas, as interligações entre essas dimensões, a forma como 

agrupam os assuntos a serem medidos e os conceitos pelos quais se justifica a seleção e 

agregação de indicadores (Bellen, 2005; Boulanger, 2008; Gomes et al., 2000; Spangenberg, 

2002; UN, 2007). 
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É complexo, o processo de avaliação do desenvolvimento sustentável. Para combinar as 

iniciativas às diferentes escalas, às correspondentes áreas de análise, e simultaneamente 

adaptá-las às diferentes realidades, existem literalmente centenas de esforços para construir 

modelos e definir quais os modelos e indicadores adequados (Bellen, 2005; Gomes et al., 

2000; Kates et al., 2005; Spangenberg, 2002; UN, 2007). Veja-se o seguinte exemplo: O Brasil 

segue as diretrizes propostas pela Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, mas o conjunto de indicadores apresentados pela Fundação Brasileira de Geografia 

e Estatística (IBGE) variam em relação aos da comissão (Féres, 2012; IBGE, 2012). No caso 

brasileiro, ao desafio inerente ao método de avaliação do desenvolvimento sustentável, 

acresce-se a exigência de categorizar e expressar a diversidade caraterística do país, sendo 

que dentre as diferentes dimensões, é na ambiental onde se observa menor disponibilidade 

de informação para a construção de indicadores (Féres, 2012; IBGE, 2012; Siena, 2008).  

A diversidade de interpretações dos principais princípios do desenvolvimento sustentável em 

termos de indicadores, dos processos de tomada de decisão e de modelos de políticas de 

desenvolvimento sustentável reflete, em parte, a variabilidade dos conhecimentos científicos 

nos diferentes domínios de problemas a abordar. Mais particularmente, é um resultado de 

diferenças das diversas formas de conhecimento e dos requisitos para uma comunicação 

eficaz, bem como da forma como o problema é percepcionado pelas partes envolvidas no 

processo de avaliação (Spangenberg, 2002; UN, 2007). 

Por grandes ou pequenos passos, o desenvolvimento sustentável pode ser concretizado a 

todos os níveis e através de todos os tipos de atores e meios. Realçando o papel de cada um 

de nós como peões do desenvolvimento sustentável, na prática, no dia-a-dia, recorre-se à 

Agenda 21 Local como um exemplo de instrumento de uma qualquer medida de 

desenvolvimento a nível local. Esta revela-se como um instrumento valioso na medida em que 

pode envolver toda a sociedade, cada cidadão (APA, 2007). A Agenda 21 Local impulsiona a 

comunidade a organizar-se, a aprender, a identificar as suas dificuldades e potencialidades, 

a discutir, propor soluções e participar nos processos decisórios e de gestão local. No entanto, 

para que se transforme num importante instrumento de mobilização social e de 

desenvolvimento local, é necessário, entre outros, informar os cidadãos e promover a 

educação para a sustentabilidade – um dos conceitos chave da Agenda 21 –, e que os 

cidadãos adiram e participem efetivamente (APA, 2007).  
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No parágrafo anterior referem-se as intenções e potencialidades da Agenda 21 Local, porque 

na realidade a sua ação está desfasada do seu modelo ideal (Barrutia et al., 2015; Fonseca 

et al., 2012), como ocorreu, entre muitos outros exemplos, em três municípios da Amazónia 

(Fonseca et al., 2012). Os motivos do seus insucesso prendem-se com a participação muito 

limitada e o fato de que muitos dos processos falham em termos de orientação e 

acompanhamento a longo prazo. Esta lacuna entre propósitos e práticas do mundo real 

parece estar relacionada com os recursos limitados dos governos locais, um sistema político-

-administrativo orientado hierarquicamente e uma mentalidade top-down de tomada de 

decisão por parte de muitos representantes locais (Barrutia et al., 2015; Fonseca et al., 2012). 

Outra explicação é uma possível focagem excessiva na construção de Agendas 21 brasileiras, 

em detrimento da avaliação dos planos de desenvolvimento subjacentes (Malheiros et al., 

2008). No entanto, e embora ainda haja muito a ser feito e muito espaço para desenvolvimento 

teórico e operacional, a Agenda 21 Local tem impacte, mudando profundamente a maneira 

como se entende e concretiza o desenvolvimento sustentável hoje (Barrutia et al., 2015; 

Malheiros et al., 2008). 

O foco da análise do desenvolvimento sustentável pode ser abstrato ou concreto, global ou 

local e com hierarquizações bottom up ou top down. Para que o desenvolvimento sustentável 

não seja descontextualizado, é necessária uma mudança do abstrato para o real e do global 

para o local, de forma a poder ser efetivamente sentido pela população. Ao passar para o 

nível local, o potencial de geração de exemplos concretos de desenvolvimento sustentável 

aumenta, tornando-se um aspeto tangível da vida diária. Convém evidenciar o papel fulcral 

das autoridades, agentes locais, autarquias, universidades, e da população em geral. Apesar 

das relações entre desenvolvimento económico, gestão ambiental e qualidade de vida serem 

um processo complicado, afetando tanto a qualidade como a sustentabilidade da sociedade 

em que se vive, há uma compreensão crescente da necessidade de sincronização entre elas 

(Goosen, 2012).  

As autarquias, através da concretização de programas de gestão ambiental, podem 

efetivamente contribuir para a melhoria da qualidade de vida, servindo de modelo a seguir, e 

aumentar a confiança da população nas políticas de desenvolvimento. Realmente, é ao nível 

da organização social, na aldeia, na favela ou na cidade onde as consequências da 

degradação ambiental e humana são percecionadas com maior intensidade e onde a 

qualidade de vida é avaliada. Como tal, também é necessário um compromisso por parte 

dessas comunidades e, obviamente, dos cidadãos, em contribuírem para o desenvolvimento 
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sustentável (Manzini e Jégou, 2003). A sua participação pode ser vasta, desde mudança de 

pequenos hábitos, à participação em programas de desenvolvimento local, passando pela sua 

contribuição para a elaboração de indicadores de desenvolvimento sustentável (MacGillivray 

et al., 1998; Manzini e Jégou, 2003), o que por sua vez ajuda as autarquias a desenvolverem 

planos de desenvolvimento sustentável. 

Por outro lado, para que haja mudanças efetivas na sociedade como um todo, é necessário 

que haja educação para o desenvolvimento sustentável. Devem capacitar-se as comunidades 

locais – nomeadamente para as implicações positivas de educação ambiental crítica na 

mudança, complexidade, incerteza e conflito – para que tenham mais controle nas decisões 

sobre o uso dos recursos que afectam as suas vidas (Diduck, 1999). Aqui as instituições de 

ensino superior assumem uma posição de destaque. Ao serem geridas de uma forma 

ambientalmente sustentável servem de exemplo para os seus membros, são credíveis; ao 

concretizarem programas educacionais de desenvolvimento sustentável amplificam 

exponencialmente a transmissão de conhecimento (Gabaldón e Aguilera, 2008).  
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Capítulo III  

Desenvolvimento sustentável e gestão ambiental 

A emergência do conceito de desenvolvimento sustentável, e a preocupação em satisfazer as 

necessidades do presente, sem comprometer as necessidades das gerações vindouras, levou 

a refletir sobre o comportamento humano e as boas práticas para a sustentabilidade dos 

recursos e do planeta Terra. As múltiplas transformações e as dinâmicas que ocorrem na 

sociedade contemporânea, bem como os alertas de vários especialistas, fizeram com que as 

questões ambientais tivessem lugar nas agendas políticas internacionais, ao longo das 

últimas décadas, conforme mencionado anteriormente. Em Primavera Silenciosa, uma das 

obras mais importantes do século XX, Carson (1962) fez o primeiro alerta mundial sobre os 

efeitos nocivos do uso de pesticidas e questionou os rumos da relação entre o homem e a 

natureza (Santamarta, 2001). Desde a Revolução Industrial, tem havido um processo 

acelerado de urbanização e de exploração de recursos naturais, sem as condições e o tempo 

necessário para que a natureza consiga realizar o seu ciclo e assim se recompor ad aeternu 

(Silva, 2012). No artigo “A Tragédia dos Comuns”, Hardin (1968) avalia a degradação das 

áreas de uso comum para concluir que o fortalecimento do problema ambiental acontece em 

situações onde o benefício é individualizado e as consequências são coletivas.  

Com uma população mundial de cerca de 7,2 mil milhões e um produto interno bruto (PIB) 

anual próximo dos 90 mil biliões de dólares, a economia do mundo, utilizando as tecnologias 

de hoje, já está a exceder muitos dos limites planetários da Terra, a nossa maior área comum 

(UNSDSN, 2013). Considera-se que os “limites planetários” definem o espaço de atuação da 

humanidade, dentro do sistema da Terra em nove dimensões críticas: emissão de GEE, 

contaminação com azoto e fósforo, diminuição da camada de ozono, poluição química, uso 

de água doce, acidificação dos oceanos, alteração ao uso do solo, contaminação com 

aerossois e perda da biodiversidade (UNSDSN, 2013).  

A devastação de recursos naturais e outros impactes ambientais estão relacionados com a 

atividade humana em áreas urbanas, onde o ambiente já não pode adequadamente assimilar 

os resíduos e a poluição, e continuar a gerar recursos sem sacrificar a qualidade de vida 

humana e a resiliência natural dos recursos ambientais. Este conceito envolve dois 

componentes: capacidade de assimilação e disponibilidade de recursos naturais no ambiente 
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(Romeiro, 2012). A capacidade de assimilação tem a ver com a capacidade de absorver 

desperdício sem causar impactes nocivos no ambiente. A disponibilidade de recursos deve 

ser avaliada em relação à produção necessária ou exigida às atividades urbanas, tais como 

cadeias alimentares, transportes, qualidade do ar e da água, entre outros (Romeiro, 2012). 

Neste âmbito, o conceito de desenvolvimento sustentável, veio conciliar as reivindicações dos 

defensores do desenvolvimento económico com as preocupações de setores interessados na 

conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, mas é preciso mais ação individual e 

coletiva em prol de um desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, e em contraponto com 

Hardin (1968), as sociedades sustentáveis devem combater o desperdício, levar em conta o 

processo coletivo e o bem comum sem violar os direitos individuais de seus membros (Crespo, 

1998; Sachs, 2015). 

A aplicação deste conceito à realidade requer, no entanto, uma série de medidas tanto por 

parte do poder público como da iniciativa privada, assim como exige um consenso 

internacional. E, ainda que o objetivo último de um desenvolvimento sustentável possa ser 

comum a toda a humanidade, os objetivos imediatos, as estratégias e a orientação das ações 

para alcançá-los podem (e devem) ser específicos de cada lugar (Dicks et al., 2014; Pol, 

2003). Mudar a economia e o pensamento mundial, de acordo com o novo modelo de 

desenvolvimento, ambientalmente mais adequado, é a única alternativa para a sobrevivência 

a longo prazo da humanidade. Os problemas vividos no mundo atual são consequência da 

intervenção humana no planeta e nos ecossistemas e, como tal, a defesa da natureza e dos 

seus recursos é uma responsabilidade humana e global; uma responsabilidade individual e 

coletiva (Hargrave e Paulsen, 2012; Kraemer, 2004).  

Para o economista Ignacy Sachs – que defende a ideia de Swaminathan de que “uma nova 

forma de civilização, fundamentada no aproveitamento sustentável dos recursos renováveis, 

não é apenas possível, mas essencial” –, a civilização precisa acabar com a “dívida social 

acumulada” e, ao mesmo tempo, reduzir a “dívida ecológica” (Sachs, 2002). Com este fim, e 

respondendo simultaneamente a critérios de relevância social, prudência ecológica e 

viabilidade económica – os três pilares do desenvolvimento sustentável –, o mesmo autor 

sugere o paradigma do “B ao cubo”: biodiversidade, biomassa e biotécnicas, empregando ao 

máximo tecnologia de ponta, para chegar a uma moderna civilização de biomassa. Por outro 

lado, este economista aborda o desenvolvimento sustentável, como um desenvolvimento 

endógeno (recursos locais), autossuficiente (não-dependente), orientado para as 

necessidades (e não pelo mercado), em harmonia com a natureza e aberto a mudanças 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
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institucionais. Defende, por isso, que o desenvolvimento sustentável requer o planeamento 

local e participativo dos poderes e populações locais, e que o êxito das iniciativas depende de 

negociação de todos os envolvidos. Assente na ecoeficiência, e também no conceito 

designado por ecodesenvolvimento, o desenvolvimento sustentável proposto por Sachs 

(2002), é baseado na “apropriação efetiva de todos os direitos humanos, políticos, sociais, 

económicos e culturais, incluindo-se aí o direito coletivo ao ambiente”. 

A solução para este novo paradigma passa por não gerar recursos através do crescimento 

económico, mas sim através da redistribuição de recursos e tecnologia de maneira mais 

equitativa, respeitando as formas locais de produção, que em grande medida se ajustam à 

capacidade dos ecossistemas (Alier, 1992), e a coesão social (Kemp et al., 2005). O 

desenvolvimento sustentável é um processo de mudanças sociais infindável e envolve 

múltiplas transições (Kemp et al., 2005; UNESCO, 2004).  

Desenvolvem-se, nos subcapítulos seguintes, as principais soluções aplicadas no domínio da 

gestão ambiental visando a concretização do desenvolvimento sustentável ao nível das 

organizações em geral e particularizando-se depois o caso das cidades e o das universidades, 

dado que são objeto de estudo da presente tese. É também analisada e discutida a evidência 

disponível sobre a percepção das populações em relação ao desenvolvimento sustentável, 

dado que esta não coincide necessariamente com a avaliação baseada em indicadores de 

desempenho sustentável das organizações, incluindo-se a gestão das cidades e das 

universidades. 

3.1. Gestão ambiental em organizações 

Atualmente, e desde há alguns anos, diversas organizações e nações estão cada vez mais 

preocupadas em atingir um desempenho satisfatório em relação ao ambiente, através de 

práticas de gestão sustentáveis, provocando mudança de valores e de orientação nos 

processos e sistemas operacionais, e envolvendo-se na preservação dos recursos e do 

ambiente (Dicks et al., 2014).  

É através da concretização de sistemas de gestão ambiental – um processo contínuo e 

adaptativo –, que uma organização define (e redefine) seus objetivos e metas relativas à 
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proteção do ambiente, à saúde e segurança de colaboradores, clientes e comunidade, assim 

como seleciona as estratégias e meios para atingir tais objetivos em determinado período de 

tempo, por meio da constante interação com o ambiente externo (Andrade et al., 2002). 

A gestão ambiental vai de encontro ao conceito de desenvolvimento sustentável, ao ter como 

objetivo manter o ambiente saudável, e assim responder às necessidades humanas atuais, 

sem comprometer as necessidades das gerações futuras (Brundtland, 1988). É um meio de 

atuar sobre os impactes causados no ambiente a partir de um plano de ação viável, através 

de instrumentos de monitorização contínua e avaliação periódica, sendo analisados os 

objetivos e as metas traçadas, o seu cumprimento e a eficácia das medidas concretizadas. A 

gestão ambiental integra políticas, programas e práticas relativas ao ambiente, num processo 

contínuo de melhoria da gestão, e incorpora os valores do desenvolvimento sustentável na 

organização social e nas metas corporativas da empresa e da administração pública (Moreno 

e Pol, 1999). A gestão ambiental é antes de tudo gestão do comportamento humano, tanto 

dentro como fora das organizações (Pol, 2003).  

De acordo com Macedo (1994), a gestão ambiental divide-se em quatro níveis:  

 Gestão de Processos – avaliação da qualidade ambiental de todas as atividades e 

equipamentos relacionados com as matérias-primas, recursos humanos, tecnologia, 

logística e serviços de terceiros (fornecedores, distribuidores, etc.). 

 Gestão de Resultados – avaliação da qualidade ambiental dos processos de produção, 

através de seus impactes ambientais, ou seja, emissões de poluentes gasosos, efluentes 

líquidos, resíduos sólidos, odores, ruídos, vibrações e iluminação. 

 Gestão de Sustentabilidade Ambiental – avaliação da capacidade de resposta do 

ambiente aos resultados dos processos produtivos que nele são realizados e que o 

afetam, através da monitorização sistemática da qualidade do ar, da água, do solo, da 

flora, da fauna e do ser humano. 

 Gestão do Plano Ambiental – envolve a avaliação sistemática e permanente de todos os 

elementos constituintes do plano de gestão ambiental elaborado e concretizado, 

adequando-o em função do desempenho ambiental alcançado. 
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Mas falar de gestão ambiental e de sustentabilidade é falar de transição, coevolução e de 

governação, seja gestão ambiental pública ou privada (Kemp et.al., 2005). A gestão ambiental 

consiste numa mudança gradual, envolvendo sistemas que servem as funções básicas da 

sociedade, abrangendo tanto as dimensões técnicas, como as dimensões socioculturais, 

distinguindo, dentro de um processo coevolucionário, o conceito de transição e processos 

incrementais (Kemp et. al., 2005). A transição é um processo não-linear e gradual que envolve 

mudanças estruturais, no que toca a tecnologia, economia, instituições, comportamentos, 

cultura, ecologia e sistemas de crenças que se reforçam e cuja natureza e velocidade da 

mudança difere entre elas (Kemp e Rotmans, 2010). Operacionalmente, a gestão de transição 

consiste em quatro clusters de atividades: transição estratégica (estruturação do problema e 

visão do desenvolvimento), transição tática e redes (planeamento), testes operacionais e 

projetos, e finalmente, monitorização do progresso, avaliação e adaptação (Kemp e Rotmans, 

2010). 

Mais ainda, a gestão ambiental ao impulsionar novos comportamentos, relaciona a necessária 

inovação tecnológica e a sustentabilidade, apresentando-a como questão crítica e 

fundamental para a formação de políticas, colocando a tecnologia como a causa dos 

problemas ambientais, e também como solução. O termo coevolução refere-se a uma 

situação em que dois ou mais sistemas estão relacionados, de forma em que cada um 

influencia a trajetória tecnológica do outro, o que ocorre através de pressões recíprocas entre 

os agentes envolvidos, processos de seleção e adaptação mútua (Safarzyńska et al., 2012).  

A busca pelo alcance da sustentabilidade ocorre a partir de uma inovação sistémica, que 

envolve respostas proativas, uma perspetiva visionária da inovação e mudanças em toda 

sociedade (Kemp e Rotmans, 2010; Vellinga, 2000). Dessa forma, percebe-se que o processo 

de coevolução entre os sistemas, e consequentemente, os três níveis da análise, e a transição 

para a sustentabilidade, envolve o surgimento de inovações radicais, a formação de novos 

regimes sociais e técnicos, mudanças estruturais no ambiente que abrangem assim, os três 

pilares da sustentabilidade (económico, social e ambiental) ao alcançar uma mudança 

sistémica envolvendo a sociedade como um todo. Na sequência das mudanças ocorridas no 

ambiente externo, económico e político, abrem-se janelas de oportunidades para que os 

atores dos vários sistemas se mobilizem a fim de fazer surgir outras inovações, enquanto 

também influenciam na mudança de comportamento, cultura, valores e normas no nível dos 

regimes. 
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No que toca à governação e gestão ambiental pública, este é um processo de mediação de 

interesses e conflitos entre atores sociais que agem sobre os meios físico-natural e 

construído. Este processo de mediação define e redefine, continuamente, o modo como os 

diferentes atores sociais, através de suas práticas, alteram a qualidade do ambiente, e se 

distribuem na sociedade os custos e os benefícios decorrentes da ação destes agentes (Kemp 

e Rotmans, 2010; Quintas, 2002).  

De acordo com as diretrizes da Agenda 21 e da Declaração do Rio de 1992, entende-se que 

as políticas públicas de gestão ambiental devem ter como objetivo não só a gestão de 

recursos para proteger o ambiente natural, mas principalmente servir como orientação na 

solução de conflitos sociais que envolvam questões ambientais, tendo em vista o bem-estar 

social e a conservação de recursos para as futuras gerações (Blewitt, 2008; Floriano, 2007). 

Enquanto instrumento de gestão ambiental fundamental para a concretização de estratégias 

de desenvolvimento, são ações ordenadas e planeadas, tomadas por empresas e governos 

com o propósito de preservar o ambiente e garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. 

Como exemplos: o combate ao aquecimento global do planeta, a redução da poluição 

ambiental (ar, água e solo), a luta contra o desmatamento, e a melhoria na qualidade de vida 

das pessoas (Souza, 2001), entre outros. Para além destes instrumentos de política ambiental 

existem outros que importa destacar tais como os Estudos de Impacte Ambiental (EIA), de 

âmbito nacional, e os Planos Diretores Municipais (PDM), de âmbito local. 

No que toca a política ambiental europeia, esta baseia-se nos princípios da precaução, da 

prevenção e da correção da poluição na fonte, e no princípio do “poluidor-pagador”. O princípio 

da precaução é um instrumento de gestão de riscos que pode ser invocado quando exista 

incerteza científica quanto à suspeita de risco para a saúde humana ou para o ambiente 

decorrente de uma determinada ação ou política. O princípio do “poluidor-pagador” é 

executado pela Diretiva Responsabilidade Ambiental (Diretiva 2004/35/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de abril), que visa a prevenção ou, de algum modo, a reparação 

de danos ambientais causados a espécies e habitats naturais protegidos, à água e ao solo 

(Parlamento Europeu, 2004). 

Enquanto no passado, os governos tomavam a maioria das decisões relacionadas ao 

desenvolvimento económico interno de cada país, hoje devem coordenar as políticas com um 

amplo espectro de atores que inclui empresários, governos locais, organizações da sociedade 
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civil e organismos regionais e internacionais. A agenda de ação para o desenvolvimento 

sustentável tenta mobilizar governos em todos os níveis, assim como a sociedade civil e 

executivos, tornando a questão ambiental uma matéria incontornável para qualquer cidadão 

informado (Arizpe, 2001; Kraemer, 2004; UNESCO, 2014). Por outro lado, a sociedade tem 

desenvolvido conhecimento que lhe permite determinar de que forma utilizar os recursos 

ambientais e preservá-los. É necessário continuar a sensibilizar e a educar as pessoas, o 

cidadão comum, sobre a utilização e os limites dos recursos ambientais, de forma que a 

cultura dos povos se adapte, aos poucos, a uma realidade da qual passou a tomar consciência 

apenas nas últimas décadas. Arizpe (2001) afirma mesmo, que a sustentabilidade só será 

alcançada se as políticas económicas e ambientais considerarem a cultura dos povos. A 

revolução na área da informação e da comunicação levam a um processo de transparência e 

crescimento, sem precedentes, nas decisões-chave por parte de todos os segmentos da 

sociedade, em todos os países (Kraemer, 2004). 

Dado que a urgência de promover um desenvolvimento sustentável se difundiu rapidamente, 

incorporando-se na estratégia politicamente correta das organizações, dos meios de 

comunicação de massa, da sociedade civil – a ponto de se tornar quase uma unanimidade 

global –, ajudar no controlo dos impactes ambientais é indiscutivelmente uma 

responsabilidade de todos, e não somente de uma pessoa ou grupo de pessoas. Todos devem 

contribuir para a preservação do ambiente, cumprindo as normas e metas estabelecidas, 

dando o exemplo, no respeito pelo presente e pelo futuro das espécies e da biodiversidade 

(Crespo, 1998). 

As pressões ambientais que atuam sobre as organizações provêm de quatro fontes: das 

políticas e regulamentações ambientais, que se desenvolveram em número, especificidade, 

abrangência e rigor; da sociedade civil organizada, principalmente por meio dos movimentos 

ambientalistas, que têm multiplicado o número de integrantes e têm-se especializado e 

profissionalizado, tornando suas ações cada vez mais eficazes; dos mercados de produtos, 

que têm apresentado crescente tendência dos consumidores a preferir produtos com atributos 

ambientais e a valorizar empresas ambientalmente responsáveis, o que é também reforçado 

por um aumento na concorrência interna e externa, derivado da abertura comercial e das 

fontes de recursos, financeiros ou naturais, como água, energia, minérios, combustíveis 

fósseis, etc. (Macêdo e Oliveira, 2005).  
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As empresas, as instituições, as organizações, assim como as entidades públicas, devem 

tornar-se mais eficientes, reduzindo custos, nomeadamente com a reciclagem, a energia, 

diminuindo o consumo de matérias-primas e evitando no geral desperdícios; devem ser mais 

competitivas e abrir para novos mercados, acompanhando as tendências de um mundo cada 

vez mais globalizado; não devem correr o risco de comprometer sua imagem junto à opinião 

pública, associando-a a uma fraca imagem ambiental com impactes na contaminação e 

degradação ambiental, devem ainda considerar a responsabilidade social e ética com a 

sociedade nas gerações presentes e futuras. 

É através da concretização de sistemas de gestão ambiental – um processo contínuo e 

adaptativo –, que uma organização pode definir (e redefinir) seus objetivos e metas relativas 

à proteção do ambiente, à saúde e segurança de colaboradores, clientes e comunidade, assim 

como selecionar as estratégias e meios para atingir tais objetivos em determinado período de 

tempo, por meio da constante interação com o ambiente externo (Andrade et al., 2002). 

Considerada uma das mais poderosas ferramentas de qualidade, excelência e gestão da 

imagem para uma organização, a concretização de um sistema de gestão ambiental (SGA), 

e de outros instrumentos de gestão ambiental, não só sustentam parte da responsabilidade 

da organização perante a sociedade, como também são fatores críticos de competitividade. 

As grandes transformações no mundo inevitavelmente provocaram pressões no âmbito das 

organizações, no sentido de contribuírem para comportamentos mais ecológicos e amigos do 

ambiente (Souza, 2001). 

Um sistema de gestão com ênfase na sustentabilidade visa o uso de práticas que reduzam o 

impacte ambiental das atividades económicas no ambiente, através do uso dos recursos de 

forma racional tais como a adoção de sistemas de reciclagem de resíduos sólidos; a utilização 

sustentável de recursos naturais; o tratamento e reutilização da água e outros recursos dentro 

do processo produtivo; a criação de produtos que provoquem o mínimo de impacte ambiental; 

o uso de sistemas que evitem a poluição ambiental; a criação de programas para retirar do 

ambiente os produtos, ou partes deles, que possam contaminar o solo, as águas dos rios; a 

recolha e tratamento de pneus usados, pilhas, baterias de telefones portáteis, peças de 

computador; programas de reciclagem; a promoção da utilização de energias limpas e/ou 

renováveis, entre outros. 
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Um dos modelos de SGA mais utilizados nas organizações, públicas e privadas, é a Norma 

ISO 14001 e é concretizado em cinco etapas: 1. Consciencializar e envolver; 2. Comprometer 

os diferentes intervenientes; 3. Organizar: a partir de um diagnóstico ambiental inicial, as 

tecnologias e os processos são revistos; estabelecem-se objetivos ambientais; e cria-se o 

manual de gestão ambiental e de boas práticas; 4. Concretizar: nesta fase, deve-se 

estabelecer os sistemas de controlo, de gestão e de registo; 5. Verificar e revisar: definição 

de um programa de auditorias ambientais, de sistemas de informação, comunicação, 

marketing, etc., de modo a garantir a política ambiental da organização. O ciclo de 

desenvolvimento de um SGA rege-se pelos princípios da melhoria contínua assente em quatro 

pilares: planear, executar, verificar e atuar – vulgarmente conhecido por ciclo de Deming ou 

ciclo PDCA, corrente de Plan; Do; Check; Act – (Oliveira e Pinheiro, 2010; Pol, 2003; Santos 

Oliveira, 2005). Em cada uma das fases de concretização de um SGA, existem valores e 

atitudes a considerar, individuais e organizacionais, que podem influenciar o processo: a 

formação ambiental, a cultura e a gestão da mudança nas organizações; as condições de 

trabalho tais como conforto, segurança; as relações de grupo, a influência social, a 

comunicação e a liderança; entre outros (Pol, 2003). 

A adoção de um SGA, enquanto política de ação de uma empresa ou organização, é 

importante pois além de reduzir os custos, evitando desperdícios e reutilizando materiais que 

antes eram eliminados, associa-se a uma imagem de qualidade e de preservação ambiental, 

demonstrando que conduz os projetos de forma eficiente e amiga do ambiente. Melhorando 

a imagem externa, pode melhorar as relações institucionais com outras organizações que 

seguem os mesmos princípios, mas também com a sociedade (Souza, 2001). Até ao final de 

dezembro de 2013, cerca de 301 647 certificados ISO 14001:2004 foram atribuídos, o que 

corresponde a um crescimento de 6% (+16 993), num total de 171 países (ISO, 2013b). 

Segundo ainda esta fonte, os três países com maior número total de certificações foram: a 

China, a Itália e o Japão; verificando-se o maior crescimento no número de certificações, em 

2013, na China, na Itália e na India. 

As normas ISO são internacionalmente reconhecidas e, enquanto normas de gestão que não 

se aplicam a um tipo específico de setor ou empresa, dão orientações sobre aspetos 

fundamentais da gestão do ambiente; permitem que cada organização defina a sua política e 

objetivos ambientais, em conformidade com a realidade institucional onde se aplicam e que a 

organização pode controlar e/ou influenciar, tendo em conta requisitos legais e informação 
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sobre impactes ambientais significativos. Para além da ISO 14001, já mencionada, outras em 

vigor, ou em construção, importantes para a gestão ambiental, são:  

 As ISO 14020, conhecidas como o Programa de Rotulagem Ambiental, os selos verdes ou 

certificados de produtos, constituíram um dos primeiros passos para elaboração de uma 

norma de gestão ambiental. A Europa foi pioneira no uso desses selos, já que o primeiro 

Selo Verde a surgir foi o “Anjo Azul”, em 1978, na Alemanha, tendo como finalidade 

identificar produtos que não agredissem o ambiente (Martello e Tocchetto, 2012). O Selo 

Verde determina e garante a qualidade e a procedência de produtos, empresas e 

processos produtivos de acordo com as normas pré-estabelecidas, através de um rótulo 

colocado nos produtos, trazendo informações que asseguram que não foram produzidos à 

custa de um recurso natural que foi degradado ou que o seu uso, embalagem ou os 

resíduos que dele resultar, não irá causar qualquer impacte ambiental. A norma  

ISO 14020 certifica o produto e a ISO 14000 o processo produtivo (ISO, 2012). 

 A ISO 19228, foi criada para dar resposta à necessidade de gestão sustentável da floresta. 

Os problemas ambientais, nomeadamente a desflorestação e as emissões de poluentes 

gasosos, têm chamado a atenção dos consumidores. O corte indiscriminado de árvores foi 

um dos problemas que influenciou o começar-se a trabalhar numa nova norma para a 

rastreabilidade dos produtos de madeira e seus provenientes (ISO, 2014). 

 A nova norma ISO 20121:2012 está baseada na norma britânica BS 8901, criada para 

ajudar as organizações na realização de eventos mais sustentáveis através de um marco 

de referência global, que reduza custos, emissões de carbono, resíduos e melhore a gestão 

da biodiversidade dos espaços. Este instrumento apoia os organizadores de quaisquer 

tipos de eventos (culturais, políticos, comerciais, desportivos, etc.) a introduzir nas suas 

atividades o desenvolvimento sustentável (ISO, 2013a). No momento de execução de um 

evento, como benefícios, a título exemplificativo, tem-se: sistemas mais claros e eficazes; 

economia em relação aos materiais de consumo, resíduos e energia; redução das 

emissões de carbono no decorrer do sistema; fortalecimento da posição da organização 

dentro da comunidade. 

Mas, no que toca a gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável, há ainda de 

relevante interesse os seguintes instrumentos de gestão ambiental, entre outros: 

 A Avaliação do Ciclo de Vida de produtos, é um método standard da ISO 14000 para 

estudar os impactes ambientais através da avaliação do ciclo de vida de determinado 

http://blog.isotools.org/reducir-las-emisiones-de-carbono-con-verified-carbon-standard/
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produto, desde a conceção, produção e utilização. Este processo considera que a 

poluição do ar, da água e de resíduos sólidos, e outros recursos, são gerados quando 

matérias-primas são extraídas em excesso da natureza, através da análise da energia 

usada durante a extração ou manufaturação, ou do impacte causado durante a 

distribuição e utilização do produto. 

Ainda que essa questão pareça ser eminentemente tecnológica, tem uma dimensão 

direta e indiretamente vinculada ao comportamento humano e social. Por princípio, este 

instrumento requer uma vontade, uma disposição ética (que implica valores, atitudes e 

comportamentos) por parte dos promotores e gestores. Mas, também compromete o 

comportamento específico do utilizador (Pol, 2003). 

 A Valoração de Recursos, embora os ativos intangíveis e danos causados ao ambiente 

sejam difíceis de serem mensurados, os métodos de valoração podem auxiliar os 

envolvidos (empresas, comunidade e governo) realizar ações e destinar recursos que 

combatam a degradação do ambiente (Junior e Freire, 2011). Este instrumento é aplicado 

em relação à poluição da água, dos solos, ao desmatamento, entre outros, obrigando ao 

pagamento de uma taxa. 

Como exemplo ilustrativo deste instrumento e sua aplicabilidade, veja-se: a gestão dos 

recursos hídricos no Brasil iniciou uma nova fase com a aprovação da Lei 9433 da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, em janeiro de 1997. A gestão por bacia reconhece que o 

uso da água é múltiplo, excludente e gera externalidades e, portanto, a bacia representa 

o mercado de água onde seus utilizadores interagem. A unicidade da outorga permite 

uma melhor definição e garantia de direitos de uso da água. O plano de gestão introduz 

os elementos de oferta e procura deste recurso no tempo. E por fim, a cobrança que 

determina um valor económico para a água, pretendendo com isso a racionalização do 

seu uso. Esta é também a base do chamado princípio do poluidor-utilizador pagador 

(Junior e Freire, 2011; Motta, 1998). 

 Os Indicadores de Sustentabilidade, conforme Merico (2001), são utilizados para 

demonstrar os efeitos que as intervenções humanas exercem sobre o ambiente e podem 

traduzir-se numa estratégia para a avaliação constante do nível de sustentabilidade. A 

construção desses indicadores, de acordo com as dimensões económica, social e 

ambiental, pode apoiar a implantação de políticas ambientais públicas associadas às 

melhorias dos padrões avaliados, no sentido de melhorar o estado do ambiente, bem 
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como prevenir, mitigar e corrigir os impactes ambientais decorrentes das atividades 

humanas e suas dinâmicas, atuando assim diretamente tanto nos impactes quanto nas 

pressões e no estado do ambiente (SVMA e CEM, 2008). 

Tendo como base o desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental, há que encontrar o 

equilíbrio e uma visão de conjunto das várias dimensões do desenvolvimento, de modo a que 

a construção e concretização de ações e políticas seja viável, pela sobrevivência das espécies 

e da biodiversidade, das comunidades. 

3.2. Em cidades 

A sustentabilidade é uma crescente preocupação global, especificamente quando 

conjugamos fatores como: planeamento de infraestruturas urbanas; movimentos e 

crescimento populacionais; controle de poluição e consumo de recursos; gestão da água; e 

dinâmicas globais de desenvolvimento, com as alterações climáticas (Haughton e Hunter, 

1994; Martin e Rice, 2014). Resolver estas questões, exige uma abordagem integrada de um 

conjunto de temas, questões e perspetivas sobre variados sistemas urbanos que são 

tradicionalmente considerados separadamente (Dawson et al., 2014). 

Metade dos cerca de sete mil milhões de pessoas no mundo vive em cidades e cerca de três 

quartos da atividade económica é urbana. As cidades são também um “lar” de extrema 

privação e degradação ambiental, com cerca de um milhar de milhão de pessoas a viverem 

em favelas, um pouco por todo o mundo. Entre 2010 e 2050, a população urbana vai crescer 

de forma significativa, estimando-se um aumento de 2,5 a 3,0 mil milhões de pessoas, 

aumentando a parcela urbana da população mundial para dois terços, acompanhada dos 

aumentos na quota do PIB mundial e dos investimentos globais (UNSDSN, 2013). Este 

dinamismo das cidades faz com que o desenvolvimento urbano e as cidades sustentáveis 

sejam um grande desafio e uma grande oportunidade para o desenvolvimento sustentável. 

No entanto, tal envolve interações complexas dos cidadãos, organizações governamentais, 

ONG e empresas. Conjuntamente podem proporcionar o desenvolvimento de estratégias 

integradas (como exemplo: transporte público de acordo com a necessidade da população, 

planeamento do uso da terra e a construção de novas infraestruturas civis), cujo efeito 

combinado pode ser mais benéfico do que as ações de uma única agência ou organização 
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agindo unilateralmente (Dawson et al., 2014; Martin e Rice, 2014). Como tal, é necessária a 

integração em todos os setores que são tradicionalmente analisados de forma independente, 

por exemplo: recursos hídricos, transportes, gestão de resíduos e de saúde, bem como o 

esforço simultâneo para adaptar as cidades para se tornarem mais sustentáveis (Dawson et 

al., 2014).  

A associação da sustentabilidade ao desenvolvimento das cidades deu origem a um maior 

envolvimento dos cidadãos na criação do espaço urbano, procurando dar legitimidade às suas 

perspetivas, evidenciando a compatibilidade das mesmas com os propósitos do 

desenvolvimento sustentável, e com os princípios da Agenda 21. No entanto, um dos grandes 

desafios continua a ser conciliar a vida urbana com o desenvolvimento ambiental e 

sustentável, incluindo veículos e tráfego, pessoas e resíduos, aumento no consumo de 

materiais inorgânicos, conseguindo desta maneira preservar o ambiente saudável e a sua 

qualidade de vida.  

Na gestão ambiental urbana, podem ser consideradas as seguintes dimensões (Kraemer, 

2004): 

 Dimensão Económica – crescimento económico e produtividade através do trabalho, 

conhecimento e inovação, investimentos em infraestruturas, equipamentos. 

 Dimensão Ambiental – sustentabilidade do ambiente natural e construído através da 

gestão de recursos e de riscos. 

 Dimensão Social – melhoria nas condições de vida e animação social através de 

planeamento urbano, igualdade no acesso a saúde, educação, trabalho, habitação, 

transportes e equipamentos públicos e de recreio. 

 Dimensão Governação – melhorar o planeamento e a governação das cidades, em 

particular no que toca ao conjunto da visão de governação, processos de administração 

pública uniformizados, e a revisão e monitorização de resultados. 

A gestão urbana é indissociável da gestão ambiental, uma vez que trata da gestão do espaço 

urbano para possibilitar o desenvolvimento sustentável que garanta a sadia qualidade de vida 

dos seus habitantes. A cidade cumpre a sua função social no momento em que oferece aos 

cidadãos as condições necessárias para sua sobrevivência com dignidade humana, 
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garantindo o direito à habitação, ao saneamento, a infraestruturas urbanas e espaços verdes, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer (Louro e Menezes, 2012). 

O grupo de Qualidade de Vida da OMS (WHOQOL Group, 1994), definiu qualidade de vida 

como “a perceção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Nesta definição fica implícito que o conceito de qualidade de vida é subjetivo 

e multidimensional. A conceptualização da qualidade de vida emerge, assim, numa conjunção 

de dimensões qualitativas e subjetivas (grau de satisfação com a vida, felicidade, perceções 

de bem-estar e de saúde), entre outras. E abarca dimensões quantitativas e objetivas, que 

condicionam e circunscrevem a vida individual (grau de instrução, literacia, rendimento, 

acesso a bens e serviços) e a vida coletiva (condições ambientais e socioeconómicas, 

disponibilidade de bens e serviços públicos, desempenho dos sistemas de segurança social, 

nível de desemprego) (Ferrão e Guerra, 2004; WHOQOL Group, 1994). 

Em consequência, a investigação nesta área, deve refletir a análise relativamente a três 

aspetos principais: a necessidade de valorizar as dimensões do bem-estar subjetivo; a 

necessidade de avaliar o desenvolvimento a partir de indicadores que integrem aspetos não 

estritamente económicos (segurança, desemprego, pobreza, escolaridade, liberdade, 

transportes, entre outros); e a necessidade de integrar as preocupações de sustentabilidade 

ambiental, através de indicadores de desenvolvimento sustentável, como por exemplo, a 

qualidade da água, a existência de espaços de encontro social, investimento em formação e 

capacitação, a criação de normas e de equipamentos para avaliação e monitorização desses 

mesmos indicadores, diálogo e comunicação, para apoio ao processo de formulação e 

concretização de políticas públicas (Ferrão e Guerra, 2004).  

A existência destes indicadores são de extrema importância porque permitem conhecer a 

dimensão do bem-estar social e do bem-estar individual, contribuindo para uma melhor 

compreensão das preferências individuais e coletivas e para uma maior fiabilidade na 

comparação e previsão dos comportamentos, de determinado contexto. Por outro lado, 

permite a avaliação das políticas socioeconómicas que são ou foram concretizadas, e ao 

mesmo tempo, permite identificar outros problemas sociais relevantes e planear medidas e 

políticas; contribui para uma avaliação dos mecanismos de distribuição de recursos, das suas 

falhas e respetivas implicações; e por último, porque é da estrutura do bem-estar subjetivo 
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que podem mais claramente deduzir-se as complementaridades e interdependências 

resultantes de um jogo que se desenrola no quotidiano entre as várias áreas da vida individual 

e coletiva, como o rendimento, o emprego, a família, a saúde, etc. (Ferrão e Guerra, 2004; 

Martin e Rice, 2014). 

Do ponto de vista estratégico e do planeamento, a monitorização deste tipo de indicadores 

em contexto urbano e local é fundamental. Os decisores têm de estar munidos de informação 

para anteciparem e estudarem cenários e políticas públicas de desenvolvimento das cidades, 

e outros aglomerados (Malekpour et al., 2015; Menegat, 2002; Wei et al., 2015). As cidades 

necessitam de monitorização e ajustamento contínuos, enquanto se assegura a 

disponibilidade de fontes de financiamento público e privado para realização de investimento 

(Martin e Rice, 2014). É um desafio para os decisores, para os arquitetos, agentes de 

planeamento, entre outros, providenciar qualidade de vida nas cidades, aos seus residentes 

(Wei et al., 2015).  

De acordo com Tachizawa e Andrade (2001) é necessário que todo indivíduo tenha a 

consciência que para as futuras gerações terem água potável e energia elétrica, a 

conservação e preservação deve acontecer agora, para que as próximas gerações não sejam 

penalizadas com a escassez de recursos naturais, por descuido ou ignorância das pessoas 

do presente. Ainda segundo estes autores, a responsabilidade social e ambiental pode ser 

resumida no conceito de efetividade, como o alcance de objetivos do desenvolvimento 

económico e social. Essa efetividade está relacionada com a satisfação dos indivíduos, no 

que diz respeito à dimensão social, cultural e até económica, porque uma pessoa realizada 

pode desempenhar melhor seu papel social dentro da sociedade em que vive, uma vida 

saudável, produtiva e agradável. É preciso comunicar à sociedade a necessidade da 

preservação do ambiente e dos seus impactes dentro da cidade; com pequenas alterações 

de comportamentos pode-se melhorar o ambiente e a qualidade de vida, bem como melhorar 

e adequar o sistema de fluxos rodoviários da cidade, os processos de gestão de recursos, de 

resíduos urbanos, da água, etc., de acordo com o seu crescimento e desenvolvimento.  

Para Dawson et al. (2014), como boas práticas de gestão ambiental urbana e de diversidade 

de medidas de sustentabilidade – sendo algumas classes gerais de intervenção –, tem-se: a 

construção de novas infraestruturas de engenharia (por exemplo, sistemas de energia com 

reduzido consumo de carbono); a adaptação de edifícios e infraestruturas existentes (por 
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exemplo, adaptação de sistemas de isolamento); o reforço da resiliência dos sistemas naturais 

(por exemplo, restauração de serviços ecológicos); a redução de impactes associados à 

construção (por exemplo, ordenamento do território); a redução da vulnerabilidade (por 

exemplo, programas de educação); o aumento da capacidade de adaptação (por exemplo, 

estruturas governamentais mais ágeis); a adoção de instrumentos de mercado (por exemplo, 

impostos e incentivos para reduzir as emissões); a monitorização para obtenção de dados 

(por exemplo, deteção remota); a gestão de emergência (por exemplo, sistemas de alerta, 

planos de evacuação). 

Os centros urbanos não possuem boa reputação em questões de desenvolvimento ou de 

sustentabilidade ambiental. Há muitas cidades em África, onde os residentes têm uma 

expectativa de vida média de cerca de 40 anos, ou seja, metade do que teriam em cidades 

saudáveis, bem governadas (Satterthwaite e Dodman, 2013). Em cidades com rendimentos 

baixos e médios, é comum que entre um terço a cerca de metade da população se estabeleça 

em zonas desprovidas de água, saneamento, cuidados de saúde, escolas, e muitas vezes 

desprovidos de direito de voto, uma vez que para tal é necessário um endereço legal 

(Satterthwaite e Dodman, 2013). 

Enquanto isso, há muitas cidades com rendimentos elevados onde as emissões de GEE, por 

pessoa, são 5 a 10 vezes superiores à média global que precisa ser alcançada para deter as 

alterações climáticas. Muitas destas cidades ricas têm também níveis de utilização de 

recursos que seriam insustentáveis se estendidos a uma fatia alargada da população urbana 

em outros locais do mundo. Assim, parecem ser as cidades as grandes contribuidoras para 

falhas na expansão do desenvolvimento sustentável, num mundo com uma proporção cada 

vez maior de população a viver e/ou a trabalhar em zonas urbanas (Satterthwaite e Dodman, 

2013). 

Nenhuma destas potenciais vantagens acontece automaticamente: dependem das estruturas 

de governação local, dos governos e das suas relações com os grupos da população e da 

sociedade civil dentro das suas fronteiras – elaboração e aplicação de escolhas adequadas. 

Há muitos exemplos de inovação e boas práticas em cidades de países de rendimentos baixos 

e médios, onde a necessidade de melhorar a governação local é mais evidente (Satterthwaite 

e Dodman, 2013). Muitos provêm de autarquias urbanas competentes e democráticas em 

países onde os programas de descentralização deram mais poder e recursos a tais 
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autarquias, como no Brasil e na Colômbia. Muitos outros vêm de grupos locais e inovadores 

da sociedade civil – geralmente uma combinação de organizações de base e ONG locais – e 

cada vez mais de parcerias que esses grupos formam com os governos locais, o que por sua 

vez contribui para autarquias mais responsáveis e democráticas. 

É comum atribuir os problemas urbanos nas regiões sul do planeta ao rápido crescimento de 

áreas urbanas, no entanto há cidades que têm crescido rapidamente nos últimos 50 anos que 

têm evitado a maior parte dos problemas acima referidos (Satterthwaite e Dodman, 2013). Por 

exemplo, Porto Alegre, no Brasil, tem crescido muito rapidamente: de menos de metade de 

um milhão de habitantes em 1950 para atualmente mais de 3,5 milhões na sua área 

metropolitana. Os seus residentes desfrutam de uma média expectável de vida e indicadores 

de qualidade ambiental comparáveis a cidades ocidentais da Europa e a cidades da América 

do Norte. Têm uma alta qualidade de vida associada a políticas ambientais inovadoras 

(Menegat, 2002). À autarquia e demais autoridades locais, desde a década de 1990, são 

reconhecidos: o compromisso em apoiar a participação dos cidadãos; a maior 

responsabilização do governo local; e a boa gestão pública e ambiental (Menegat, 2002; 

Satterthwaite e Dodman, 2013). Note-se, contudo, que os municípios que tiveram maiores 

crescimentos económicos durante o período 2000-2008 não foram necessariamente aqueles 

que tiveram melhores desempenhos ambientais no período seguinte de 2008-2011, sugerindo 

que o aumento da riqueza não logrou melhorias ambientais, ou seja, que não há esta 

evidência empírica do desligamento discutido por Jackson (2009). 

Convém salientar que também as organizações públicas são promotoras de mudanças, 

melhorias, inovações e responsáveis por estabelecer objetivos estratégicos comuns. Isso 

implica conhecer as diferentes situações que existem, a deteção de necessidades e 

tendências sociais, o funcionamento dos sistemas técnicos, mas também das tendências de 

comportamento dos cidadãos que permitam que estes sistemas técnicos cumpram a função 

para a qual foram criados. A origem da iniciativa da intervenção e sua motivação real 

(melhorar a qualidade de vida, reabilitar uma área, estimular a renovação de população, etc.), 

além da congruência do que se projeta com a realidade atual, sua aceitação ou rejeição por 

parte dos afetados, condicionarão inevitavelmente a avaliação. Isso implica considerar a 

memória histórica e a descrição atual do lugar e dos recursos disponíveis antes do projeto; a 

valoração atribuída pela população e o conhecimento de suas necessidades e expectativas. 
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Entre vários instrumentos de gestão ambiental, destacam-se aqueles que mais diretamente 

têm a ver com a gestão ambiental e urbana, com a governação local, com as políticas e 

infraestruturas públicas locais: 

 O Plano Diretor Municipal (PDM) assemelha-se a um planeamento estratégico 

empresarial, e é um importante instrumento de planeamento para a gestão ambiental 

urbana e para o desenho de políticas locais, que pode ser concretizado em qualquer 

município, independentemente do seu tamanho ou população, a fim de alcançar um 

crescimento urbano ambientalmente mais equilibrado, socialmente mais justo e 

economicamente mais próspero. O Brasil possui 5564 municípios. Até 2008, havia  

1878 municípios que tinham PDM, representando cerca de 33% do total de municípios; 

372 estavam a rever o PDM; e 1263 estavam com o PDM em elaboração (IBGE, 2008). 

 Os Estudos de Impacte Ambiental (EIA) são uma ferramenta para identificar ambiental, 

social e economicamente os impactes de um projeto, antes das tomadas de decisão. 

Através deste instrumento, os riscos e os benefícios podem ser identificados, assim como 

o tempo para a concretização e desenvolvimento de um projeto. Um EIA deve ser 

informativo, rigoroso, prático e relevante, aberto à participação e discussão pública (IBGE, 

2010). 

 A norma ISO/DIS 37101, Sustainable Development of Communities, está a ser 

desenhada para ajudar as comunidades a concretizar um conjunto de métodos e 

ferramentas, com inteligência e resiliência, nas seguintes áreas: desenvolvimento de 

visão integrada e holística da sustentabilidade; promover as mudanças sociais e 

ambientais; promover a saúde e o bem-estar; encorajar a utilização responsável de 

recursos e, melhorar a governação. Para Bernard Leservoisier – responsável pela 

concretização da ISO/DIS 37101 na AFNOR (Membro ISO em França) –, esta norma será 

uma importante contribuição rumo à sustentabilidade da sociedade como um todo: “As 

comunidades que aplicarem coletivamente esta norma obterão benefícios se seguirem 

uma abordagem consistente e integrada a longo prazo” (ISO, 2015).  

3.3. Em universidades  

A década de 2005 a 2014, foi considerada pela UNESCO como a Década da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável, tendo por objetivo promover a integração dos princípios, 

valores e práticas do desenvolvimento sustentável em todos os aspetos da educação e do 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61885
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ensino (UNESCO, 2014). Segundo Goosen (2012), a educação para o desenvolvimento 

sustentável devia ser obrigatória para todos os jovens, dado que esta representa o único meio 

capaz de catalisar as mudanças culturais necessárias à sustentabilidade. Mais do que nunca, 

a educação pode, e deve, ter um papel decisivo ao fornecer aos alunos de todo o mundo, 

conhecimento, ferramentas e valores para descobrirem soluções para os desafios da 

sustentabilidade. Objetiva-se uma educação que pensa na sociedade e no futuro; ou seja, 

que deve manter e melhorar a atual qualidade de vida e das gerações vindouras; uma 

educação para todos os membros da sociedade, de tal forma que cada um tenha acesso ao 

saber ao longo da vida e seja portador de uma cultura do desenvolvimento sustentável, nas 

diferentes dimensões: económica, social e ambiental (Blewitt, 2008; Mayor,1998). A educação 

deve ajudar a responder à busca da felicidade, do bem-estar e da qualidade de vida, individual 

e coletiva (Kraemer, 2004). 

A ONU deu os primeiros sinais às universidades quanto ao seu papel no caminho global para 

o desenvolvimento sustentável. De acordo com a Declaração de Talloires (1990), as 

universidades devem ter um papel crucial na educação, investigação, formação de políticas 

necessárias à criação de uma cultura institucional da sustentabilidade. Devem educar para a 

cidadania ambientalmente responsável; estabelecer programas para produzir conhecimento 

em gestão ambiental, desenvolvimento económico sustentável, população e outros domínios 

relacionados, de forma a assegurar que todos os graduados universitários sejam formados 

em ambiente e sejam cidadãos ativos também na transmissão deste conhecimento (Calder e 

Dautremont-Smith, 2009). 

O papel de destaque assumido pelas universidades e outras instituições de ensino superior 

no processo de desenvolvimento sustentável, na preparação de estudantes, e na construção 

e disseminação do conhecimento, deve ser utilizado para construir uma sociedade mais 

sustentável e mais justa (Costel, 2015; Dicks et al., 2014). Todo o trabalho desenvolvido 

dentro das instituições de ensino superior tem um efeito multiplicador, pois cada elemento, 

estudioso e conhecedor das boas práticas de sustentabilidade, pode influenciar a sociedade, 

em variadas áreas de atuação (Kraemer, 2004; Tauchen e Brandli, 2006). As universidades 

têm sido frequentemente vistas como instituições-chave em processos de mudança social e 

de desenvolvimento (Brennan et al., 2004).  
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A Declaração de Quioto, sublinha a dimensão ética da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, que além de ensinar princípios deve promover práticas igualmente sustentáveis 

(Kraemer, 2004; UNESCO, 2014). As universidades em todo o mundo devem procurar 

estabelecer e disseminar uma compreensão mais clara do conceito de desenvolvimento 

sustentável e encorajar princípios e práticas de desenvolvimento sustentável mais 

apropriados ao nível local, nacional e global, de formas mais consentâneas com as suas 

missões (Dick et al., 2014; Kraemer, 2004). É, por isso, indispensável que estas organizações 

incorporem os princípios e práticas da gestão ambiental e da sustentabilidade, seja para iniciar 

um processo de consciencialização a todos os níveis, incluindo professores, funcionários e 

estudantes, seja para tomar decisões fundamentais sobre o seu próprio funcionamento 

(Tauchen e Brandli, 2006). 

As universidades podem ser vistas como “pequenas cidades” devido ao seu tamanho, 

população e vários complexos de atividades que têm lugar nos campi, com impactes diretos 

ou indiretos no ambiente. Um campus inclui infraestruturas básicas, sistemas de energia, 

redes de abastecimento de água e de saneamento, gestão de resíduos e vias de acesso 

(transportes), potenciadoras de impactes no ambiente, e como tal, tendo em conta as políticas 

estabelecidas para a gestão ambiental, esses impactes devem ser geridos e monitorizados. 

A poluição ambiental e a degradação causada pelas universidades, sob a forma de energia e 

consumo de materiais, nas atividades de ensino e investigação, entre outros, podem ser 

consideravelmente reduzidos através de aplicação de medidas técnicas e organizacionais 

(Alshuwaikhat e Abubakar, 2008).  

Na Europa, tem vindo a ser concretizado o projeto Ecocampus, que visa o estabelecimento 

de um SGA compatível com a ISO 14001, em instituições de ensino superior. Entre os seus 

objetivos está integrar a gestão ambiental em todas as áreas do campus, providenciando 

qualidade de produtos e serviços aos envolvidos (alunos, professores, funcionários, 

fornecedores, e outros); cumprir a legislação e outros requisitos ambientais; reduzir o uso de 

recursos como água e energia; reutilizar recursos sempre que possível como o papel; 

encorajar o uso de materiais reciclados e promover a reciclagem; prevenir a poluição 

atmosférica pela redução da emissão de poluentes gasosos; providenciar informação e 

formação adequada a todos os envolvidos no campus; promover a comunicação interna e 

externa a todas as partes interessadas e de modo a que haja um desempenho ambiental 

positivo, e garantindo que todos têm acesso à estratégica política ambiental (UNL, 2015; 

Tauchen e Brandli, 2006).  
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O acompanhamento e monitorização de um SGA concretizado no campus, bem como a 

avaliação dos comportamentos para o desenvolvimento sustentável, podem ser obtidos 

através de indicadores que respondam às dimensões económica, social e ambiental, em 

conformidade com a definição de desenvolvimento sustentável. O compromisso entre a teoria 

e a prática no que diz respeito à gestão ambiental, no seio da comunidade académica, deve 

ser efetivo, quer através da ética, da ecologia institucional, do desenvolvimento de políticas e 

estratégias, intercâmbio de informação sobre desenvolvimento sustentável, quer através da 

partilha de conhecimento e experiência (Carta Copernicus, 1994).  

De acordo com o Campus Blueprint for a Sustainable Future (SEC, 2014), entre várias 

recomendações para as ações a promover pelos campi, reforça-se a ideia da necessidade de 

promover o uso do campus como um laboratório experimental e como modelo de 

desenvolvimento sustentável para as comunidades exteriores ao campus, servindo assim de 

exemplo de boas práticas e comportamentos ambientais. A concretização de um SGA numa 

universidade, com vista ao desenvolvimento sustentável, pode ser influenciada por diversos 

fatores. No entanto, devem ser considerados os fatores humanos, no processo de gestão da 

mudança organizacional: resistência, comunicação, empowerment, envolvimento e cultura 

organizacional (Verhulst e Lambrechts, 2014).  

A função mais importante da universidade e da educação, em geral, é a de promover 

“capacidades” e expandir as fronteiras do conhecimento e ferramentas técnicas com 

tecnologia avançada e inovadora. O âmbito e os objetivos do trabalho académico, são 

necessários e interdependentes, e cada vez mais, as universidades são chamadas a 

desempenhar um papel preponderante no desenvolvimento de uma forma de educação 

multidisciplinar e eticamente orientada, de forma a encontrar soluções para os problemas 

ligados ao desenvolvimento sustentável e às comunidades locais, e assim influenciar 

comportamentos sociais e educacionais.  

No Brasil, por intermédio do projeto Verde Campus, a UNISINOS foi a primeira universidade 

da América Latina a ser certificada segundo a ISO 14001. O projeto visa a preservação, a 

melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, assegurando condições de 

desenvolvimento socioeconómico, segurança do trabalho, proteção da vida e qualidade 

ambiental. Um dos resultados mais relevantes alcançados foi a criação do curso de Gestão 

Ambiental no ano de 2005. Com isso, a UNISINOS possibilitou a criação de laboratórios para 
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estudos ambientais, pesquisas básicas e aplicadas e, ainda, ferramentas de 

geoprocessamento e demais recursos técnicos e humanos necessários para a formação dos 

seus alunos (Tauchen e Brandli, 2006; UNISINOS, 2015). 

Na gestão ambiental, decisões em consonância com os princípios do desenvolvimento 

sustentável são decisões éticas, que contribuem para a manutenção e aperfeiçoamento de 

sistemas de sustentação da vida. O fortalecimento de códigos de conduta e diretrizes para a 

comunidade científica e tecnológica contribui decisivamente para a consciência ambiental e o 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2012b). 

Através de processos de educação para o desenvolvimento sustentável as universidades 

melhoram os processos de educação, tornando-os mais relevantes e responsáveis no que 

toca ao ambiente e à consciência ambiental, enquanto indivíduos e enquanto instituição; 

promovem conhecimento junto dos vários atores da sociedade civil, através de metodologias 

e estratégias adaptadas aos desafios ambientais contemporâneos, locais e globais; e 

encorajam as pessoas a ser inovadoras, com pensamento crítico, para resolverem problemas, 

compreender as complexidades e cooperarem entre todos, para o bem comum (Kraemer, 

2004; UNESCO, 2014).  

3.4. Perceção da população sobre o desenvolvimento sustentável 

Os dados relativos à perceção da população especificamente sobre o desenvolvimento 

sustentável, quer a nível local, nacional ou à escala global são escassos ou nulos (Leiserowitz 

et al., 2005; Scott, 2015; Vasi, 2012). Em geral, tanto o desconhecimento como a falta de 

envolvimento da população sobre questões relativas ao desenvolvimento sustentável é 

grande. 

Leiserowitz et al. (2005) através de levantamentos multinacionais e quase de escala global, 

que tiveram como base um conjunto diversificado de dados empíricos relacionados com 

subcomponentes do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento e ambiente; as forças 

motrizes da população, riqueza/pobreza/consumismo, tecnologia e a diferença entre as 

atitudes e comportamento, entre outros, avaliaram indiretamente atitudes públicas 

relativamente ao desenvolvimento sustentável num sentido holístico. Os resultados deste 
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estudo indicaram que, em geral, o público mundial apoia os princípios fundamentais do 

desenvolvimento sustentável. No entanto, há muitas contradições, incluindo as lacunas e as 

críticas entre o que as pessoas dizem e fazem, tanto como indivíduos como comunidade.  

De acordo com Scott (2015), uma série de pesquisas de opinião pública efetuada em vários 

países revelam que é generalizadamente aceite a necessidade para o desenvolvimento 

sustentável, e que o público em geral, através das suas atividades sociais e de consumo já 

está envolvido na temática do desenvolvimento sustentável. No entanto, ressalta-se que o 

foco destes estudos tem sido principalmente sobre os comportamentos individuais e 

familiares, tais como reciclagem e redução do uso de energia. Segundo o mesmo autor, a 

maioria das pessoas tem pouca noção sobre o que é o desenvolvimento sustentável, e quando 

a tem, consideram-no como sinónimo de “ser verde”. Na sua opinião, o desenvolvimento 

sustentável (ou seja, ser verde) está agora normalizado por meio de atividades como 

reciclagem, evitar sacos de plástico, isolamento térmico, condução mais cuidadosa, etc. Em 

relação ao desenvolvimento sustentável, Scott (2015), tal como Leiserowitz et al. (2005), 

também concluiu que as pessoas dizem mais do que na realidade fazem. 

Olhando para a problemática sobre um ponto de vista estritamente ambiental, os resultados 

de pesquisas nacionais e internacionais sugerem que o sentimento da sociedade civil para o 

desenvolvimento sustentável é um pouco inconsistente. Por um lado, o apoio da sociedade 

civil para o desenvolvimento sustentável é grande, já que a grande maioria das pessoas está 

preocupada com os problemas ambientais. Por outro lado, o apoio da sociedade civil é muitas 

vezes escasso, já que muitos dos cidadãos estão mal informados sobre os problemas 

ambientais e não os percebem como tão importantes como muitos especialistas argumentam 

que eles são (Vasi, 2012). No entanto, campanhas de educação e sensibilização ambiental 

podem ser uma estratégia eficiente para aumentar a consciência sobre questões de 

desenvolvimento sustentável e, por consequência, aumentar a participação efetiva dos 

cidadãos e a qualidade da sua participação em ações para o desenvolvimento sustentável 

(Barrutia et al., 2015; Vasi , 2012). 

Em 2012, o governo brasileiro fez um estudo baseado em inquéritos à população, ao longo 

de 20 anos (MMA, 2012). Este estudo revelou um aumento da perceção da população acerca 

de questões ambientais, especificamente o desenvolvimento sustentável e também acerca do 

consumo sustentável. O indicador mais evidente desta evolução positiva está no número de 
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pessoas que espontaneamente não sabiam mencionar um problema ambiental no Brasil, na 

sua cidade ou no seu bairro – que se reduziu de 46% em 1992 para 11% em 2012 (MMA, 

2012). Este estudo revelou que conceitos como “desenvolvimento sustentável”, “consumo 

sustentável” ou “biodiversidade” já fazem parte do repertório de muitos brasileiros no 

cotidiano. O estudo revela ainda que mais da metade da população brasileira (53%) 

desconhecia o significado do conceito “desenvolvimento sustentável” (não ouviu falar). Entre 

os 47% daqueles que conheciam o conceito, apenas um quarto o considerou como “cuidar do 

ambiente, das pessoas e da economia do país ao mesmo tempo”. A opção mais apontada foi 

a que relaciona desenvolvimento sustentável com a não destruição dos recursos naturais. A 

ideia de fortalecer os três pilares do desenvolvimento sustentável, é algo ainda não divulgado, 

ou seja, as dimensões económicas e sociais não são conhecidas pelos brasileiros (MMA, 

2012). 
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Capítulo IV  

Caraterização da área de estudo 

4.1. Paragominas: da insustentabilidade a “município verde” 

O município de Paragominas, que durante décadas viu quase metade do seu território 

desmatado devido à exploração predatória, mostrou que é possível combater o fogo e a 

motosserra por meio da integração social, educação e vontade política.  

4.1.1. História e caraterização do município de Paragominas 

4.1.1.1 Fundação e localização de Paragominas 

De acordo com a Prefeitura de Paragominas (2011), em 23 de janeiro de 1961 foi lançada a 

Pedra Fundamental do futuro município de Paragominas, que contou com a presença do 

Bispo Dom Eliseu Coroli, o qual através de uma missa solene na Igrejinha de madeira, ao pé 

do cruzeiro, abençoou a nova “Vila Paragominas”. A fundação de Paragominas foi diferente 

da de outros municípios do Pará, porque a maioria surgiu através da colonização portuguesa, 

das missões jesuítas. Paragominas, pelo contrário, foi bem planeada pelo seu fundador – o 

mineiro Célio Resende de Miranda (natural do Estado de Minas Gerais) –, que se interessou 

pelas imensas riquezas paraenses, matas inexploradas e clima propício à agropecuária. Em 

1958 fez sua primeira viagem ao Pará e sobrevoando a região, estudou vários locais de 

potencial interesse, sendo a área de eleição aquela que se encontra entre os rios Gurupi e 

Capim (Prefeitura de Paragominas, 2011). Como se ilustra na Figura 2, o município de 

Paragominas está localizado na mesoregião sudeste paraense a 310 km da capital do Estado 

(a cidade de Belém).  

Ainda nesse mesmo ano (1958), Célio Miranda foi ao encontro do Presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira (Presidente da República do Brasil entre 1956 e 1961), para obter a 

autorização para implantar o seu projeto. Juscelino apoiou os planos do fundador, concluindo 

que a nova povoação evitaria a invasão das terras por estrangeiros ou aventureiros e 
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contribuiria para o povoamento desta região, à época despovoada. O presidente deu-lhe um 

documento que deveria ser entregue ao governador do Pará, na época Joaquim de 

Magalhães Cardoso Barata, normalmente conhecido como Magalhães Barata. Nesse 

documento, o presidente Juscelino solicitava ao governo paraense que fosse cedida a Célio 

Miranda a porção de terra por ele escolhida. Além de receber a concessão da terra, Célio foi 

presenteado com uma planta elaborada pelo urbanista Lúcio Costa, a qual havia concorrido, 

junto a outras, para o projeto de construção de Brasília, classificando-se em 4° lugar. Este 

projeto foi obtido por Célio Miranda através da doação feita por intermédio do Geólogo Jofre 

Mozart Parada que, na época, trabalhava em Brasília (Prefeitura de Paragominas, 2011). A 

planta fora planeada em formato tri-hexagonal e, como não havia a quantidade necessária de 

recursos, a planta original sofreu algumas modificações. A Figura 3 mostra uma fotografia 

aérea da cidade, que permite visualizar a arquitetura geométrica seguida, ainda que com 

alguns desvios, aquando do seu estabelecimento. Outras fotografias desta cidade podem ser 

observadas nas Figuras VI.1 a VI.9, no Anexo VI. O nome Paragominas tem origem nas 

palavras Pará, Goiás e Minas, homenagem aos primeiros colonizadores (Leal, 2000). 

 

Figura 2 – Localização Paragominas (elaborado com base em IBGE, 2011). 
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Na década de 60, visando a ocupação da região amazónica, surgiram algumas estradas que 

permitiam o acesso à região. Uma das primeiras estradas foi a rodovia Belém-Brasília. Com 

a abertura desta rodovia e a futura edificação da cidade de Paragominas, foram criados 

incentivos para povoar a região através de projetos governamentais. A implantação desta 

rodovia favoreceu a fundação e expansão demográfica do município de Paragominas, 

designadamente da cidade homóloga. Inicialmente, Paragominas pertencia tanto ao distrito 

de São Domingos do Capim, como ao distrito de Camiranga que integrava o município de 

Viseu. A sua emancipação ocorreu a 23 de janeiro de 1965, já no governo de Jarbas 

Gonçalves Passarinho. 

O município de Paragominas tem uma área de 19 341,86 km² e apresenta-se a uma altitude 

de 85,67 metros acima do nível do mar. As suas coordenadas geográficas são: 02º57’24’’ de 

latitude sul; 47º31’36’’ de longitude. Os limites atuais do município que conheceram diversos 

ajustamentos ao longo da sua breve história, são: a norte Ipixuna do Pará e Nova Esperança 

Figura 3 – Vista aérea da cidade de Paragominas, sem escala (Google Earth, 2014). 



4. Caraterização da área de estudo 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

46 
 

do Piriá; a sul, Ulianopolis, Dom Elizeu e Goianésia do Pará; a leste, Estado do Maranhão e 

a oeste, Ipixuna do Pará (GEP, 2012). 

4.1.1.2 Caraterização edafo-climática e ecológica do município de Paragominas 

O clima do município de Paragominas é equatorial húmido do tipo AW (mesotérmico e húmido) 

segundo a classificação de Koppen. A temperatura média anual é elevada, em torno de  

25º C, apresentando chuvas intensas e ventos com variação entre 1,5 m/s e 1,9 m/s. O 

período mais quente, com médias mensais rondando os 25,5º C, coincide com os meses de 

primavera no hemisfério Sul. As temperaturas mínimas diárias de 20º C, ocorrem nos meses 

de inverno (de junho a agosto). O regime pluviométrico varia, geralmente, entre 2 250 mm e 

2 500 mm anuais. As chuvas, apesar de regulares, não se distribuem igualmente durante o 

ano, sendo mais fortes de janeiro a junho (cerca de 80%), o que implica grandes excedentes 

hídricos e, consequentemente, grandes escoamentos superficiais e cheias dos rios. A 

humidade relativa do ar é, em média, 85% (GEP, 2012). 

Os solos existentes no município incluem várias associações, a saber: Latossolo Amarelo, 

textura muito argilosa, Latossolo Amarelo, textura argilosa e Concrecionários Lateríticos; 

Latossolo Amarelo, textura média e Areias Quartzosas. Há presença de Solos Aluviais e Solos 

Indiscriminados nas áreas de várzea (Leal, 2000).  

Segundo o Governo do Estado do Pará (GEP, 2012), a vegetação originária do município era 

representada pela floresta densa da sub-região dos altos planaltos do Pará-Maranhão, pela 

floresta densa de planície aluvial e dos terraços. Entretanto, os constantes desmatamentos, 

provocados pelo avanço da agropecuária na região, reduziram, drasticamente, as grandes 

áreas cobertas pela floresta original, dominadas hoje por extensas áreas de mata secundária 

(“capoeira”, floresta em regeneração nos seus diversos estágios de desenvolvimento).  

De acordo com Paragominas, município do Pará (2007) a alteração da cobertura vegetal 

natural em imagens LANDSAT-TM do ano de 1986, era cerca de 24%. Paragominas contém 

parte do lado direito da bacia do rio Capim e parte do lado esquerdo da bacia do rio Gurupi. 

Também faz parte do seu património natural a colónia indígena do Canindé, com uma área 

total de 125 000 ha (1250 km²) na zona mais a sul. 
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O município possui uma topografia onde os níveis altimétricos apresentam pouca variação. 

Contudo, tais níveis encontram-se a cotas mais elevadas que a média dos municípios da 

microrregião de Paragominas. A referência que se tem é a da sede municipal, onde a altitude 

alcança cotas aproximadas de 40 m. Entretanto, mais ao sul do município, essas cotas sobem 

um pouco mais (GEP, 2012).  

A geologia do município é representada pela formação de Itapicuru, do Cretáceo, que 

apresenta arenitos, predominantemente vermelhos, finos, caulinicos, argilitos vermelhos 

laminados e calcário margoso fossilífero. Existe, ainda, a presença de sedimentos do 

Terciário, Barreiras e Quaternários subatual e recente. O relevo apresenta tabuleiros 

relativamente elevados e aplainados, formas colinosas dissecadas, baixos tabuleiros, terraços 

e várzea. Morfoestruturalmente faz parte da unidade que se convencionou chamar de Planalto 

Sul do Pará/Maranhão (GEP, 2012).  

Existem vários rios importantes no município. Na região sudeste-nordeste está o rio Gurupi 

que separa o Pará do Maranhão. Na sua margem esquerda, aparecem vários afluentes, tais 

como o Gurupizinho, o Uraim, o Coaraci-Paraná, o Croantá e o Piriá. Em direção oposta, no 

sentido oeste, está o rio Surubiju, que limita o município com Rondon do Pará e recebe uma 

série de cursos de água na sua margem direita, que pertencem a Paragominas. O rio Surubiju 

é, no município, o afluente mais importante do rio Capim. O rio Capim é outro curso de água 

importante para o município e serve de limite entre Paragominas e São Domingos do Capim. 

Primeiro possui a direção oeste-leste, depois, a direção norte, até chegar ao paralelo de 3º, 

onde recebe o rio Candiru-Açu, o seu último afluente da margem direita dentro do município, 

serra do Tambaú de limite natural com São Domingos do Capim. O rio Uraiam banha a sede 

do município a noroeste (GEP, 2012; Gomes et al., 2000). 

4.1.1.3. Caraterização demográfica e socioeconómica do município de Paragominas 

Atualmente o município de Paragominas possui uma população diversificada com 

caraterísticas culturais e sociais diferentes entre si, devido à emigração para o município de 

pessoas provenientes de outros estados do Brasil que aí se estabeleceram em busca de 

melhores condições de trabalho e sobrevivência. Nessa diversidade de proveniências 

geográficas sobressaem os mineiros, os capixabas, os baianos, os goianos, os paraenses, os 

nordestinos e os sulistas. 



4. Caraterização da área de estudo 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

48 
 

A população residente no município, que em 2010 era de 97 819 habitantes segundo o Censo 

Demográfico 2010 (IBGE, 2015), tem vindo sempre a aumentar, conforme se pode ver na 

Figura 4. A densidade populacional embora tenha aumentado também ao longo dos anos, 

permanece muito baixa – 5,06 hab./km2, em 2010 – refletindo o enorme diferencial entre a 

população total e a área do município. 

 
(1) População Estimada. 

 

Figura 4 – Evolução da população e densidade populacional na cidade de Paragominas, Pará, Brasil 
(a partir dos dados de IBGE, 2015). 

A Figura 5 mostra o crescimento acentuado da população urbana relativamente à rural, ou 

seja, a ocorrência do fenómeno de “urbanização”. Em 2010, 76 511 individuos residiam na 

cidade e 21 308 na zona rural (IBGE, 2015), ou seja mais de 78% da população total do 

município concentrava-se nas suas áreas urbanas, nomeadamente na cidade de 

Paragominas, a sede do município. 

Desde os anos oitenta, como se pode observar na Figura 6, a proporção dos indivíduos de 

género masculino é ligeiramente superior à dos indivíduos do género feminino. No entanto, a 

partir da última década a distribuição por género está praticamente equilibrada. Segundo o 
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Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015), em 2010, residiam em Paragominas 49 267 homens, 

e 48 552 mulheres.  

 
Figura 5 – Evolução da distribuição da população urbana e rural. (a partir dos dados obtidos em IBGE, 
2015). 

 

Figura 6 – Evolução da distribuição da população por género na cidade de Paragominas, Pará, Brasil 
(a partir dos dados obtidos em IBGE, 2015). 

A juventude da população do município de Paragominas é patente na Figura 7. Em 2010,  

63% da população tinha menos de 30 anos, isto embora o peso dos escalões etários mais 

velhos tenha aumentando ligeiramente ao longo das últimas décadas. 
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De acordo com Pinto et al. (2009), Paragominas alberga no seu território a maioria das 

atividades económicas da Amazónia: agricultura de pequena, média e grande escala; 

pecuária; atividade madeireira; produção de carvão; reflorestamento e mineração de bauxite. 

Em conjunto, essas atividades movimentam os setores da indústria e de serviços, tornando- 

-os as principais fontes do PIB e de empregos do município. Segundo os mesmos autores, 

em 2006, Paragominas atingiu o PIB de R$ 575 milhões, a preços de mercado corrente  

(11º maior do Pará), dos quais: 50,6% foram adicionados pelo setor de serviços (transporte, 

comunicação, comércio etc.); 21,7% pelo setor industrial; 18,2% pelo setor agropecuário 

(inclui extração vegetal); e 9,5% pelos impostos. 

Verifica-se que a principal atividade económica desenvolvida em Paragominas é a pecuária, 

praticada desde a década de 70 do século passado e cuja expansão foi o resultado de 

incentivos no âmbito dos projetos governamentais para povoar e desenvolver a Amazónia. 

Nessa década o gado era proveniente dos estados do Maranhão, Goiás e Minas Gerais.  

 
Figura 7 – Evolução de distribuição da população por idade na cidade de Paragominas, Pará, Brasil (a 
partir de dados obtidos em IBGE, 2015). 

A pecuária trouxe consequências no âmbito social e ambiental para a região, contudo, essa 

atividade mantém um lugar de destaque na economia do município. Em 2007, o município 

possuía o sexto maior rebanho do Pará, com 419 430 cabeças, equivalente a 3% do rebanho 

bovino paraense (Pinto et al., 2009). Paragominas conta hoje com 550 mil bovinos, 

distribuídos por 500 mil hectares de pastagem, que correspondem a BRL 300 milhões de 
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investimentos no município. Tem havido também preocupação com o desenvolvimento da 

pecuária leiteira voltado para o pequeno produtor, que se iniciou com os projetos financiados 

pelo Banco da Amazónia – BASA e Banco do Brasil – BB. (Pavese, 2011) 

O município de Paragominas possui vocação para a exploração madeireira – na Figura VI.12 

do Anexo VI, mostra-se uma das últimas árvores que não foi cortada, para destacar a beleza 

de sua floresta natural, quase extinta. Com a desflorestação associada à expansão da 

atividade pecuária, na sequência dos projetos agropecuários, houve necessidade de 

aproveitar a madeira. Este aproveitamento deu origem a uma explosão de serrações até à 

década de 90 (do século passado). Em consequência da crise económica que assolou o Brasil 

nos anos de 1990 e das pressões ambientais, a importância do setor reduziu-se 

drasticamente. O município produziu 653 mil m3 de madeira em 2007, o equivalente a 7% da 

produção paraense (Pinto et al., 2009). Mais recentemente, regista-se a expansão da área de 

floresta plantada destinada à indústria do mobiliário. Assim, atualmente, mesmo depois da 

diversificação da economia do município, o setor representa quase 50% da arrecadação do 

imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Com grandes perspetivas para o 

futuro, Paragominas sediará o primeiro distrito da indústria do mobiliário da Amazónia, 

escolhida pelo projeto Promos (pela agência fomentadora de negócios da câmara de Milão) 

que prevê investimentos, cooperação tecnológica e gestão empresarial entre os fabricantes 

de móveis da Lombardia, região localizada ao norte de Itália, e o setor mobiliário de 

Paragominas (Pavese, 2011). 

Além dos avanços dos setores pecuário e florestal, a agroindústria é outra atividade que 

despontou no município. Em 1997, foi implantado na região o primeiro plantio de grãos em 

escala comercial, vindo Paragominas a tornar-se o principal produtor de grãos do estado 

(Barbieri, 2007). A produção de grãos corresponde de 15% a 16% do PIB municipal. São 

produzidos milho, arroz e soja. Cerca de 70% da produção de soja é exportada. A agricultura 

comercial gera aproximadamente 2000 empregos diretos, tendo cerca de 100 produtores. Nas 

figuras VI.23 a VI.28 do Anexo VI, ilustra-se o mercado/comércio de produtos agrícolas locais. 

Paragominas apresenta um grande potencial para mineração, principalmente de bauxite, 

presente em 58% da área do município. Existe ainda em menor proporção, alumínio (14% de 

sua área), caulino (0,7%) e prata (0,5%) (Pinto et al.,2009). O município passou por inúmeras 

transformações económicas, sociais e ambientais desde a instalação da maior produtora 
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global de minério de ferro Companhia Vale, que adquiriu uma área de 20 mil hectares no 

município. A exploração iniciada em 2007 possui capacidade nominal de 5,4 milhões de 

toneladas por ano (Pinto et al., 2009). A bauxite da região, é transportada pelo sistema de 

mineroduto até a cidade de Barcarena para processamento em alumínio na refinaria 

ALUNORTE (ver Figuras VI.21 e VI.22 do Anexo VI). O projeto trouxe investimentos para as 

áreas urbanística, educativa e de segurança. Desta forma o comércio e outras áreas de 

serviços cresceram bastante, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, 

nomeadamente asfaltamento, ambulâncias (ICMM, 2012). 

Além das atividades económicas relatadas, algumas atividades informais de pouco destaque 

que compõem a economia do município de Paragominas compreendem: o pequeno comércio 

ambulante (de que são exemplo os vendedores ambulantes de lanche e de confeções); os 

serviços pessoais (cabeleireiras, esteticistas, costureiras e empregadas de limpeza, entre 

outros); e a construção civil. Estas, embora sejam atividades de pouco destaque na geração 

de renda do município, são responsáveis pelo rendimento de muitas famílias ou complemento 

deste. Trata-se de atividades remetidas à economia informal, mas que mostram a importância 

dos trabalhadores informais na economia da cidade e do município. Uma outra atividade 

informal é a produção artesanal de sabão, atividade desenvolvida desde há bastante tempo 

no município por mulheres que produzem para o próprio consumo e para comercialização.  

4.1.1.4. A distribuição da população na cidade de Paragominas  

A cidade de Paragominas está dividida em cinco grandes áreas que são: Centro, Centro 

Alargado, Promissão, Camboatã e os bairros da periferia. Os bairros de Paragominas são no 

total 26, distribuídos pelas grandes áreas conforme se pode ver na Tabela 1. Os bairros da 

periferia são os que recebem as maiores quantidades de migrantes e que ficam à margem do 

apoio do município.  

Devido ao constante fluxo migratório, o número de bairros tende a aumentar, crescendo o 

número de famílias que vivem em lugares sem condições de habitação. Os novos bairros são 

criados pelos próprios moradores, sendo-lhes atribuído o nome dos seus fundadores. 
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Tabela 1 - Organização dos bairros de Paragominas. 

Área  Bairro 

Promissão Promissão 1 
Promissão2 
Promissão3 
Urain 1 
Urain2 

 Urain3 
Angelim 
Bela Vista 

  
Camboatã Cidade Nova 

Camboatã 1 
Nova Conquista 
Camboatã 2 

  
Centro Centro 

Pandulfe 
  

Centro alargado Nova Esperança 
Novo Horizonte 
Setor Industrial 
J.K. 

  
Bairros da Periferia Jaderlândia 

Parque 4 
Nagibão 
Colonia Urain 
Helena Coutinho 
Olga Moreira 
Guanabara 
Parque 4 

 

4.1.1.5. Equipamentos e serviços sociais 

A cidade de Paragominas dispõe de um hospital municipal e três particulares com convénio 

com o Sistema único de Saúde – SUS. O município dispõe de um total de 148 camas, 

mantidos com recursos do SUS. As camas disponíveis para o atendimento da população são, 

maioritariamente, de hospitais privados, que mantêm convênio com o SUS. Os hospitais 

privados oferecem um total 80 camas, enquanto o hospital municipal dispõe de 68 camas. 

Estes hospitais estão equipados com diversos aparelhos de diagnóstico, tais como: três 

mamógrafos, um tomógrafo, dois Ultrassom doppler coloridos, dois eletrocardiógrafos, dez 

Eletroencefalógrafo e seis Raio X (IBGE, 2014). 
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Dispõe de um sistema de comunicação de quatro operadoras móveis e serviços das agências 

bancárias: Banco da Amazónia S/A – BASA; Banco do Brasil S/A; Banco Bradesco S/A; Banco 

do Estado do Pará – BANPARA e HSBC Bamerindus. Há, também, o escritório regional do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e um escritório do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Relativamente à educação, pode-se dizer que esta é uma área privilegiada em Paragominas, 

pois conta com profissionais qualificados devido à implantação de algumas universidades que 

funcionam em período regular e intervalar: Universidade do Vale do Acaraú – UVA; 

Universidade da Amazónia – UNAMA e a Universidade do Estado do Pará – UEPA. A cidade 

possui uma rede de ensino com 27 escolas na cidade e 43 no campo, além de uma escola de 

nível técnico, a Escola de Trabalho e Produção de Paragominas – ETPP que capacita jovens 

e adultos com formação e pesquisas nas áreas do mobiliário, agrícola, informática e ambiente. 

4.1.2. O projeto de desmatamento e a classificação como “Município Verde” 

A desflorestação e a degradação da floresta Amazónica é um grave problema ambiental tendo 

implicações a nível do aquecimento global, ciclos hidrológicos e perda de biodiversidade. Até 

2012, a desflorestação atingiu quase 19% da floresta original do território e estima-se que 

uma área similar tenha sido degradada pela extração de madeira e/ou fogo (Whately e 

Campanili, 2013). 

Em resposta às pressões da opinião pública, o governo do Brasil lançou, em 2004, um 

ambicioso programa de combate à desflorestação, chamado Plano de Prevenção e Controle 

do Desmatamento na Amazónia – PPCDAM. Este também foi motivado pelo fato da 

desflorestação ter contribuído com mais de 55% das emissões de GEE, em 2004, o que levou 

o Brasil a ser quarto maior emissor no mundo (Krakhecke, 2015). Existia, à data, uma grande 

preocupação quanto à suficiência das medidas para erradicar ou mesmo controlar a 

desflorestação ilegal a longo prazo visto que a maioria das iniciativas aplicadas era de 

natureza regulatória ou meramente repressiva, incapazes de alterar a dinâmica das atividades 

produtivas vinculadas à desflorestação e, ao mesmo tempo, fomentar uma nova base 

económica sustentável na região. Assim, nesse contexto, surgiram diversas iniciativas locais 

e/ou regionais de combate à desflorestação, como é o caso do Programa Municípios Verdes 

no Estado do Pará. Este programa foi lançado pelo Governo do Estado do Pará em março de 
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2011, sendo uma iniciativa desenvolvida em parceria com municípios, sociedade civil, 

privados e Ministério Público. Os objetivos gerais são o combate ao desmatamento e ao 

mesmo tempo fortalecer uma produção rural sustentável por meio de ações estratégicas de 

ordenamento e gestão ambiental e fundiária. Isso é feito a partir de pactos locais nos 

municípios, monitorização da desflorestação, implantação do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) e fortalecimento da gestão ambiental municipal (Whately e Campanili, 2013). 

Em Paragominas, a administração local colocou em prática uma série de políticas ambientais 

e de sustentabilidade que lhe rendeu o prémio Chico Mendes, em 2010, e a sua retirada da 

Lista do Desmatamento. Foi o primeiro município na relação do Ministério do Meio Ambiente 

a conseguir esta honraria. Ressalte-se que a queda no ritmo de desmatamento não foi o único 

critério de avaliação do município, mas também a participação popular, a efetividade das 

ações, o impacte social, tanto na educação como nos potenciais de inovação e difusão. De 

acordo com Villela (2010), apesar de essas mudanças terem surgido somente a partir da 

primeira década de 2000, devido a pressões externas, seja do mercado internacional, seja do 

governo federal, o município soube ir além do cumprimento legal e envolver diretamente a 

sociedade na procura de soluções efetivas e duradouras. 

Com apenas quatro anos do Projeto Município Verde, uma criação coletiva da câmara 

municipal (prefeitura) e de toda a sociedade local, Paragominas tornou-se o município que 

menos desmata na Amazónia, com uma redução, de mais de 90%, o equivalente a 38 

quilómetros quadrados de desmatamento (Whately e Campanili, 2013). Para compensar o 

prejuízo do passado, o município plantou mais de 50 milhões de árvores em áreas de 

reflorestamento, o que contribuiu para gerar a maior área de floresta certificada com Selo 

Verde da Amazónia, no Pará. O pioneirismo com o Cadastro Ambiental Rural – CAR, por sua 

vez, já atingiu 92% das propriedades rurais da região, trazendo para a legalidade milhares de 

produtores e facilitando o processo de regularização fundiária, ainda pendente em toda a 

Amazónia.  

A economia de Paragominas não se baseia apenas na exploração madeireira, mas num 

conjunto de atividades que incluem, por ordem de importância no PIB: a extração de minério 

(projeto de tratamento da bauxita pela Vale do Rio Doce); a agricultura (soja, milho e arroz); 

as indústrias madeireira e de reflorestamento (produção de fibra de madeira de média 

densidade – MDF); a pecuária e serviços. Em algumas dessas atividades, verifica-se o 
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alinhamento do desenvolvimento económico à proteção ambiental, sinalizando a busca pela 

sustentabilidade na prática (Whately e Campanili, 2013). 

Para entender como essa revolução aconteceu em Paragominas, é preciso voltar um pouco 

no tempo e conhecer melhor a sua história. O ciclo do desmatação no nordeste do estado do 

Pará, região em que o município se encontra, teve início com a construção da Rodovia  

BR-010 (Belém – Brasília) na década de 1950. Inicialmente o foco estava na intensa 

exploração da madeira, com mais de 300 empresas madeireiras em ação. Aos poucos, essa 

atividade económica foi sendo substituída e, atualmente, existem apenas 15 madeireiras na 

região.  

Segundo estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, o ano de 1995 foi o 

pior da história ambiental do município, onde foram derrubados 29 000 km2 de floresta, o 

equivalente ao território da Bélgica. Nessa época, a extração era feita por meio do correntão 

“técnica que funciona com dois tratores lado a lado, a 50 m de distância, unidos por uma 

corrente esticada. À medida que os tratores avançam, a corrente derruba tudo que encontra 

pelo caminho, com alto impacte ambiental e baixíssimo aproveitamento da madeira para fins 

comerciais”, e da garimpagem florestal “técnica pela qual os exploradores entram na floresta 

com um trator de esteira que derruba o que for necessário para encontrar madeira de valor”, 

técnicas altamente predatórias (Leal, 2000). A fama de Paragominas nessa época, não era 

das melhores. A cidade era conhecida como “Paragobalas”, pois os jagunços protegiam os 

grileiros e as desavenças eram resolvidas na base do tiro. O ambiente acabou por ser afetado 

com aproximadamente 45% da sua cobertura vegetal devastada. Durante este período, os 

planos de gestão na região não ocorreram de forma regular. Um relatório de 1996 da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA de Belém, em colaboração com o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, revelou que 93% 

dos planos aplicados no município não consideravam as trilhas de arrasto das toras, 

necessárias para minimizar o impacte causado pela extração da madeira na floresta. Além 

disso, concluía-se que as madeireiras usavam os planos de gestão florestal para “legalizar” a 

exploração ilegal (Villela, 2010). 

Somente em abril de 2008, dois meses após Paragominas ter sido incluída na lista dos 

municípios que mais desmataram a Amazónia, a região foi alvo da Operação Arco de Fogo, 

da Polícia Federal, que visava combater a extração e a venda clandestina de madeira. A 
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operação provocou o encerramento de inúmeras madeireiras causando um grande impacte 

no município, elevando ainda mais o desemprego e deixando a população indignada por ter 

de arcar com a irresponsabilidade dos que operavam na ilegalidade (Villela, 2010). A resposta 

ao caos instalado na cidade veio no mesmo mês de abril, quando o então prefeito do município 

(Adnan Demachki) assinou o Pacto pela Valorização da Floresta e pela Eliminação dos 

Desmatamentos na Amazónia, conhecido como Pacto pelo Desmatamento Zero, lançado por 

organizações ambientalistas com o objetivo de eliminar o desmatamento amazónico até 2015. 

Porém, a atitude do gestor municipal não foi suficiente para superar os problemas do 

município. Era preciso garantir o envolvimento e o compromisso da população para vencer, 

definitivamente, o problema do desmatamento.  

Ciente disso, o prefeito convocou membros de toda a sociedade civil para discutir uma solução 

que fosse compartilhada e apoiada por todos. Foi então que nasceu o Projeto Município 

Verde, por meio de uma cooperação entre a Câmara Municipal e o Sindicato dos Produtores 

Rurais, com o apoio de entidades municipais, estaduais e não governamentais (Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da Amazónia – IMAZON e The Nature Conservancy – TNC). 

Para avaliar o alcance das metas estipuladas no projeto, entre as quais: o micro zonamento 

económico-ecológico; a capacitação de agentes ambientais; a inclusão da educação 

ambiental no currículo escolar; a ampliação e o incentivo a áreas de reflorestação e de gestão 

florestal, foi elaborado um diagnóstico socioeconómico e florestal do município, bem como 

uma monitorização mensal do desmatamento detetado pelo Sistema de Alerta de 

Desmatamento – SAD, em parceria com o IMAZON. Ressalte-se que a frequência mensal de 

monitorização para uma cidade era algo inédito até então, e foi fundamental para identificar 

com mais rapidez e exatidão os madeireiros criminosos. 

Apesar da aprovação do projeto pela população, pouco tempo depois a cidade sofreu com o 

vandalismo de exploradores ilegais de áreas indígenas que atacaram a base do IBAMA no 

município. Esse episódio levou o então ministro do Ambiente, Carlos Minc, a visitar a região 

e a encerrar mais duas madeireiras. Após a visita, em outubro de 2008, o prefeito fez uma 

audiência pública e, junto com a TNC e o IMAZON, lançou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

ferramenta de identificação de imóveis rurais emitida pela Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado do Pará, que foi o passo inicial para o licenciamento ambiental das propriedades. A 

expectativa era que Paragominas fosse o primeiro município do bioma amazónico a cadastrar 
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100% das suas propriedades rurais, o que para um município com 88% do seu território na 

zona rural, é de grande relevância. Em março de 2010, a prefeitura reafirmou o Pacto pelo 

Desmatamento Zero e assinou um novo pacto (Leal, 2000).O Pacto pelo Produto Legal e 

Sustentável passou a exigir da produção agropecuária da região o cumprimento do tripé da 

sustentabilidade para que os produtores possam obter um selo de origem para certificar os 

produtos locais. O pacto inaugurou uma nova fase do Projeto Município Verde, ao incluir a 

busca pela sustentabilidade na produção e criar condições para que o município pudesse se 

tornar um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Todos esses avanços fizeram com que município literalmente renascesse das cinzas, no 

entanto ainda há grandes desafios pela frente. O impasse da regularização fundiária, segundo 

o prefeito Demachki (Villela, 2010), é o maior desafio para a região, pois a “regularização 

fundiária é necessária para viabilizar o ‘manejo’ florestal sustentável na região e gerar renda 

no campo – além de ser uma poderosa arma para combater o desmatamento, uma vez que 

identifica o proprietário da terra que deve ser responsabilizado”. De acordo com Villela (2010), 

a experiência de Paragominas mostrou que cumprir com as obrigações é apenas o primeiro 

passo. Lançar desafios, questionar modelos e promover diálogos inclusivos é um corajoso 

caminho para que transformações realmente aconteçam.  

4.2. O Campus da UEPA em Paragominas 

O polo de Paragominas da UEPA (UEPA − Paragominas Campus VI) foi criado pela Lei  

n.º 5747, de 18 de maio de 1993, que autorizou o seu funcionamento por meio de Decreto 

Presidencial de 4 de maio de 1994. De acordo com seu estatuto, carateriza-se como uma 

instituição autárquica de regime especial e estrutura multi-campi. Atua presencialmente em 

50 municípios e à distância em 20 campi. Nas Figuras 8 e 9 apresenta-se, respetivamente, a 

entrada e a vista aérea do Campus da UEPA em Paragominas. Nas figuras que constam do 

Anexo VII mostram-se fotografias de pormenores do Campus, nomeadamente: salas de 

leitura, sala de informática, sala de aulas, e diversos laboratórios – com seus corredores. 

O planeamento deste Campus está descrito por UEPA (2011). Nas Tabelas 2 e 3 apresentam-

-se dados gerais da instituição relativos a 2011, enquanto que a Tabela 4 mostra os dados de 

caraterização geral, referente aos residuos sólidos, efluentes e emissões gasosas.  

 



4. Caraterização da área de estudo 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

59 
 

Tabela 2 – Caraterização do Campus VI da UEPA − Paragominas (UEPA, 2011). 

Área Quantificação 

Área territorial (aproximadamente) 435 071,3 m2  
Área edificada (aproximadamente) 98 117,64 m2  

Unidades e outros órgãos   

Órgãos centrais de direção e serviço 4 
Centros de Ciências 3 
Unidade de Saúde Escola do Marco – CSEM 2 

Alunos matriculados 12 846  

Turmas de graduação 452  
Campi da capital 4771 
Campi de Interiorização 5352 
Projetos Especiais de Graduação (PTP, PARFOR, UAB) 2723 
Homens (40,33%) 5181  
Mulheres (59,67%) 7665 

Graduação   

Cursos 20  
Inscritos no Vestibular 66 933  
Vagas no Vestibular 2536  

Pós-Graduação   

Cursos 22  
Lato sensu 17  
Mestrado 5  

Docentes   

Homens (46,2%) 365  
Mulheres (53,8%) 425  
Titulação de Doutor ou acima (18,35%) 145  
Titulação de Mestre (56,58%) 447  
TOTAL 790 

Técnicos Administrativos Género 

Género Masculino  Feminino  
Fundamental  152  102  
Médio  184  235  
Superior  109  221  
Especialista  19  71  
Mestre  6  18  
Doutor  1 1 
Total 471 648 

Produção Científica 6016  

Bibliotecas 21  

Acervo 78 719  
Títulos 222 957  
Circulação do Acervo 73 136  
Frequência de Usuários das Bibliotecas 108 681  

Informática   

Laboratórios/salas de computadores 30  
Microcomputadores 2159  
Impressoras 517 
Usuários do Correio Eletrónico 1250 
Sala de vídeo conferência 7 
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Apoio Informatizado ao Ensino Quantificação  

Microcomputadores 1500 
Alunos com acesso a microcomputadores 12 846 

Outras Publicações   

Editora da UEPA (obras publicadas) 26 
Newsletter UEPA (edições eletrônicas) 40 000 
Jornal da UEPA (exemplares) 8 

Atividades Culturais e de Extensão   

Bolsas de Assistência Estudantil 286 
Bolsas de projetos de Extensão 89 
Eventos científicos e culturais 19 

Prestação de Serviços – Atendimentos   

Atendimentos ambulatórios 310 000 
Atendimentos complementares 50 350 

 

 

 

 

Tabela 3 – Caraterização sucinta do Campus da UEPA em Paragominas, 2011. 

Componente Quantificação 

Área total do terreno 15 000m2 
Àreas edificadas 1300m2 
Áreas de jardins, ruas e edificadas Aproximadamente 500m2 
Áreas florestadas Não tem florestas, apenas ao redor 
  
Área construída  

Salas de aula 390m2 
Laboratórios 270m2 
Escritórios 170m2 
Instalações de serviços 407m2 
Corredores, banheiros 25m2 
  
Materiais permanentes  

Veículos 2 
Livros  5000 de acervos variados 
Equipamentos Sanitários 10 
  
Postos de abastecimento e esgotos  

Energia (relógios) 1 geral do Campus 
Água (relógios) Não tem, por ter poço artesiano 
Esgoto (número de saídas) 1 
  
Comunidade universitária  

Professores 4 efetivos (residentes na cidade) 
Funcionários 9 
Alunos 608 

 

 



4. Caraterização da área de estudo 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

61 
 

Tabela 4 – Balanço ambiental, Campus da UEPA em Paragominas, 2011. 

Resíduos sólidos Observações 

Lixo Retirado diariamente por uma empresa 
especializada 

 

Entulho Quando tem é retirado por uma empresa 
especializada 

 

Resíduos Tóxicos  Não tem 

Outras emissões  

Esgotos  Lançados no rio que passa próximo 

Combustíveis Uso de gasolina no transporte urbano 

Emissões de CO2 devido ao transporte Relativamente pouco devido a recuperação 
do verde ao entorno da cidade 

 

 

 

  

 

 

  

Figura 8 – Entrada do Campus de Paragominas 
(UEPA, 2011). 

Figura 9 – Vista aérea do Campus VI da UEPA 
(Google Earth, 2014). 
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Capítulo V  

Metodologia 

Um dos objetivos centrais deste trabalho é, recorde-se, conhecer como os habitantes de uma 

cidade cuja governação obedece a “boas práticas” de sustentabilidade (a cidade de 

Paragominas), nomeadamente em termos ambientais, avaliam os aspetos da sua qualidade 

de vida relacionados com a oferta desse espaço urbano em termos de infraestruturas, 

equipamentos e serviços sociais, ambientais, culturais e económicos. Esta avaliação baseia- 

-se na medição da sua “satisfação”, ou seja, na apreciação subjetiva que os residentes na 

cidade fazem do bem-estar que esta lhes proporciona e, também, na identificação que fazem 

dos principais problemas da cidade, nomeadamente no plano ambiental, social e económico, 

ou seja, da sustentabilidade urbana na perspetiva da triple bottom-line.  

A apreciação dos habitantes locais sobre o contributo da universidade para o desenvolvimento 

da cidade, nomeadamente do Campus da UEPA, é outro dos objetivos deste trabalho. Esta 

avaliação permite conhecer a perspetiva das populações locais, num caso concreto, 

relativamente à política de criação de polos regionais e municipais, generalizada entre as 

universidades brasileiras. Esta política visa a formação e fixação de população qualificada nas 

regiões periféricas às grandes metrópoles urbanas caraterísticas do Brasil e dos países 

emergentes em geral. O trabalho proporciona adicionalmente a oportunidade de se 

compararem as atitudes, comportamentos e a avaliação subjetiva do bem-estar da população 

local com as da comunidade académica, designadamente a população estudantil. 

Para dar resposta aos objetivos que envolvem a recolha de dados e informação empírica, o 

trabalho socorre-se da realização de inquéritos com base em questionários, administrados a 

amostras representativas da população da cidade objeto de estudo e da comunidade do 

Campus local da UEPA.  

Este capítulo inicia-se com a apresentação dos procedimentos usados na delimitação das 

populações a inquirir (residentes na cidade de Paragominas e comunidade do Campus) e 

respetiva amostragem. Segue-se a descrição do processo de conceção, elaboração e 
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implementação dos questionários aplicados em dois inquéritos junto, respetivamente, da 

população residente na cidade (bairros do centro e da periferia), e da comunidade académica 

do Campus local da UEPA. Finalmente na última parte deste capítulo (a secção 4.3), 

introduzem-se os métodos e técnicas, designadamente de estatística multivariada aplicados 

no tratamento e análise do dados recolhidos nos inquéritos. 

5.1. Elaboração e implementação dos questionários 

Os inquéritos realizados junto das populações, respetivamente, dos residentes, estudantes, 

professores e funcionários do Campus da UEPA, resultaram da aplicação de questionários 

por intermédio de entrevistas pessoais. 

Elaboraram-se dois questionários com objetivos similares, mas com várias perguntas 

diferentes atendendo-se à diferença entre as duas populações a inquirir. 

5.1.1.Questionário para o inquérito aos residentes 

O questionário elaborado para inquirição dos residentes foi estruturado em três partes 

principais (ver Anexo II). Na primeira parte, procurava-se saber qual a relação do inquirido 

com a cidade de Paragominas, se era nativo ou não da mesma e, sendo-o, se tinha vivido 

sempre ou não na cidade. A segunda parte do questionário continha as perguntas destinadas 

a obter informação sobre as perceções, atitudes e avaliação subjetiva da sustentabilidade da 

cidade por parte dos seus residentes. Procurava-se igualmente conhecer os seus 

comportamentos, com base em variáveis habitualmente usadas para avaliar a 

sustentabilidade dos comportamentos individuais e familiares, incluindo-se a sua disposição 

de pagar por melhorias na qualidade ambiental. A terceira parte do questionário englobou as 

variáveis sociodemográficas necessárias para conhecer o perfil dos indivíduos inquiridos e 

dos respetivos agregados domésticos. 

As perguntas relativas à origem dos inquiridos e tempo de residência na cidade eram 

particularmente importantes, neste caso, por se tratar de uma cidade muito jovem fundada 

por pessoas provenientes de outras partes do Brasil. O fato de estas pessoas virem em busca 

de uma vida melhor quando deixaram as suas terras de origem fazia antever que tivessem 
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expectativas positivas relativamente a Paragominas que poderiam depois traduzir-se em 

algum desapontamento (ou não) face ao que cidade teve e tem para lhes oferecer. Por outro 

lado, a evolução feita pela cidade, que passou de um local de desenvolvimento “selvagem” 

para “município verde” num espaço de menos de 20 anos poderá ter tido um impacte positivo 

na satisfação e atitudes atuais dos residentes mais antigos da cidade.  

A segunda parte do questionário englobava um conjunto de perguntas destinadas a conhecer 

as perceções, atitudes e avaliação subjetiva (satisfação) relativamente às variáveis 

relacionadas com a sustentabilidade da cidade na perspetiva triple-bottom line, ou seja, nas 

dimensões ambiental, social e económica. Incluíram-se adicionalmente variáveis que 

constituem indicadores de comportamento individual ou familiar sustentável, bem como a 

perceção/avaliação da oferta e respostas da cidade às demandas dos cidadãos, incluindo-se 

o papel da UEPA. Avaliou-se a disposição a pagar por melhorias na qualidade ambiental, 

nomeadamente na qualidade da água servida pela rede de abastecimento domiciliário.  

Na preparação do questionário foi tida em conta a revisão de literatura anteriormente 

efetuada, o inquérito do Eurobarómetro realizado para conhecer a perceção dos europeus 

sobre a qualidade de vida nas suas cidades (Perception survey on quality of life in European 

cities na sua versão de 2009; Eurobarometer, 2009), bem como informação obtida pelo 

investigador através de numerosos contactos formais e informais com habitantes de 

Paragominas e seus representantes municipais, estudantes e funcionários da UEPA. Estes 

contactos permitiram ao pesquisador identificar variáveis chave para (in) satisfação dos 

habitantes locais, os seus principais problemas ao nível da qualidade de vida da cidade, bem 

como a oferta, e principais carências do município em termos de infraestruturas, 

equipamentos e serviços públicos. 

O questionário resultou assim de uma construção própria baseada numa seleção de variáveis 

e formatos de perguntas encontrados na literatura para questionários destinados a avaliar a 

qualidade de vida em cidades, mas estruturado de forma a possibilitar a avaliação subjetiva 

da sustentabilidade urbana por parte dos habitantes de uma pequena-média cidade de um 

país emergente, ajustado por isso à sua realidade, problemas e soluções. 
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5.1.2. Questionário para o inquérito à comunidade académica  

Estruturou-se igualmente o questionário em três partes principais (ver Anexo III). Na primeira 

procurava-se saber a proveniência dos estudantes e outros elementos do Campus, de modo 

a perceber qual a sua familiaridade com a cidade de Paragominas. A segunda parte do 

questionário englobava as perguntas sobre as perceções, atitudes e avaliação subjetiva da 

sustentabilidade do Campus e da cidade de Paragominas. Incluíram-se, à semelhança do 

questionário aplicado aos residentes, várias perguntas destinadas a obter informação sobre 

as perceções, atitudes e avaliação subjetiva (satisfação) relativamente às variáveis 

relacionadas com a sustentabilidade do Campus na perspetiva triple-bottom line, ou seja, nas 

dimensões ambiental, social e económica. Incluíram-se adicionalmente variáveis que 

constituem indicadores de comportamento individual sustentável, bem como a 

perceção/avaliação da oferta e respostas do Campus às necessidades dos estudantes e 

outros elementos da comunidade académica. Procurou-se, também, conhecer a perceção 

desta comunidade, em particular dos estudantes, sobre as interações entre o Campus e a 

cidade e identificar aspetos positivos e negativos decorrentes das mesmas. A terceira parte 

do questionário contemplava variáveis sociodemográficas para caraterizar o perfil dos 

estudantes e de outros elementos da comunidade do Campus. 

A construção deste questionário foi feita com base na mesma abordagem metodológica que 

o anterior, baseando nele, e ajustando-se de modo a capturar a informação relativa à 

sustentabilidade do Campus em articulação com a cidade e considerando a especificidade do 

grupo inquirido. 

5.2. Populações de estudo e seleção das amostras 

Neste trabalho, como referido anteriormente, foram inquiridas duas populações: 1) a 

população residente na cidade de Paragominas; 2) a comunidade académica do Campus da 

UEPA de Paragominas. 

A delimitação da população da cidade de Paragominas, o universo de referência para a 

amostragem, confrontou-se com dois condicionalismos. O primeiro resultou do fato de os 

dados estatísticos disponíveis sobre a estrutura da população serem referentes ao município, 
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não sendo possível delimitar autonomamente a população residente na cidade. O segundo 

problema derivou da ausência de dados fiáveis sobre a distribuição da população da cidade 

pelos seus “bairros”. Estes encontram-se em constante alargamento e as suas fronteiras são, 

em grande parte dos casos, mal definidas. 

Face aos condicionalismos expostos, optou-se pela seleção de uma amostra probabilística de 

tipo aleatório (Henry, 1998). A unidade de amostragem era o agregado doméstico, razão pela 

qual se baseou ao cálculo do tamanho da amostra no número de domicílios ocupados em 

2007 (dados do IBGE, 2007). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE reportou 

na sua contagem da população de 2007 um total de 21 662 domicílios habitados e uma 

população de 90 662 indivíduos para o total do município de Paragominas (IBGE, 2007). 

Estimou-se que a população da cidade, incluindo-se a dos seus bairros periféricos, não 

ultrapassasse os 15 000 domicílios (70% do total do município de Paragominas), e optou-se 

por inquirir uma amostra de 388 agregados domésticos. Este tamanho amostral corresponde 

a uma margem de erro inferior a 5% (para um intervalo de confiança de 95%), o que permite 

a extrapolação dos resultados da amostra para a população, considerando-se as limitações 

já referidas na delimitação da população de estudo (Levin, 1987).  

A aleatoriedade da amostra foi garantida através da seleção com base no método da “rota 

aleatória” (random route). Devido à ausência de dados fiáveis sobre a distribuição da 

população dos bairros da cidade de Paragominas e a dificuldade na delimitação dos bairros 

em expansão e dos periféricos, concentrou-se a amostragem nas zonas mais populosas, na 

zona mais central da cidade, realizando-se todavia algumas entrevistas nos bairros periféricos 

já com caraterísticas mais próximas das áreas rurais e de menor densidade demográfica. 

Em cada domicílio selecionado (substituível por outro quando não atendia) a pessoa inquirida 

era um dos responsáveis pelas despesas do agregado doméstico, ou seja, um adulto ou um 

jovem (com 16 ou mais anos) autónomo ou chefe de família. Os entrevistadores selecionaram 

o entrevistado de modo a garantir uma proporção homens/mulheres próxima da registada na 

população adulta (com mais de 16 anos) no município (IBGE, 2007). Este requisito obrigou a 

voltar a alguns domicílios ou a substituí-los por outros quando o elemento pretendido não se 

encontrava disponível ou não queria responder. 
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As entrevistas foram realizadas por quatro antigos alunos da UEPA treinados para o efeito e 

já com experiência de inquirição em domicílio por terem participado nos inquéritos do IBGE 

para os Censos de 2010. A inquirição decorreu durante os meses de abril e maio de 2011. A 

taxa de reposta foi elevada, cerca de 95%, mostrando-se os entrevistados, na sua maioria, 

curiosos e interessados pela tema da entrevista. 

A população do Campus era de 622 indivíduos, dos quais 98% eram estudantes. Neste caso 

optou-se por uma amostra de 152 entrevistados, englobando-se cerca de 25% da população 

estudantil. A margem de erro ultrapassa os 5%, sendo, no entanto, inferior a 7%, mas dada a 

homogeneidade desta população (em termos etários e educacionais) o tamanho amostral 

revela-se à partida adequado para extrapolação dos dados à população. Os estudantes foram 

entrevistados no Campus pelo investigador no mês de abril de 2011. 

5.3. Métodos para o tratamento estatístico de dados 

A análise fatorial exploratória (AFE) é um conjunto de técnicas estatísticas de redução de 

dados aplicadas para analisar as interrelações entre um número elevado de variáveis, 

condensando as informações contidas nesse conjunto de variáveis originais, num conjunto 

menor, isto é, em termos das suas dimensões comuns subjacentes e com uma perda mínima 

de informação (Hair et al., 2010). 

A estimação da AFE é realizada através do método dos componentes principais, sendo este 

o procedimento padrão típico na análise fatorial exploratória. Para a determinação do número 

de fatores a reter foi empregue o critério da raiz latente (valores próprios) e da percentagem 

da variância total extraída. Assim, para esse efeito foram definidos os fatores com base nos 

valores próprios superior e cuja variância total explicada pelos fatores seja superior a 60% 

(Hair et al., 2010). Com o objetivo facilitar a interpretação da solução fatorial foram empregues 

diversos métodos de rotação. A solução obtida pelo método VARIMAX tende a ser mais 

invariante do que a solução obtida por outros métodos, sendo a abordagem analítica 

predominante para a obtenção de uma rotação dos fatores. 

Para avaliar a validade da AFE utilizou-se o critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e as 

classificações definidas por Marôco (2010), e o teste de esfericidade de Bartlett, indicativo da 



5. Metodologia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

69 
 

existência de correlações suficientes entre as variáveis para prosseguir a AFE (Hair et al., 

2010). Após a estimação da AFE são examinadas as comunalidades de cada variável, que 

representa a quantidade de variância explicada pelo fator de solução para cada variável, e 

retiradas as variáveis com comunalidades inferiores a 0,50 por não deterem explicação 

suficiente (Hair et al., 2010; Marôco, 2010). Finalmente são avaliados os pesos fatoriais de 

cada variável em determinado fator, uma vez que quanto mais elevado é o valor absoluto do 

peso fatorial maior importância tem essa variável num fator (Hair et al., 2010; Marôco, 2010). 

Pesos fatoriais superiores em valor absoluto a 0,50 consideram-se com significância prática 

sendo essas as variáveis retidas (Hair et al., 2010; Marôco, 2010).  

O princípio fundamental da AFE é que, para se aplicar AFE deve haver correlação entre as 

variáveis, desse modo aplicamos os testes que nos permite aferir a qualidade das correlações 

assegurando o uso dos seguintes testes: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que nos indica que 

valores próximos de um os coeficientes de correlação parciais são pequenos, e o teste de 

esfericidade de Bartllet, que testa a hipótese de a matriz de correlações ser a matriz 

identidade, cujo determinante é a unidade. O teste de Bartllet é influenciado pelo tamanho da 

amostra, desse modo, grandes amostras podem levar a rejeição da hipótese nula (Hair et al., 

2010). 

Realizou-se inicialmente uma análise fatorial exploratória que trata a relação entre variáveis 

sem determinar em que medida os resultados se ajustam ao modelo, de seguida realizou-se 

a análise fatorial confirmatória, comparando os resultados obtidos com os que constituem a 

teoria. 

A estimação da análise fatorial foi efectuada, conforme já referido, através do método dos 

componentes principais (CP), que permite transformar as variáveis originais, ou seja, aquelas 

observadas, e que são correlacionadas entre si, em um outro conjunto de variáveis, em menor 

número, e que não são correlacionadas, geralmente designadas por componentes principais, 

que por sua vez são resultados da combinação linear das variáveis observadas, reduzindo 

dessa forma a complexidade na interpretação dos resultados. As CP são calculados por 

ordem crescente de importância (Hair et al., 2010). 

O primeiro componente explica a máxima variância dos dados, o segundo explica a máxima 

variância ainda não explicada pela primeiro, o terceiro componente explica a máxima variância 
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não explicada nem pelo primeiro nem pelo segundo componente, e assim sucessivamente 

até que o último componente explica a menor percentagem de variância total dos dados, o 

que leva aos fatores comuns, que são as correlações entre os fatores e as variáveis 

observáveis. Obteve-se então o valor da comunalidade, que é a quantidade de variância de 

uma variável que é partilhada, pelo menos com outra variável do conjunto. O complemento 

aritmético da comunalidades representa a proporção da variância única da variável. Os 

valores estimados, após a extração dos componentes variam entre zero e um, sendo que zero 

indica que os fatores não explicam nenhuma variância e um quando explicam toda a variância 

(Hair et al., 2010). 

Identificaram-se as variáveis importantes, levando em consideração os seguintes pontos:  

a) Variáveis com maiores correlações lineares entre si; 

b) Valores de matriz anti-imagem sejam elevados nas diagonais e pequenos fora da 

diagonal; 

c) As variáveis devem ter valores elevados nos pesos (loading) e na comunalidades. 

A diagonal principal da matriz anti-imagem contém as medidas de adequação da amostra para 

cada variável. Quanto maiores forem os valores da diagonal principal e menores os que estão 

fora dela significa que a variável não deve ser excluída da AF. 

As interpretações mais importantes que se realizaram foram: 

Número de fatores a reter, consultando os output, logo após utilizamos a tabela de Total 

Variance Explained (TVE), na coluna total, observando atentamente os valores próprios 

(eignvalues) sempre superiores à unidade (Hair et al., 2010). A explicação dada por cada fator 

deve corresponder aos valores anteriores a rotação, observando-se os pontos que compõe a 

maior inclinação da reta. 

A matriz anti imagem que é uma medida de adequação da amostra, que nos indica a 

possibilidade de eliminação de variáveis. A matriz dos componentes após a rotação, designa 
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o significado dos fatores especialmente quando as variáveis têm pesos elevados em mais de 

um componente, de modo que cada variável se associe apenas a um fator (Hair et al., 2010). 

Realizaram-se, também, análises de correlação exploratórias utilizando as tabelas de 

contingência e recorrendo ao coeficiente de Qui-quadrado de Pearson e ao coeficiente de Phi, 

para identificar associações estatisticamente significativas entre a variável “estar disposto a 

pagar pela melhoria na qualidade ambiental” e uma série de outras variáveis. 

A análise de clusters foi executada com recurso ao SPSS (IBM versão 20). Foi feita uma 

classificação hierárquica, com base nos factores resultantes da análise factorial. Esta 

metodologia permitiu evitar erros resultantes da utilização de muitas variáveis com 

correlações entre si. O método utilizado foi o método de Ward’s com a medida Squared 

Euclidean distance. Foi escolhida a solução de 5 clusters com base na análise do 

dendograma. 

Para interpretação dos clusters foi feita uma análise de frequência das diferentes variáveis 

para cada cluster, tendo sido comparada com o valor médio da amostragem. Para facilitar a 

análise, foram criadas duas novas variáveis a sintetizar a informação de um grupo de 

variáveis, a variável Máximo Valor Disposto a Pagar e Percentagem de Insatisfação. O 

máximo valor disposto a pagar indica o valor máximo que o inquirido aceitou, face aos valores 

que lhe foram apresentados. A percentagem de insatisfação aglomera as variáveis da 

pergunta 8 que pretendia auferir o nível de satisfação relativo a várias categorias. Foi somado 

o valor atribuido em cada uma das categorias e dividido pelo valor que corresponderia ao nível 

máximo de insatisfação (nada satisfeito em todas as categorias), tendo sido transformado em 

percentagem. A análise descritiva desta variável pode ser consultada no ficheiro Análise de 

correlação. 
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Capítulo VI  

Apresentação e discussão dos resultados  

A seleção de indicadores que consigam expor o nível de desenvolvimento sustentável, é uma 

tarefa que visa refletir a condição, a equidade, e abranger as esferas social, económica e 

ambiental. Exigiu vasta pesquisa bibliográfica devido à escassez de metodologias no ano da 

colheita da amostra para a realização dos inquéritos à população de Paragominas (ano de 

2011) e posteriormente também face aos resultados apresentados. 

A agregação dos indicadores permite a ordenação e comparação entre comunidades, ou entre 

diferentes momentos da vida de uma mesma comunidade. Entretanto, construir um índice 

implica enfrentar os problemas de seleção e ponderação de indicadores que, se não for bem 

calcado na observação da realidade, pode distorcer detalhes importantes a serem relevados. 

Os indicadores selecionados devem ser coerentes, operacionais, representativos quanto à 

temática e as regiões estudadas e capazes de produzir resultados de fácil compreensão.  

O sistema de ponderação deve observar os conceitos científicos e a realidade local e regional 

para ordenar pela importância dos indicadores, levando em conta os propósitos. Por isso, os 

indicadores selecionados foram adequados à regionalidade da cidade em estudo, 

considerando as questões quantitativas e qualitativas.  

6.1. Análise descritiva dos inquéritos da cidade de Paragominas 

6.1.1. Resultados referentes à pesquisa sobre a Satisfação/Insatisfação 

Na Figura 10 apresentam-se as principais alíneas com os valores das percentagens 

acumuladas dos parâmetros muito satisfeito e satisfeito que se designou neste caso só de 

Satisfação e as percentagens acumuladas dos parâmetros pouco satisfeito e nada satisfeito 

que se chamou de Insatisfação. Verifica-se que o Comércio em Paragominas tem o valor 

mais elevado de Satisfação com 55,9 %, seguido logo pelos Espaços verdes e jardins com 

uma percentagem de 54,6% e 51,3% para o Lazer ao ar livre. Por outro lado com maior grau 
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de Insatisfação tem-se os Cuidados de saúde com uma percentagem de Insatisfação bastante 

elevada na ordem dos 75,5%. Também com um elevado grau de Insatisfação está a Igual 

oportunidade de emprego com uma percentagem de 71,9 %. Surge ainda com um valor 

bastante elevado (66,8 %) para o Uso de bicicleta. Também em relação a esta mesma 

pergunta, quando se fala em Acesso ao ensino universitário e em Oferta de Cultura e Lazer, 

as percentagens de respostas nulas ou sem informação são bastante elevadas, 15,5 e 10,3 

respetivamente. 

 

Figura 10 – Resultado da questão oito do questionário referente à pesquisa sobre a 
Satisfação/Insatisfação (em percentagens acumuladas) no município de Paragominas no ano de 2011, 
para um total de 388 inquiridos. 

Fez-se ainda uma análise em maior detalhe (Figura 11) das respostas dadas referentes à 

pergunta sobre a Satisfação da população de Paragominas com maiores percentagens 

acumuladas nas respostas de Satisfação e de Insatisfação obtidas na análise anterior. 
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Observa-se que no caso da Satisfação relacionada com o Comércio de Paragominas, existe 

uma grande percentagem de Pouco Satisfeitos (37,4%) e esta é superior à de Satisfeitos 

(34,3%), no entanto o valor percentual de Muito satisfeitos (21,6%) é muito superior ao 

parâmetro Nada Satisfeitos (5,7%). Assim, da mesma forma que a anterior análise, pode 

afirmar-se que grande parte da população está satisfeita com o Comércio de Paragominas.  

Em relação ao Lazer ao ar livre, verifica-se que a maior percentagem de respostas recai sobre 

a opção Nada satisfeito com 29,4%, seguindo-se a percentagem de respostas na opção 

Satisfeito com 27,3% e como escolha da opção Pouco satisfeito existem 21,9% de inquiridos 

e para a opção Totalmente Satisfeito são 18% da totalidade das respostas. Apesar do balanço 

das percentagens acumuladas recair sobre a insatisfação, este é um dos parâmetros com 

maior percentagem acumulada de Satisfação em Paragominas (45,3%). 

A alínea Espaços Verdes e Jardins obteve 29,1 % das respostas dos inquiridos para a opção 

Satisfeito e 25,5% para a opção Totalmente Satisfeito contrapondo com 18,8% e 23,2% 

respetivamente para a opção Nada satisfeito e Pouco satisfeito. 

Em relação à Insatisfação demostrada pelos habitantes de Paragominas, os Cuidados de 

saúde ocupam o lugar cimeiro dentro da opção Nada Satisfeito com uma percentagem de 

46,4 % e 29,1 % incidem ainda para a opção de Pouco Satisfeitos. Apenas 3,1% dos inquiridos 

responde como estando Totalmente satisfeito a esta questão e 19,6% estão Satisfeitos.  

A opção Igual oportunidade de emprego surge também como sendo um dos principais motivos 

de descontentamento demonstrado pelas pessoas inquiridas na cidade de Paragominas. 

Nesta questão 42% responderam como estando Nada Satisfeitas e 29,9% Pouco Satisfeitas. 

No lado oposto estão 6,4% das respostas dos inquiridos para a opção Totalmente satisfeitos 

e 17,5% de Satisfeitos. 

A alínea Os acessos para uso de bicicleta também revela a insatisfação dos inquiridos com 

este tema, sendo que 38,4% estão mesmo Nada Satisfeitos e 28,4% Pouco Satisfeitos. Em 

contraponto estão apenas 6,4% dos inquiridos que se dizem Totalmente Satisfeitos e 20,6% 

que se consideram Satisfeitos. 



6. Apresentação e discussão dos resultados 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

76 
 

  

Figura 11 – Resultado da questão 8 do questionário, referente à pesquisa no detalhe dos fatores de 
maior Satisfação e Insatisfação realizada no município de Paragominas no ano de 2011, para um total 
de 388 inquiridos. 

Uma das perguntas com maior interesse para refletir acerca da influência da UEPA na cidade 

de Paragominas foi a questão sobre a satisfação dos habitantes sobre a “contribuição da 

UEPA para o desenvolvimento de Paragominas?” (Figura 12), Tem-se que 39% dos inquiridos 

da população da cidade está “totalmente satisfeita”. Este valor passa para 57% de Satisfação 

quando se analisa as percentagens acumuladas (Totalmente satisfeito a Satisfeito). Ou seja, 

consideram que a UEPA – Paragominas contribuiu positivamente para o desenvolvimento da 

cidade. No lado oposto ainda existe dez por cento da amostra que se considera “nada 

satisfeito”. É ainda de referir que uma percentagem considerável de respostas (11%) não 

revela a satisfação ou insatisfação (Não Sabe/Não Responde) dos cidadãos da cidade de 

Paragominas referentes à influência da UEPA – Paragominas no desenvolvimento da cidade. 

Na pergunta nove do questionário, pretendeu-se saber a frequência com que algumas 

situações expostas se verificam com os inquiridos. Estas foram escolhidas, na conceção do 

questionário com o propósito de avaliar a sustentabilidade ao nível comportamental e das 

condições de vida individual e do agregado doméstico dos residentes em Paragominas.  
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Figura 12 – Satisfação/Insatisfação relativa à contribuição da UEPA em Paragominas realizada no 
município de Paragominas no ano de 2011, para um total de 388 inquiridos. 

 
Figura 13 – Frequência com que algumas situações ocorrem, realizada no município de Paragominas 
no ano de 2011, para um total de 388 inquiridos. 

18%

39%

22%

10%

11%

Totalmente satisfeito Satisfeito

Pouco satisfeito Nada satisfeito

Não sabe/ Não responde

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Consegue pagar todas as contas

Sente-se seguro em Paragominas

Compra produtos da região

Desliga as luzes da casa

Usa bicicleta como transporte

Consegue poupar dinheiro

Sente-se seguro no bairro (rua)

Utiliza o Parque Ambiental

Compra produtos ecológicos

Usa internet

Economiza água escovando dente

Usa transporte coletivo

Separa lixo

População (%)

NS/SA/NR Nunca Raramente Algumas vezes Sempre



6. Apresentação e discussão dos resultados 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

78 
 

A partir das respostas à pergunta nove do questionário (Figuras 14 e 15), dividiu-se em duas 

diferentes perceções (ambiental e socioeconómica).  

Comportamento com valor na perceção ambiental  

O comportamento considerado ambientalmente sustentável que os habitantes de 

Paragominas mais frequentemente têm é a poupança de um recurso natural – a água 

enquanto escovam os dentes e a poupança de energia quando desligam as luzes de casa, 

respetivamente, com valores percentuais de 42,3% e de 40,7%. Outro comportamento 

ambientalmente assertivo é a Compra de produtos da região por 37,1% dos inquiridos. 

Convêm notar que sendo esta uma questão transversal às três perceções da sustentabilidade 

analisadas, se optou por colocá-la na perceção ambiental, por se ter tido em consideração a 

“pegada de carbono” do produto, ou seja, o quilómetro percorrido desde a sua produção até 

ao consumidor final, o que se repercute na emissão de GEE devido ao transporte e, 

consequentemente, em impacte ambiental negativo no ambiente. Do lado oposto está a 

separação do lixo que 23,4% dos inquiridos afirmam nunca o fazer; 25,5% raramente o faz; 

apenas 11,6% afirmam que separam Sempre o lixo; e 34% Algumas vezes.  

 
Figura 14 – Resultado da questão nove do questionário referente à sensibilidade ambiental pesquisa 
realizada no município de Paragominas no ano de 2011, para um total de 388 inquiridos. 
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Perceção da qualidade de vida (Económico-social) 

No que concerne às respostas sobre os parâmetros socioeconómicos nesta questão, verifica-

-se que os habitantes de Paragominas em relação à segurança 34 % Nunca se sente seguro 

em Paragominas e 28,3 % Raramente se sente seguro. Apenas 11,3 % sentem-se Sempre 

seguros e 22,4% Algumas vezes. A dificuldade em pagar as todas as despesas do agregado 

doméstico é outro aspeto indiciador de insustentabilidade económico-social, que se deve 

aparentemente ao baixo nível de renda dos habitantes da cidade. A limitação dos rendimentos 

familiares explica certamente a sua dificuldade em poupar. 

 
Figura 15 – Resultado de parte da questão nove do questionário referente à pesquisa sobre os 
parâmetros socioeconómicos realizada no município de Paragominas no ano de 2011. 
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Em relação aos problemas expostos, pode-se ver por análise dos dados apresentados na 

figura 16 que a população tem grande preocupação com a problemática dos Serviços de 

saúde (86,6 %) e nos problemas relacionados com Segurança (86,1%).  
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Educação e Formação conjuntamente com os problemas de Criação de emprego vem logo 

de seguida como as maiores preocupações com 37,1 % e 27,1% respetivamente. No lado 

contrário às preocupações tidas como importantes para os habitantes, vem as Infraestruturas 

rodoviárias com uma percentagem de três e os serviços sociais com um valor de 8,8 %. 

Assim, através deste gráfico, verificamos que as maiores preocupações dos habitantes de 

Paragominas são a Segurança e os Serviços de Saúde, dois indicadores-chave no que diz 

respeito ao bem-estar, e centrais nas três dimensões do desenvolvimento sustentável. A 

questão da violência no Brasil é uma das maiores preocupações da sociedade. Os índices de 

violência e de insegurança, especialmente nos centros urbanos, aumentaram nas últimas 

duas décadas. Só a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade – 

ambiental, social, económica – no desenvolvimento do País, resultam em melhor qualidade 

de vida para toda a população (UNESCO, 2015). 

 
Figura 16 – Resultado da questão dez do questionário referente à pesquisa das principais 
preocupações dos habitantes da cidade de Paragominas realizada no município de Paragominas no 
ano de 2011, para um total de 388 inquiridos. 
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(Figura 17). O problema que a maior percentagem de habitantes revelou que tinha mais 

urgência resolver foi, com 41% de respostas, a Qualidade de água na sua residência. Seguiu-

-se também como prioridade a Conservação da Biodiversidade e a Coleta e tratamento de 

lixo com 29% e 22% respetivamente. Das situações apresentadas a menos prioritária para os 

inquiridos foi a Poluição sonora com 7% dos inquiridos a terem este problema como prioridade 

em solucionar. 

Verifica-se que as maiores preocupações ambientais dos habitantes de Paragominas são 

relativas à qualidade da água, a conservação da biodiversidade, e ainda a recolha e 

tratamento de lixos. Estas conclusões corroboram os dados apresentados no inquérito 

realizado pelo Ministério do Ambiente, de que cerca de 90% dos brasileiros estão 

preocupados com os mesmos assuntos ligados ao ambiente: poluição do ar, mudanças 

climáticas, perda de biodiversidade e qualidade da água (MMA, 2012). 

 
Figura 17 – Resultado da questão onze do questionário referente à pesquisa das principais 
preocupações ambientais dos habitantes da cidade de Paragominas realizada no município de 
Paragominas no ano de 2011, para um total de 388 inquiridos. 

Principais preocupações sociais 

Na questão doze pretendeu-se saber qual a maior preocupação dos habitantes da cidade de 

Paragominas. A segurança surge a par com o Consumo de droga no topo das preocupações 

sociais para 39,7% dos inquiridos.  
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A Violência familiar surge também como uma das principais preocupações para 15,7% dos 

inquiridos e para 4,9% a Habitação. 

 

Figura 18 – Resultado à questão doze do questionário referente à pesquisa das principais 
preocupações sociais dos habitantes da cidade de Paragominas realizada no município de 
Paragominas no ano de 2011, para um total de 388 inquiridos. 
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Através da questão treze pretendeu-se saber quais as prioridades para solucionar os 

problemas económicos da população de Paragominas. Com uma percentagem maioritária de 

56% surge a preocupação com o Desemprego, logo a seguir com 31% a Pobreza.  

A Corrupção surge como a terceira preocupação económica a ser resolvida com 10% e só 

depois com uma baixa percentagem (3%) surgem as Infraestruturas de transportes (incluindo 

a ciclovia).  
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Figura 19 – Resultado à questão treze do questionário referente à pesquisa das principais 
preocupações económicas dos habitantes da cidade de Paragominas realizada no município de 
Paragominas no ano de 2011. 

Na questão sobre qual a disposição que têm os habitantes da cidade de Paragominas para 

pagar mais dinheiro, no sentido de colmatar algumas lacunas no serviço de abastecimento e 

qualidade da água as respostas estão apresentadas na Figura 20. Este tema dividiu-se em 

duas partes. Na primeira parte pretendeu-se saber se estaria disposto a pagar e qual o motivo, 

na segunda parte da percentagem que estava disposta a pagar, pretendeu-se saber quanto 

estavam dispostos a pagar. 

Da primeira parte da questão se estaria “disposto a pagar mais”, 55,2% dos inquiridos afirmam 

que sim. As diferentes motivações às diferentes respostas está análisado a seguir. 

Da percentagem que está disposta a pagar, 29,1% está disposta a pagar o valor máximo 

proposto no inquérito (R$15,00). Na Figura 21, constata-se que da percentagem que responde 

que está disposta a pagar a maior percentagem (57%) é para evitar doenças, e 24% para 

evitar usar água engarrafada. Enquanto que 14% diz que estara disposta a pagar mais pelo 

uso da água para poder usar à vontade e 5% para melhorar a água filtrada.  
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Figura 20 – Resultado das respostas sobre disposição a pagar mais. 

 

 
Figura 21 – Motivos dos 214 residentes de Paragominas que estavam dispostos a pagar mais pela 
água, em 2011. 
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Figura 22 – Motivos dos 214 residentes de Paragominas para não pagar mais pela água, em 2011. 

 

6.2. Análise descritiva às principais questões dos inquéritos do Campus 
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6.2.2. Análise da satisfação na UEPA 
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satisfeito que se designou neste caso só de Satisfação e as percentagens acumuladas dos 

parâmetros pouco satisfeito e nada satisfeito que se chamou de Insatisfação. Verifica-se que 

o Acesso para as bicicletas tem o valor mais elevado de Satisfação com 63%, seguido da 

limpeza com 60%. Por outro lado com maior grau de Insatisfação tem-se os Equipamentos 

desportivos com uma percentagem de Insatisfação consideravelmente bastante elevada na 

ordem dos 87%, logo seguido da qualidade da biblioteca com 73%.  

 

Figura 23 – Resultado da questão cinco do questionário referente à pesquisa sobre a 
Satisfação/Insatisfação (em percentagens acumuladas) realizada no Campus da UEPA de 
Paragominas no ano de 2011. 
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pouco satisfeito, respetivamente. Como estando nada satisfeito responderam 10% e 20% 

respetivamente em relação aos acessos para bicicletas e transportes. 

Em relação à insatisfação sobre a qualidade dos serviços, 18% dos inquiridos estão 

satisfeitos, 49% pouco satisfeitos e 29% nada satisfeitos. A comunidade académica, em 

relação à qualidade das salas e laboratórios não estão satisfeitos com valores de 50% para a 

resposta pouco satisfeitos e 30% nada satisfeitos. 

 

 

 

Figura 24 – Resultado da questão cinco do questionário, referente à pesquisa no detalhe dos fatores de 
maior Satisfação e Insatisfação realizada no Campus da UEPA de Paragominas no ano de 2011. 

 

 

Contata-se pela Figura 25, que em termos de parâmetros socioeconómicos, que existem 

bastantes preocupações com a segurança dentro e durante o percurso até ao Campus da 

UEPA, no entanto sentem-se mais seguros no Campus, com 37% dos inquiridos a afirmar 
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na comunidade académica.Constata-se que 14% dos inquiridos dizem nunca conseguir pagar 

as contas e 32% só raramente o consegue. 
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Figura 25 – Resultado da questão seis do questionário referente à pesquisa sobre a frequência com 
que algumas situações ocorrem, sobre as questões relacionadas com problemas sociais e económicos 
realizados no Campus da UEPA de Paragominas no ano de 2011. 
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Figura 26 – Resultado da questão seis do questionário referente à pesquisa sobre a frequência com 
que algumas situações que ocorrem no Campus da UEPA de Paragominas, referentes a problemas 
ambientais, 2011. 

 

 

Figura 27 – Resultado da questão sete do questionário referente à pesquisa das principais 
preocupações dos utilizadores do Campus da UEPA de Paragominas no ano de 2011. 
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Na questão oito pretendeu-se que a partir de um conjunto de “preocupações” ambientais os 

inquiridos escolhessem a opção que julgavam ser a mais urgente para resolver no Campus 

(Figura 28). Assim, 35% da comunidade académica considera o desperdício de água o 

principal problema a resolver no Campus, seguido pela gestão dos espaços verdes com 34%. 

A utilização eficiente de energia surge como prioridade para 14% dos inquiridos e para 11%, 

são os resíduos. A limpeza dos edifícios e espaços surge em último lugar com 6% dos 

inquiridos a referirem a sua urgência. 

 

Figura 28 – Resultado da questão oito do questionário referente à pesquisa das principais prioridades 
ambientais tidas como prioritárias para solucionar na UEPA, questionário realizado no Campus da 
UEPA de Paragominas no ano de 2011. 

Ao longo desta pesquisa constatou-se, também, que o Campus não satisfaz uma das 

necessidades básicas da população estudantil que é ter acesso à informação que os 
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solidariedade para com as gerações futuras, não se percebeu o compromisso da gestão do 

Campus, visto que a formação está voltada apenas para o mercado de trabalho. 

Não foi percebido na pesquisa atividades desenvolvidas no Campus que mobilizem a 

comunidade estudantil para uma participação mais ativa na superação dos problemas do 

município e da região. A política de formação identificada foi para intervir no ambiente, não 
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necessariamente para preservar os recursos naturais. Também é inexistente uma política de 

gestão de resíduos e tratamento de esgotos do Campus da UEPA. 

6.3. Análise fatorial para os dados do inquérito à comunidade do Campus 

UEPA em Paragominas 

Numa primeira fase foi avaliada a adequabilidade da utilização da Análise Fatorial Exploratória 

(AFE) com base nos dados de Satisfação com o Campus da UEPA em Paragominas. As 

análises foram efetuadas com o software IBM SPSS versão 20.0 e 23.0 para Windows (IBM 

Corporation, New York, USA), sendo as sintaxes e os outputs apresentadas no Anexo IV. 

Os resultados da primeira estimação, apresentados na tabela 5, revelam que com base na 

estatística de KMO (KMO = 0,670) e no teste de Bartlett (χ2(153) = 620,62; p < 0,001) os dados 

adequam-se à aplicação da AFE (Mingoti, 2005). Nesta primeira estimação foram avaliadas 

as variáveis com comunalidades inferiores a 0,50, sendo retiradas da análise os itens 

“Satisfação acesso e transp. Campus” e “Limpeza do Campus” por não deterem explicação 

suficiente. Após a remoção destes itens obtiveram-se valores da estatística de KMO (KMO = 

0,676) e do teste de Bartlett (χ2(120) = 539,02; p < 0,001) adequados à aplicação da AFE. 

Tabela 5 – Teste KMO e Bartlett's do Campus da UEPA em Paragominas. 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de Adequação da Amostra. 0,670 

Teste de Esfericidade de 

Bartlett's 

Qui Quadrado Aprox. 620,62 

GL (graus de liberdade) 153 

Significância 0,000 

Na Tabela 6 apresentam-se os fatores criados alusivos à Satisfação com o Campus da UEPA 

em Paragominas, onde cada grupo passa a representar um fator e portanto deve receber uma 

nomeação adequada à natureza das variáveis que o compõem e os valores servem para 

verificar a qual fator a variável pertence, e o impacte da variável no fator (Hair et al., 2010; 

Marôco, 2010; Santana, 2003), bem como as comunalidades de cada item, os valores próprios 
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e a variância explicada por cada fator. A estrutura fatorial deste conjunto de itens é composta 

por seis fatores, que explicam 67,2% da variância total das variáveis.  

Tabela 6 – Matriz de componentes principais com rotação de VARIMAX (Satisfação com o Campus da 
UEPA em Paragominas). 
 

  

Componente 

Comunalidades 

1 2 3 4 5 6 

Satisfação acesso para funcionários           0,834 0,732 

Satisfação uso de bicicletas      0,622 0,602 

Satisfação espaços verdes     0,709  0,659 

Satisfação conservação espaços verdes     0,578  0,626 

Qualidade das salas de aula e laboratórios   0,811    0,727 

Qualidade das bibliotecas   0,878    0,788 

Recursos de informática    0,866   0,778 

Espaços de recreio e lazer 0,735      0,619 

Disponibilidade equipamentos desportivos 0,832      0,700 

Qualidade do ensino    0,879   0,792 

Qualidade dos serviços Campus 0,746      0,591 

Oferta de eventos científicos e culturais 0,572      0,685 

Relacionamento entre alunos  0,736     0,580 

Relacionamento entre professores e alunos  0,743     0,594 

Relacionamento entre funcionários e alunos  0,777     0,649 

Relacionamento entre alunos e pessoas cidade   0,557         0,631 

Total 2,4 2,1 1,9 1,6 1,5 1,2   

% de variância 14,9 13,4 11,7 10,3 9,2 7,6  

% de variância cumulativa 14,9 28,4 40,1 50,4 59,6 67,2   

 

O primeiro fator explica 14,9% da variância, o segundo explica 13,4%, o terceiro 11,7%, o 

quarto explica 10,3% e os quinto e sexto fatores explicam respetivamente, 9,2% e 7, 6%. As 

dimensões anteriormente apresentadas, segundo a a análise de componentes principais 

evidenciou cinco componentes (fatores): 

Qualidade de vida no Campus, que congrega a qualidade dos serviços, oferta de eventos 

científicos e culturais, oferta de espaços de recreio e lazer e disponilibilidade de equipamentos 
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desportivos. Estes aspetos tendem, recorde-se, a ser avaliados negativamente pelos 

inquiridos. 

Relações interpessoais, que incluem relações entre alunos, entre estes e os professores e 

os funcionários, e ainda entre os alunos e os habitantes da cidade, e que mostra a importância 

que os relacionamentos têm para os inquiridos, essencialmente estudantes. 

Qualidade das instalações do Campus, que retêm a qualidade das salas de aula, 

laboratórios e da biblioteca, em geral fonte de insatisfação dos inquiridos. 

Qualidade de ensino, que engloba os recursos informáticos e a qualidade de ensino, cuja 

avaliação é mista, uma parte do inquiridos mostra-se satisfeita e outra parte não. 

Qualidade espaços verde no Campus, evidenciam a satisfação de grande parte dos 

inquiridos com os aspetos de disponibilidade e de conservação dos espaços verdes no 

campus. 

Satisfação com o Campus, onde se evidenciam a satisfação dos inquiridos com os acessos 

para bicicletas e a acessibilidade dos funcionários 

6.4. Análise fatorial para os dados do inquérito aos residentes 

Inicialmente foi avaliada a adequabilidade da utilização da AFE com base nos dados de 

Satisfação dos habitantes de Paragominas. A Tabela 7 contém os testes de KMO e Bartlett’s, 

ambos servem para verificar a adequabilidade dos dados à Análise Fatorial, o valor mínimo 

aceitável é de 0,5; como no presente estudo foi de 0,618; e o valor “p” do teste de Bartlett’s 

foi altamente significativo, isso indica que os dados se adequam a Análise Fatorial. 

Tabela 7 – Teste de KMO e Bartlett`s aos dados de Satisfação dos habitantes de Paragominas. 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Medida de Adequação da Amostra 0,618 

Teste de Esfericidade de 

Bartlett's 

Qui Quadrado Aprox. 424,10 

GL (graus de liberdade) 91 

P (Significância) 0,000 
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As comunalidades servem para medir o grau de correlação entre cada variável e o fator na 

qual a mesma foi inserida, valores abaixo de 0,5 não são desejáveis, salvo interesse  do 

investigador, os resultados abaixo mostram que a maioria das variáveis são aceites de acordo 

com o critério supracitado conforme a Tabela 8. 

Tabela 8 – Método de Extração: Análise de componentes principais. 
 

 Inicio Extração 

Separa lixo 
1,000 0,656 

Economiza água enquanto escova os 
dentes 

1,000 0,620 

Desliga as luzes da casa 
1,000 0,620 

Compra produtos ecológicos 
1,000 0,483 

Usa bicicleta como transporte 
1,000 0,375 

Poluição do ar 
1,000 0,490 

Poluição sonora 
1,000 0,703 

Recolha e tratamento lixo 

Poluição sonora 

1,000 

1,000 

0,824 

0,714 

Espaços verdes e jardins 
1,000 0,663 

Utiliza o Parque Ambiental 
1,000 0,541 

Qualidade das ruas 
1,000 0,653 

Qualidade água residência 
1,000 0,788 

Melhor água filtrada 
1,000 0,696 

O total de variância explicada serve para medir o total de variância explicada pelo modelo a 

partir dos fatores, onde o percentual mínimo é de 60,0%; como no presente estudo foi de 

63,0%, então isso indica que já se tem um mínimo de variância explicada pelos fatores  

(Tabela 9). 

A Tabela 10 mostra os fatores criados, onde cada grupo passa a representar um fator e 

portanto deve receber uma designação adequada à natureza das variáveis que o compõem 

e os valores servem para verificar a qual fator a variável pertence, e o impacte da variável no 

fator. 
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Tabela 9 – Variância total explicada. 
 

Compone 
Initial Eigenvalues Ktraction Sums of Squared Loading Rotation Sums of Squared Loadings 

Total of Variance Cumulative% Total % of Variance Cumulative% Total % of Variance Cumulative% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

2.573 

1.475 

1.394 

1.207 

1.105 

1.070 

.906 

.865 

.759 

.646 

.606 

.561 

.462 

.371 

18.380 

10.537 

9.961 

8.618 

7.895 

7.646 

6.471 

6.176 

5.418 

4.613 

4.330 

4.005 

3.299 

2.651 

18.380 

28.916 

38.877 

47.495 

55.390 

63.037 

69.508 

75.684 

81.102 

85.715 

90.045 

94.050 

97.349 

100.000 

2.573 

1.475 

1.394 

1.207 

1.105 

1.070 

18.380 

10.537 

9.961 

8.618 

7.895 

7.646 

18.380 

28.916 

38.877 

47.495 

55.390 

63.037 

 

1.799 

1.777 

1.479 

1.402 

1.211 

1.157 

12.848 

12.696 

10.562 

10.018 

8.649 

8.265 

12.848 

25.544 

36.106 

46.123 

54.772 

63.037 
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Tabela 10 – Matriz de componentes principais rotacionada. 
 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Separa lixo     0777  

Economiza água 

escovando dente 

0,752      

Desliga as luzes da casa 0,729      

Compra produtos 

ecológicos 

0,655      

Usa bicicleta como 

Transporte 

    0,449  

Poluição do ar     0,561  

Poluição sonora    0,797   

Recolha e tratamento 

lixo 

  0,876    

Problemas de Ruído    0,751   

Espaços verdes e 

Jardins 

 0,790     

Utiliza o Parque 

Ambiental 

 0,646     

Qualidade das ruas  0,767     

Qualidade água 

Residência 

  -0,791    

Melhor água filtrada      0,827 

Método de Extração: Análise.de Componentes Principais  
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser 
A Rotação convergida em 6 interações 

 

Os componentes que foram usados referem-se aos seguintes fatores: 

1 – Consciência Ambiental; 

2 – Qualidade de vida; 

3 – Satisfação por serviços; 

4 – Poluição sonora; 

5 – Comportamentos pró-ambiente; 

6 – Qualidade da água. 
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As dimensões:  

Consciencalização ambiental que se traduz em comportamentos economizadores de água 

e de energia; 

Qualidade de vida que resulta essencialmente da qualidade da disponibilidade de espaços 

verdes e qualidade dos passeios e vias de circulação da cidade; 

A satisfação com os serviços públicos (da cidade/município) onde se destacam pela 

positiva o serviço de recolha de resíduos na cidade e pela negativa a má qualidade da água 

do abastecimento público. 

A poluição sonora configura um aspeto positivo da qualidade ambiental evidenciado 

positivamente. A este aspeto não será alheio a baixa utilização de automóvel na cidade, dado 

que os habitantes se deslocam na sua maioria a pé, de bicicleta ou de motorizada, pois não 

dispõe de automóvel. Enfatiza, por outro lado, aspetos da qualidade ambiental que favorecem 

as cidades pequenas-médias relativamente aos espaços urbanos de grande dimensão e 

grande problemas de tráfego e ruído urbano. 

O comportamento activo pró-ambiente é identificado a partir de aspetos como a separação 

de lixos, o uso da bicleta e a não produção de poluição atmosférica, provavelmente associado 

ao uso de meios de transporte limpos. 

A má qualidade da água é uma questão a que os residentes parecem ser particularmente 

sensíveis, que preferem consumir água engarrafada a consumir água da torneira, que seria 

um comportamento mais sustentável caso esta tivesse suficiente qualidade. O risco de 

doenças e as graves limitações da oferta de serviços de saúde deverá explicar a sensibilidade 

dos inquiridos a este aspeto. 

6.5. Análise de Clusters: Satisfação com a qualidade de vida e serviços de 

Paragominas 

A perceção da má qualidade da água era uma situação esperada face ao trabalho exploratório 

e preparatório do inquérito aos residentes de Paragominas levou a que se introduzisse no 

questionário (disponível no Anexo II) um conjunto de questões destinado a avaliar se os 

inquiridos estariam dispostos a pagar para obter melhorias na qualidade de água. A pergunta 
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14 do questionário aferia se o inquirido estava ou não disposto a pagar para obter melhorias 

na qualidade da água no domicilio; as perguntas 15, 16 e 17 procuravam determinar o 

montante do acréscimo adicional na conta da água que os inquiridos estariam na disposição 

de trocar por mais qualidade de água. Usou-se um formato de licitação dicotómico em duas 

voltas. Na primeira volta os acréscimos na conta da água mensal considerados foram de 5, 

10 e 15 reais, que representam aumentos entre 13 e 38 % no valor da conta água, cujo valor 

médio na cidade rondava os 40 reais. Note-se que os valores da conta da água eram 

relativamente baixos face ao poder de compra médio, ainda que este fosse também baixo. Na 

segunda volta da licitação eram incluídos apenas os respondentes que aceitaram pagar 5 ou 

10 reais, a quem foi perguntado se pagariam 10 ou 15 reais, e os que não aceitaram pagar 

os valores pedidos, a quem foi perguntado se estavam dispostos a pagar um valor inferior, ou 

seja, 10, 5 e 2,5 reais, dependendo do preço inicialmente pedido. A distribuição da disposição 

a pagar dos inquiridos por uma melhoria na qualidade da água é apresentada na Tabela 11. 

Tabela 11 – Disposição a pagar por melhorias na qualidade da água no domicílio (duas voltas da 
licitação). 
 

Disposição a pagar (DAP)  
(R$) 

Inquiridos 
(Nº) 

Inquiridos na amostra 
(%) 

0,00 174 44,8 

2,50 6 1,6 

5,00 28 7,2 

10,00 67 17,3 

15,00 113 29,1 

 388 100,0 

São cerca de 45% os inquiridos que recusam pagar qualquer acréscimo no preço da conta da 

água. Entre os que aceitam pagar o valor mias elevado, R$ 15,00 é aceite em primeira ou 

segunda ronda por 29,1% dos inquiridos. Os restantes 26% pagam apenas se o acréscimo 

da conta da água for inferior a esse valor, verificando-se que maioria aceita o lanço mais 

elevado, explicando-se assim porque é que o acréscimo de R$ 2,5 regista uma percentagem 

de apenas 1,6% de respostas.  

Note-se que a maioria do inquiridos estão dispostos a pagar para evitar doenças e com menor 

expressão para evitar comprar água engarrafada ou dispensar tratamentos domésticos de 
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filtração. As razões evocadas para o não pagamento prendem-se essencialmente com a 

perceção de que pagarem mais não resolveria o problema (134 inquiridos). 

A variável “máximo valor que está disposto a pagar”, bem como as motivações para pagar ou 

não pagar, foram incluídas no conjunto de variáveis de satisfação com a qualidade de vida e 

acesso a serviços em Paragominas, os comportamentos dos indivíduos e as suas principais 

preocupações ao nível da sustentabilidade (plano económico, ambiental e social) e, ainda as 

características socioeconómicas dos inquiridos, com vista a efetuar-se uma análise de 

clusters. 

A análise de clusters (grupos) designa uma série de procedimentos estatísticos que podem 

ser usados para classificar objetos e pessoas por observação das semelhanças e 

dissemelhanças entre ela – estes grupos homogénios são clusters. Esta análise procura 

classificar um conjunto de objectos (indivíduos, produtos, etc.) em grupos ou categorias 

usando os valores observados das variáveis, sem que seja necessário definir critérios que 

classificam os dados que integram determinado grupo. 

O método da análise de clusters pode ser descrito da seguinte forma: dado um conjunto de n 

indivíduos, sobre os quais existe informação de p variáveis, o método agrupa os indivíduos 

em função da informação existente, de modo que os indivíduos de um grupo sejam tão 

semelhantes entre si quanto possível e tão diferentes dos restantes grupos quanto possível 

(Hair et al., 2010). 

A análise de clusters foi executada com recurso ao SPSS (IBM versão 20). Foi feita uma 

classificação hierárquica, com base nos factores resultantes da análise fatorial. Esta 

metodologia permitiu evitar erros resultantes da utilização de muitas variáveis com 

correlações entre si. O método utilizado foi o método de Ward’s com a medida Squared 

Euclidean distance. 

Para interpretação dos clusters foi feita uma análise de frequência das diferentes variáveis 

para cada cluster, tendo sido comparada com o valor médio da amostragem. Para facilitar a 

análise, foram criadas duas novas variáveis para sintetizar a informação de um grupo de 

variáveis, a variável “Máximo Valor que está Disposto a Pagar” e “Percentagem de 
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Insatisfação”. O máximo valor disposto a pagar indica o valor máximo que o inquirido aceitou, 

face aos valores que lhe foram apresentados A percentagem de insatisfação aglomera as 

variáveis da pergunta 8 que pretendia auferir o nível de satisfação relativo a várias categorias. 

Foi somado o valor atribuido em cada uma das categorias e dividido pelo valor que 

corresponderia ao nível máximo de insatisfação (nada satisfeito em todas as categorias), 

tendo sido transformado em percentagem. Foi escolhida a solução de 5 clusters com base na 

análise do dendograma. Os clusters são apresentados na Tabela 12.  

Tabela 12 – Tabela de Clusters.  
 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

 Tamanho do 
cluster 

68 69 142 9 100 

C
a

ra
te

ri
z
a
ç
ã

o
 d

a
 a

m
o

s
tr

a
 

Idade média 29,2 29,2 29,3 28 38 

Escolaridade Fundamental  
(1 e 2) 

Ensino médio Fundamental 2 Ensino médio Fundamental 1, 
embora seja 
grupo com 
mais indivíduos 
com 
escolaridade de 
nível superior. 

Situação laboral Estudantes e 
trabalhadores por 
conta de outrem. 

Trabalhadores por 
conta de outrem ou 
trabalho próprio 
(maior % de 
desempregado). 

Estudantes e 
trabalhadores por 
conta de outrem. 

Estudantes e 
trabalhadores por 
conta de outrem ou 
trabalho próprio. 

Trabalhadores 
por conta de 
outrem ou 
trabalho próprio 
(grupo com 
mais 
reformados e 
domésticas). 

Renda familiar 
mensal 

Menos de um 
salário mínimo 
(SM) e entre 1 e 
2 SM (com mais 
inquiridos entre 
os 5 e 8 SM). 

Menos de um SM e 
entre 1 e 2 SM 
(com mais 
inquiridos os 3 e 5 
SM). 

Menos de um SM 
e entre 1 e 2 SM. 

Menos de um SM e 
entre 1 e 5 SM. 

Menos de um 
SM e entre 1 e 
2 SM. 

Nasceu em 
Paragominas 

Não Não Não Sim Sim 

Residiu sempre 
em 
Paragominas 

    Sim 

A
n

á
li

s
e

 d
e

 s
a
ti

s
fa

ç
ã

o
 

Análise de 
satisfação 
(%) 

   Menor grau de 
insatisfação (48%) 

Grande grau de 
insatisfação 
(81%) 

Análise de 
satisfação 
(Categorias) 

Maior grau de 
satisfação 
(comparativa-
mente com a 
média) em quase 
todas as 
categorias.  
Com maior 
insatisfação no 
apoio a idosos, 
acesso a ensino 
secundário e 
contribuição da 
UEPA. 

Grupo muito 
homogéneo com a 
média e maior 
insatisfação com 
os acessos 
pedestres e apoio 
a crianças e 
idosos. Maior 
satisfação com 
piscinas e ginásios, 
comércio, apoio ao 
ensino básico e 
igualdade de 
oportunidade de 
emprego. 

Maior grau de 
satisfação 
(comparativa-
mente com a 
média) em quase 
todas as 
categorias.  
Com maior 
insatisfação com 
o uso de 
bicicletas, e 
cuidados de 
saúde. 

Maior grau de 
satisfação 
(comparativamente 
com a média) em 
quase todas as 
categorias, excepto 
conservação das 
ruas e prédios, 
apoio ao ensino 
básico e acesso 
ensino 
universitário. 

Insatisfeito com 
a maioria das 
categorias 
excepto 
contribuição da 
UEPA e acesso 
ao ensino 
universitário. 
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  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

A
n

á
li

s
e

 d
e

 c
o

m
p

o
rt

a
m

e
n

to
s

 

Consegue pagar 
as contas 

Maioria consegue 
sempre ou 
algumas vezes. 
Maior taxa de 
resposta dos 
extremos (nunca 
ou sempre) 
relativamente à 
média 

A maioria 
consegue sempre 
ou algumas vezes. 
Maior taxa de 
resposta de 
sempre e 
raramente, 
relativamente à 
média. 

A maioria 
consegue 
sempre ou 
algumas vezes. 
Maior taxa de 
resposta do 
nunca 
relativamente à 
média. 

A maioria 
consegue sempre 
ou algumas vezes. 

A maioria 
consegue 
sempre ou 
algumas vezes. 
Maior taxa de 
resposta no 
algumas vezes. 

Consegue 
poupar 

A maioria não 
consegue 
poupar. 
Relativamente à 
média, tem mais 
respostas no 
sempre ou 
algumas vezes. 

A maioria não 
consegue poupar. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
algumas vezes. 

A maioria não 
consegue 
poupar. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
nunca. 

A maioria não 
consegue poupar. 

A maioria não 
consegue 
poupar. 
Relativamente 
à média, mais 
respostas no 
raramente. 

Sente-se seguro 
em Paragominas 

A maioria não se 
sente segura. 

A maioria não se 
sente segura. Mais 
respostas 
(relativamente à 
média) no algumas 
vezes. 

A maioria não se 
sente segura. 

A maioria não se 
sente segura. 

A maioria não 
se sente 
segura. Grupo 
que se sente 
mais inseguro 
relativamente à 
média (mais 
respostas no 
raramente e 
nunca). 

Sente-se seguro 
na rua/bairro 

A maioria sente- 
-se seguro. Mais 
respostas 
(relativamente à 
média) no 
algumas vezes. 

A maioria não se 
sente segura. 

A maioria não se 
sente segura. 
Mais respostas 
(relativamente à 
média) no 
sempre. 

A maioria não se 
sente segura. Mais 
respostas 
(relativamente à 
média) no 
raramente. 

A maioria não 
se sente 
segura. Grupo 
que se sente 
mais inseguro 
relativamente à 
média (mais 
respostas no 
raramente e 
nunca). 

Separa o lixo Raramente ou 
nunca. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
sempre. 

Algumas vezes ou 
raramente. 

Raramente ou 
nunca 

Algumas vezes ou 
sempre. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
sempre. 

Algumas vezes. 

Compra produtos 
da região 

Sempre. Mais 
respostas 
(relativamente à 
média) no nunca 
ou raramente. 

Sempre ou 
algumas vezes. 

Sempre Sempre ou 
algumas vezes. 
Mais respostas 
(relativamente à 
média) no 
raramente. 

Algumas vezes. 

Utiliza o parque 
ambiental 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
sempre. 

Sempre ou 
algumas vezes. 

Sempre ou 
algumas vezes. 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
sempre. 

Algumas vezes 
ou raramente. 
Relativamente 
à média, mais 
respostas no 
nunca. 

Economiza água 
escovando dente 

Sempre. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
nunca e sempre. 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no nunca 

Sempre. Sempre. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
nunca. 

Algumas vezes. 
Relativamente 
à média, mais 
respostas no 
algumas vezes 
e raramente. 

Desliga as luzes 
de casa 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
nunca. 

Sempre. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
nunca. 

Sempre. Sempre.  
Com algumas 
respostas no 
nunca. 

Algumas vezes. 
Relativamente 
à média, mais 
respostas no 
algumas vezes 
e raramente. 
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  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Compra produtos 
ecológicos 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
nunca. 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
raramente. 

Sempre. Sempre ou 
algumas vezes. 

Algumas vezes. 
Relativamente 
à média, mais 
respostas no 
algumas vezes 
e raramente. 

Usa transporte 
coletivo 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
sempre. 

Algumas vezes ou 
raramente. 

Algumas vezes 
ou raramente. 

Nunca ou 
raramente. 
Relativamente à 
média mais 
respostas no 
nunca. 

Algumas vezes 
ou raramente. 
Relativamente 
à média, mais 
respostas no 
algumas vezes. 

Utiliza bicicleta Sempre ou 
algumas vezes. 

Sempre ou 
algumas vezes. 

Sempre ou 
raramente. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
sempre. 

Sempre. Algumas vezes. 

Usa internet Sempre ou 
algumas vezes. 

Sempre ou 
algumas vezes. 

Sempre ou 
algumas vezes. 
Relativamente à 
média, mais 
respostas no 
sempre. 

Sempre ou 
algumas vezes. 

Nunca ou 
raramente. 

P
ri

n
c

ip
a
is

 p
re

o
c

u
p

a
ç

õ
e

s
 

Principais 
preocupações 

Serviços de 
saúde, 
segurança, e 
poluição sonora. 
Preocupação 
acima da média 
com a poluição 
sonora e 
infraestruturas 
rodoviárias. 

Serviços de saúde 
e segurança. 
Preocupação 
acima da média 
com os serviços 
sociais e 
infraestruturas 
rodoviárias. 

Serviços de 
saúde e 
segurança. 
Preocupação 
acima da média 
com a poluição 
do ar, serviços 
sociais e 
condições de 
habitação. 

Segurança e 
serviços de saúde. 
Preocupação 
acima da média 
com a poluição do 
ar e criação de 
emprego. 

Segurança, 
serviços de 
saúde e 
educação e 
formação. 

Principais 
preocupações 
ambientais 

Conservação da 
biodiversidade e 
poluição sonora 

Coleta e 
tratamento do lixo. 

Conservação da 
biodiversidade e 
qualidade da 
água residencial. 

Conservação da 
biodiversidade e 
poluição sonora. 

Qualidade da 
água 
residencial. 

Principais 
preocupações 
sociais 

Consumo de 
drogas e 
segurança. 

Consumo de 
drogas e 
segurança. 

Consumo de 
drogas e 
segurança. 

Consumo de 
drogas e 
segurança. 

Segurança. 

Principais 
preocupações 
económicas 

Pobreza e 
desemprego. 

Desemprego. Desemprego e 
pobreza. 
Preocupação 
acima da média 
com a corrupção. 

Pobreza. Desemprego. 

D
is

p
o

s
iç

ã
o

 a
 p

a
g

a
r 

e
 m

o
ti

v
a
ç
ã

o
e
s

 

Disposição a 
pagar 

0, 10 ou 15 reais 
Média: 7 reais 

0 ou 15 reais 
Média: 8 reais 

0 ou 15 reais 
Média: 7,5 reais 

15 reais 
Média: 11 reais 

0 
Média: 3 reais 

Motivo para 
pagar 

Evitar doença. Evitar doença. 
Maior preocupação 
relativamente à 
média com evitar 
água engarrafada. 

Evitar doença. Ter melhor água 
filtrada. 

Usar água à 
vontade. 

Motivo para não 
pagar 

Problema do 
município e não 
resolve o 
problema. 
Relativamente à 
média mais 
respostas na 
cidade tem 
outros 
problemas. 

Problema do 
município e não 
resolve o 
problema. 

Problema do 
município e não 
resolve o 
problema 
Relativamente à 
média mais 
respostas na 
cidade tem 
outros 
problemas. 

Problema do 
município. 

Não resolve o 
problema. 



6. Apresentação e discussão dos resultados 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

103 
 

A análise de clusters evidencia que o cluster 5, os “Paragominenses insatisfeitos” (25% da 

amostra inquirida), são indivíduos que nascerem e sempre viveram em Paragominas são os 

mais insatisfeitos com a qualidade de vida e acesso a serviços em Paragominas. Trata-se de 

um grupo com idade acima da média da amostra, com baixa escolaridade, de baixo 

rendimento e maior presença de reformados e domésticas. Este grupo está insatisfeito com 

todos os aspetos considerados no questionário, com exceção da contribuição da UEPA. É o 

grupo coloca a falta da qualidade da água em primeiro lugar quando inquirido relativamente 

às suas preocupações com ambiente na cidade, sendo, no entanto, o que mostra menor 

disposição a pagar por melhorias na qualidade de água de abastecimento público. Sendo a 

principal razão para esta aparente contradição a sua desconfiança de que o pagamento 

adicional servisse efetivamente para resolver o problema. Este grupo, provavelmente devido 

à sua idade e baixa escolaridade não utiliza internet, revela comportamentos pró-ambiente 

inferiores aos dos restantes grupos, e não se sente seguro no bairro, indicando que reside em 

áreas mais periféricas, o que provavelmente explica a sua insatisfação e desconfiança face à 

efectiva resolução de problemas como o da qualidade da água. 

O cluster 4, com apenas 2,3% dos inquiridos, os “Paragominenses satisfeitos”, é igualmente 

constituído por nativos de Paragominas mas que na sua maioria residiram já em outras 

localidades e Estados, são jovens (idade média de 28 anos), com escolaridade média mais 

elevada (ensino médio) e com rendimento superior à média, designadamente da dos clusters 

2 e 5. São os mais satisfeitos dentre os 5 grupos, mostrando alguma insatisfação com o estado 

de conservação de edifícios e pavimentos e também com o acesso ao ensino básico e 

universitário. Revelam alguns comportamentos pró-ambientais. Usam sempre a bicicleta e 

sentem-se inseguros no próprio bairro, indicando que residem em áreas próximas do centro 

já urbanizadas mais ainda com problemas de pavimentação de estradas e caminhos e maior 

dificuldade no acesso às escolas. São os que apresentam maior disposição a pagar por 

melhorias na qualidade de água, indiciando maior confiança nas autoridades locais para 

resolver problemas da cidade, o que provavelmente estará relacionado com o facto de 

viverem em áreas que têm vindo a ser urbanizadas. 

O cluster 3, que engloba 142 respondentes, é o mais numeroso com 37% dos inquiridos. Este 

grupo apresenta-se também relativamente satisfeito com a qualidade de vida e acesso a 

serviços em Paragominas, com excepção do acesso a cuidados de saúde e da qualidade dos 

percursos para bicicletas. É um grupo de indivíduos relativamente jovens (idade média é de 

28 anos) que não nasceram em Paragominas, e que vieram para lá morar para estudar e /ou 
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trabalhar, e que apresentam um rendimento médio baixo. Elegem também o problema da má 

qualidade da água como um dos principais problemas ambientais da cidade, referindo 

também a questão da conservação da biodiversidade. Também se sentem inseguros no bairro 

indicando que na sua maioria não residem no centro. Usam internet, apresentam alguns 

comportamento pró-ambientais. Assim, embora apresentem um nível de escolaridade baixo, 

em comparação com os cluster 4 e 2, parece tratar-se de um grupo de inquiridos informados 

e atentos à realidade. 

O cluster 2, com 69 inquiridos e representando 18% da amostra, apresenta uma satisfação 

média, mais insatisfeito por comparação com os restantes clusters, à exceção do cluster 5 

(“Paragominenses insatisfeitos”). Estão muito insatisfeitos com o apoio a crianças e idosos e 

com a qualidade dos percursos pedestres. Indicando tratar-se de famílias jovens com crianças 

e idosos a cargo, com baixo rendimento e residentes em Paragominas provenientes de outras 

localidades e Estados. O facto de se mostrarem satisfeitos com o comércio local, 

equipamentos de recreio e lazer, acesso à escola básica e oportunidades de empregos sugere 

uma proveniência rural.  

O cluster 1, com 68 inquiridos e representando 17% da amostra, apresenta-se satisfeito com 

a qualidade de vida e acesso a serviços em Paragominas, com exceção no apoio a idosos, 

acesso ao ensino secundário e com a contribuição da UEPA. São um grupo de inquiridos 

jovens (idade média de 29 anos), com grau de escolaridade médio inferior ao do cluster 2, 

mas com rendimento familiar superior à média.  Sentem-se seguros no bairro onde moram 

indicando uma maior prevalência de residência no centro da cidade, o que poderá estar 

relacionado com o maior rendimento do agregado doméstico. São igualmente residentes em 

Paragominas provenientes de outras localidades e Estados. 

Note-se que todos os grupos identificam como principais preocupações as questões da 

segurança (a falta de segurança) e o acesso aos cuidados de saúde. Os clusters 1 e 2 

mostram-se preocupados com as infraestruturas rodoviárias; os clusters 2 e 3 com os apoios 

sociais; o cluster 3 com as condições da habitação. Os clusters 3 e 4 com a poluição do ar, o 

cluster 4 com a criação de emprego e o cluster 5 também a edução e formação.  

O grau de satisfação e as suas principais preocupações apresentam alguma diferenciação 

em função do perfil socioeconómico do inquirido (idade, escolaridade, rendimento) e da sua 
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zona de residência, a insatisfação parecendo aumentar com a distância ao centro da cidade 

e pioria das infraestruturas e acesso aos serviços públicos.  

6.6. Análise de correlação: disposição a pagar por água de qualidade ao 

domícilio e relação com outras variáveis de satisfação, comportamentos 

e socioeconómicas 

Efetuou-se ainda uma análise de correlação (ver em detalhe no Anexo V), com recurso ao 

software SPSS (IBM versão 20), com a ferramenta crosstable. Procurou verificar-se a 

existência de associações e correlações significativas entre a variável “Máximo Valor que está 

Disposto a Pagar” e as restantes variáveis consideradas no questionário, de satisfação, 

comportamentos, preocupações e características socioeconómicas. A variável “Máximo Valor 

que está Disposto a Pagar”, que assumiu os valores dos lanços oferecidos no inquérito aos 

residentes na cidade de Paragominas (2,5, 5, 10 e 15 reais a mais na conta mensal da água), 

acrescido do valor zero, para os inquiridos que recusaram aceitar pagar qualquer um dos 

montantes oferecidos. 

Apresentam-se em seguida os resultados da análise de correlação. Note-se que devido à 

existência de poucas observações para o  “Máximo Valor que está Disposto a Pagar” de 2,5 

reais (oferecido só como segundo laço a quem recsou pagar 5 reais), há algumas células que 

no crosstable apresentam menos que 5 observações.  

Relação entre pagar mais pelo serviço de água e a naturalidade em Paragominas.  

 As pessoas inquiridas que não nasceram em Paragominas estão dispostas a pagar mais 

5 ou 10 reais que as que nasceram na cidade, enquanto que as pessoas nascidas na 

cidade não estão dispostas a pagar mais, ou apenas 2,5 reais. Contudo, para o valor de 

15 reais, verifica-se que são as pessoas nascidas na cidade que têm uma maior 

disposição a pagar. Através do valor obtido pelo coeficiente do Qui-Quadrado de 

Pearson esta é uma correlação significativa com uma valor de p=0,022.  

 No entanto, pela análise do coeficiente Phi, esta mostra que existe uma correlação fraca 

(0,172), provavelmente devido ao resultado registado para o valor de 15 reais.  
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Relação entre pagar mais pelo serviço de água e a residência (Pergunta: Viveu sempre 

em Paragominas?) 

As pessoas que não viveram sempre na cidade de Paragominas estão dispostas a pagar mais 

5 ou 10 reais que as que não nasceram na cidade, enquanto as nascidas na cidade não estão 

dispostas a pagar mais, ou estão dispostas a pagar apenas mais 2,5 reais. Contudo, para o 

valor de 15 reais, verifica-se que são as pessoas nascidas na cidade que têm uma maior 

disposição a pagar. Através do valor obtido pelo teste do Qui-Quadrado de Pearson esta é 

uma correlação significativa com uma valor de p=0,012. A análise do coeficiente de Phi (0,220) 

indica que esta correlação é fraca, provavelmente devido ao resultado registado para o valor 

de 15 reais (ver Anexo V).  

 

Relação entre pagar mais pelo serviço de água e o grau de satisfação do habitantes de 

Paragominas  

1. Transportes coletivos  

As pessoas mais satisfeitas com o serviço de transportes públicos estão dispostas a 

pagar valores mais altos na conta da água Através do valor obtido pelo teste do Qui-

Quadrado de Pearson verifica-se existe uma correlação significativa (p=0,007). No que 

concerne à análise do coeficiente de Phi (0,292), esta indica que esta correlação é fraca. 

 

2. Espaços verdes e jardins  

As pessoas muito satisfeitas e satisfeitas estão dispostas a pagar mais enquanto que 

as pouco satisfeitas ou nada satisfeitas não estão dispostas a pagar mais. Pela análise 

ao valor obtido pelo teste do Qui-Quadrado de Pearson verifica-se existe uma correlação 

muito significativa (p=0,000). A análise do coeficiente de Phi aponta para um correlação 

é positiva média ainda que relativamente fraca (Phi=0,370). 

 

3. Conservação das ruas e dos prédios  

As pessoas que responderam que estavam nada satisfeitas com a conservação das 

ruas e dos prédios estão mais disponíveis para não pagar, ou pagar valores mais baixos 

(2,5 reais), enquanto as restantes (pouco satisfeitas inclusive) estão dispostas a pagar 

valores mais altos, nomeadamente 15 reais  Verifica-se uma correlação muito positiva 

com uma valor p=0,002 (teste do Qui-Quadrado de Pearson). A análise do coeficiente 

de Phi indica-nos que esta correlação é positiva intermédia. 

 

 



6. Apresentação e discussão dos resultados 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

107 
 

4. Ginásios e piscinas  

Pessoas satisfeitas com as piscinas e ginásios estão dispostas a pagar mais 10 ou 15 

reais, enquanto as pouco satisfeitas ou nada satisfeitas não estão dispostas a pagar 

mais. Existe uma correlação significativa segundo o que se constata pelo teste do Qui-

Quadrado de Pearson (p=0,012). A análise do coeficiente de Phi (0,309) indica-nos que 

esta correlação é positiva intermédia. 

 

5. Lazer ao ar livre  

As pessoas muito satisfeitas e satisfeitas com o lazer ao ar livre estão dispostas a pagar 

mais 15 reais na sua conta, enquanto as pouco satisfeitas estão dispostas a pagar 10 

reais e as nada satisfeitas não estão dispostas a pagar. Pelo teste do Qui-Quadrado de 

Pearson p= 0,002 significa que existe uma correlação muito significativa. A análise do 

coeficiente de Phi (0,310) indica-nos que esta correlação é positiva intermédia. 

 

6. Comércio em Paragominas  

As pessoas muito satisfeitas ou satisfeitas com o comércio encontram-se dispostas a 

pagar mais 10 ou 15 reais, enquanto as pouco satisfeitas não estão dispostas a pagar. 

Correlação muito significativa com valor de p= 0,000. A análise do coeficiente de Phi 

(0,354) mostra que esta correlação é positiva intermédia. 

 

7. Qualidade dos serviços municipais  

As pessoas muito satisfeitas e satisfeitas com a qualidade dos serviço municipais estão 

dispostas a pagar mais 10 ou 15 reais na sua conta, enquanto as pouco satisfeitas estão 

dispostas a pagar 10 reais e as nada satisfeitas não estão dispostas a pagar. Pelo teste 

do Qui-Quadrado de Pearson, p=0,006, correlação significativa  A análise do coeficiente 

de Phi (0,319) indica que esta correlação é positiva intermédia 

8. Contribuição UEPA Paragominas  

As pessoas muito satisfeitas estão dispostas a pagar mais 10 ou 15 reais, as satisfeitas 

estão dispostas a pagar 15 reais ou nada e as pouco ou nada satisfeitas estão dispostas 

a pagar mais 2,5 reais ou nada. Pelo teste do Qui-Quadrado de Pearson, constata-se 

que existe uma correlação muito significativa com p= 0,000. A análise do coeficiente de 

Phi (0,006) mostra igualmente que esta correlação é positiva intermédia.  
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Tendo em conta a grande correlação entre o grau de satisfação e o valor disposto a pagar 

construiu-se um índice que aglomera todos os itens da pergunta 8. Para verificar a coerência 

deste item e das respostas nesta pergunta aplicou-se um teste de coerência, Cronbach’s 

Alpha. Este indicou-nos uma coerência de 0,823 (82%) o que é um valor considerado aceitável 

(ver Anexo V). Analisando os vários tópicos da resposta, verificou-se que o Acesso ao Ensino 

Superior diminuía a coerência do índice, sendo por isso recomendável que este tópico não 

seja incluido nesse indice.  

O índice construído representa a percentagem de satisfação dos inquiridos, em que 100% 

corresponde à resposta Totalmente Satisfeito em todas as categorias. Para tal foram somadas 

as respostas e dividas pelo valor total para o caso totalmente satisfeito. 

A análise descritiva desta nova variável é apresentada de seguida. 

 

Figura 29 – Analise de insatisfação dos inquiridos em todas as categorias. 

 

A análise de correlação usada foi correlate bivariate SPSS. Analisando a correlação entre a 

percentagem de insatisfação e o máximo valor disposto a pagar, verificou-se uma correlação 
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significativa e negativa, comprovando a menor disposição a pagar quando o inquirido 

manifesta um maior grau de insatisfação. O índice de correlação, contudo, não é muito forte. 

As análises foram repetidas excluindo a variável acesso ao ensino superior, que diminuía a 

coerência do índice. Verificou-se um leve aumento no índice de correlação.  

 

Figura 30 – Analise de insatisfação dos inquiridos excluindo a variável acesso ao ensino superior. 

 

Relação entre pagar mais pelo serviço de água e o comportamento dos habitantes de 

Paragominas  

1. Consegue poupar dinheiro 

Quem consegue poupar dinheiro tem uma maior predisposição para pagar mais pelo 

serviço de água. O teste de Qui-Quadrado de Pearson indica que existe uma associação 

significativa (com p=0,000). A análise do coeficiente de Phi (0,334) mostra que esta 

correlação é média. 

 



6. Apresentação e discussão dos resultados 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

110 
 

2. Sente-se seguro em Paragominas 

Verifica-se que as pessoas que se sentem mais seguras em Paragominas estão 

dispostas a pagar valores mais elevados que as que não se sentem seguras. O Qui-

Quadrado de Pearson indica a presença de uma associação significativa (p= 0,029) 

entre as duas variáveis. Através do coeficiente de Phi (0,270) verifica-se, no entanto, 

que esta correlação é muito fraca. 

 

3. Separa o lixo  

As pessoas que separam sempre o lixo e as que nunca separam o lixo estão mais 

dispostas a pagar valores mais altos que as que separam às vezes ou raramente. O 

teste do Qui-Quadrado de Pearson aponta para uma associação significativa entre as 

duas variáveis (p=0,006). No entanto, novamente, o coeficiente de Phi (0,295) indica 

que esta correlação é fraca. 

 

4. Compra produtos da região 

As pessoas que compram sempre produtos da região estão mais dispostas a pagar 

valores mais altos que todas as restantes. Pelo teste do Qui-Quadrado de Pearson 

verifica-se que há uma associação significa entre as duas variáveis (p=0,000). A análise 

do coeficiente de Phi (0,404) indica a presença de uma correlação média entre as 

variáveis. 

 

5. Utiliza o parque ambiental 

As pessoas que utilizam sempre o parque ambiental estão mais dispostas a pagar 

valores mais altos que as restantes. Esta associação é significativa, com p=0,00, para 

o teste do Qui-Quadrado de Pearson. A análise do coeficiente de Phi (0,320) indica que 

esta correlação é média.  

 

6. Economiza a água escovando os dentes  

As pessoas que economizam água estão mais dispostas a pagar valores mais altos que 

as restantes. Pelo teste do Qui-Quadrado de Pearson verifica-se que existe uma 

associação significativa (p=0,000). A análise do coeficiente de Phi mostra que esta 

correlação é média (0,415). 

 

7. Desliga as luzes da casa 

As pessoas que desligam sempre as luzes da casa estão dispostas a pagar valores 

mais elevados. Através do teste Qui-Quadrado de Pearson obtêm-se uma associação 
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significativa, com p=0,000. A análise do coeficiente de Phi (0,373) indica que esta 

correlação é média. 

 

8. Compra produtos ecológicos 

As pessoas que compram sempre produtos ecológicos e as que nunca compram estão 

dispostas a pagar valores mais elevados. Por intermédio do teste Qui-Quadrado de 

Pearson (p=0,003) constata-se que existe uma associação significativa entre as 

variáveis. A análise do coeficiente de Phi (0,303) indica que esta correlação é média. 

 

9. Usa transporte coletivo 

As pessoas que utilizam menos o transporte coletivo estão dispostas a pagar valores 

mais elevados. O teste de Qui-Quadrado de Pearson (p=0,001) mostra uma associação 

significativa. A análise do coeficiente de Phi 0,324 indica que esta correlação é média. 

 

10. Utiliza a bicicleta como transporte 

As pessoas que utilizam sempre a bicicleta estão mais dispostas a pagar valores mais 

elevados (associação muito significativa, p=0,000). A análise do coeficiente de Phi 

indica que esta correlação é média (0,334). 

 

11. Utiliza a internet  

As pessoas que utilizam mais a internet estão mais dispostas a pagar valores mais 

elevados. Verifica-se uma associação significativa, com valor de p=0,000, com base no 

teste de Qui-Quadrado de Pearson. A análise do coeficiente de Phi indica-nos que esta 

correlação é média (0,356). 

 

Em resumo, nota-se uma correlação entre a disposição a pagar e certos comportamentos 

ecológicos, bem como o sentimento de segurança e a capacidade de pagar contas e utilização 

de internet. Ou seja, estes resultados indicam que o perfil dos indivíduos que apresentam 

maior disposição a pagar pela qualidade ambiental (embora apenas pela qualidade da água 

de abastecimento domiciliário) possuem rendimentos mais elevados, em média, apresentam 

um maior nível de conscientização ambiental e estão mais satisfeitos com a qualidade de vida 

na cidade. 
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Relação entre pagar mais pelo serviço de água e as principais preocupações dos 

habitantes de Paragominas  

1. Segurança  

As pessoas que não elegeram a segurança como uma das três maiores preocupações 

estão dispostas a pagar mais, enquanto as mais preocupadas com a segurança 

escolheram mais, não pagar. A associação é significativa (valor do teste de Qui-

Quadrado de Pearson apresenta uma significância estatística p=0,042). A análise do 

coeficiente de Phi (0,160) indica, todavia, que esta correlação é fraca. 

 

2. Poluição do ar  

As pessoas preocupadas com a poluição do ar estão dispostas a pagar mais quinze 

reais na sua conta do que as que não manifestam essa preocupação. As restantes vão 

apenas até aos dez reais a mais. A associação é significativa (valor do teste de Qui-

Quadrado de Pearson apresenta uma significância estatística p=0,009) A análise do 

coeficiente de Phi (0,187) indica, no entanto que esta correlação é fraca. 

 

3. Educação e formação  

As pessoas que estão dispostas a pagar mais 10 ou 15 reais na sua conta não têm a 

educação e a formação como uma das 3 maiores preocupações. A associação é 

significativa (valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson apresenta uma significância 

estatística p=0,000). A análise do coeficiente de Phi (0,259) mostra que esta correlação 

é fraca. 

 

4. Criação de emprego  

As pessoas que estão dispostas a pagar mais revelam uma preocupação com a criação 

de mais emprego (A associação é significativa; valor do teste de Qui-Quadrado de 

Pearson apresenta uma significância estatística p=0,002). A análise do coeficiente de 

Phi (igual a 0,209) demostra que esta correlação é fraca. 

Em resumo, embora se observe uma associação entre a disposição a pagar pela qualidade 

da água e as principais preocupações dos habitantes com a qualidade de vida na cidade, o 

grau de correlação não é relevante. 
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Relação entre pagar mais pelo serviço de água e Problemas ambientais mais 

importantes para os habitantes de Paragominas  

1. Qualidade de água nas habitações 

As pessoas que apresentam uma maior disposição a pagar não consideram que 

melhorar a qualidade de água na residência seja um problema prioritário. A associação 

é significativa (valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson apresenta significância 

estatística, p=0,000). A análise do coeficiente de Phi indica que esta correlação é 

intermédia (0,300). 

 

2. Conservação da biodiversidade 

As pessoas que estão dispostas a pagar mais na sua conta (10 ou 15 reais) consideram 

que o problema ambiental que gostariam de ver resolvido é a conservação da 

biodiversidade (A associação é significativa; valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson 

apresenta significância estatística p=0,008). A análise do coeficiente de Phi (0,008) 

indica que esta correlação é fraca. 

Conclui-se neste caso, que a maior disposição a pagar pela qualidade da água é referida por 

inquiridos com menos problemas na qualidade da água de abastecimento. Este resultado está 

em linha com o perfil dos indivíduos mais dispostos a pagar pela qualidade ambiental e deverá 

expressar uma maior exigência da sua parte relativamente à qualidade ambiental a par da 

disposição para pagar por obtê-la. Evidenciando-se também aqui o maior comportamento de 

protesto relativamente ao aumento das contas da água, nomeadamente dos 

“Paragominenses insatisfeitos”, que embora sejam os que exibem maior preocupação com a 

questão da qualidade da água não acreditam, por outro lado, que pagando mais resolvam o 

problema. Ou seja, os grupos mais insatisfeitos são que indiciam também menor confiança 

nas autoridades locais para a resolução dos problemas da cidade. 

Relação entre pagar mais pelo serviço de água e Problemas sociais mais importantes 

considerados pelos habitantes de Paragominas  

1. Segurança 

As pessoas que estão mais dispostas a pagar 10 ou 15 reais não consideram a 

segurança um problema social prioritário (valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson 
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apresenta significância estatística, p=0,000). A análise do coeficiente de Phi (0,249) 

indica-nos que esta correlação é fraca. 

 

2. Consumo de drogas 

As pessoas que consideram que as drogas são um problema prioritário, estão dispostas 

a pagar mais 15 reais (valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson apresenta 

significância estatística, p=0,025). A análise do coeficiente de Phi (0,170) indica que 

esta correlação é fraca. 

 

3. Habitação 

As pessoas que estão dispostas a pagar mais na sua conta consideram que a habitação 

é um problema social importante (valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson apresenta 

significância estatística p=0,028). A análise do coeficiente de Phi (0,127) indica-nos que 

esta correlação é fraca. Em resumo, embora se observe uma associação entre a 

disposição a pagar pela qualidade da água e os problemas sociais selecionados pelos 

inquiridos como mais prioritários com a qualidade de vida na cidade, o grau de 

correlação não é relevante. 

Relação entre pagar mais pelo serviço de água e Problemas económicos mais 

importantes para os habitantes de Paragominas  

Nesta alínea todas as opções Desemprego, Pobreza, Ciclovia, Corrupção deram. 

Correlações não significativas. 

Relação entre pagar mais pelo serviço de água e motivos para pagar mais na conta da 

água 

1. Evitar doenças 

As pessoas dispostas a pagar mais na conta de água fazem-no para evitar as doenças 

(valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson mostra-se estatisticamente significativo 

estatística, p=0,000). A análise do coeficiente de Phi (0,319) indica-nos que esta 

correlação é intermédia.  
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2. Evitar água engarrafada 

As pessoas que estão dispostas a pagar mais 15 reais na sua conta fazem-no para 

evitar água engarrafada (valor do teste de Qui-Quadrado de Pearson mostra-se 

estatisticamente significativo estatística, p=0,032). A análise do coeficiente de Phi 

(0,207) indica-nos que esta correlação é fraca. 

Estes resultados sugerem que os indivíduos mais conscientes dos riscos associados ao 

consumo da água da torneira e que a substituem por compra de água engarrafa são os mais 

dispostos a pagar pela qualidade da água. 

Relação entre pagar mais pelo serviço de água e motivos para pagar não pagar mais na 

conta  

1. Não resolve o problema 

As pessoas que não estão dispostas a pagar nenhum dos valores apresentados 

consideram que o pagar mais não irá resolver o problema (valor do teste de Qui-

Quadrado de Pearson mostra-se estatisticamente significativo estatística p=0,000). A 

análise do coeficiente de Phi (0,437) indica que esta correlação é intermédia. 

 

2. Idade 

Correlação muito significativa, mas com índice fraco (ver Anexo V). Pessoas mais velhas 

estão dispostas a pagar mais. 

 

3. Escolaridade 

As pessoas que estão dispostas a pagar mais 15 reais possuem o fundamental 2 e as 

dispostas a pagar mais 5 ou 10 reais possuem o ensino médio. As que não estão 

dispostas a pagar nenhum dos valores são analfabetas ou com o fundamental 1 (valor 

do teste de Qui-Quadrado de Pearson mostra-se estatisticamente significativo 

estatística, p=0,000). A análise do coeficiente de Phi (0,404) indica-nos que esta 

correlação é intermédia. 

Estes resultados indicam que a menor disposição a pagar das pessoas menos escolarizadas, 

provavelmente por terem menos consciência do impacte da má qualidade da água na saúde. 

O fato de as pessoas mais velhas estarem dispostas a pagar mais talvez se deva á sua maior 
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sensibilidade a problemas de saúde e consciência da relação de alguns deles com o consumo 

de água de má qualidade. 

A razão que os inquiridos que não estão dispostos a pagar evocam de que “pagar não 

resolveria o problema” sugere desconfiança relativamente à boa aplicação do dinheiro e/ou 

capacidade do município para resolver o problema (a grande variação dos níveis dos caudais 

dos rios e dos níveis freáticos devido aos frequentes episódios de chuva intensa, dificultam 

uma solução para o problema da qualidade da água). 

Em suma, a análise de correlação apresentam resultados em linha com a análise de clusters. 

Os indivíduos mais satisfeitos com as infraestruturas e equipamentos oferecidos pelo 

município mostram, em geral, maior disposição para pagar por melhorias na qualidade da 

água. Atitude que deverá refletir maior confiança na capacidade do município para resolver 

os problemas de qualidade urbana, como o abastecimento de água. O grau de instrução dos 

indivíduos também revela um impacto positivo na disposição a pagar pela qualidade da água 

provavelmente por maior consciência dos impactes da má qualidade da água na saúde 

humana. Alguns comportamentos, como economizar água quando lava os dentes, poupar 

dinheiro, utilizar o Parque ambiental da cidade, usar transportes públicos e bicicletas mostram 

uma correlação positiva com a disposição a pagar mais pela qualidade da água. Os indivíduos 

que compram água engarrafada apresentam maior disposição a pagar, evidenciando também 

confiança na resolução do problema. A falta de confiança na capacidade do município para 

resolver o problema mostra-se um fator determinante para o não pagamento, nomeadamente 

entre os residentes que nasceram e sempre viveram em Paragominas. 
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Capítulo VII  

Considerações finais 

A cidade brasileira Paragominas, localizada no leste do estado do Pará, a área de estudo 

eleita para esta tese, ilustra como a dinâmica pró-sustentabilidade pode não só travar o 

desmatamento como mudar o paradigma económico de uma região e de uma cidade em 

particular. A criação desta cidade ficou associada à política de desenvolvimento assente no 

trinómio “estradas-energia-transporte” desencadeada em meados do anos 50 do século 

passado pelo governo de Kubischeck de Oliveira, que englobou a construção da cidade de 

Brasília e a da rodovia BR-014, a estrada que liga Brasília a Belém, capital do Estado do Pará. 

Esta infraestrutura foi emblemática por ser, simultaneamente: a) uma senda de progresso, 

pois permitiu o acesso a uma região brasileira até então conhecida e explorada 

essencialmente pelos colonizadores portugueses e diversos povos estrangeiros; e b) uma “via 

verde” para o desmatamento massivo e degradação da floresta amazónica, em grandes áreas 

do estado do Pará que ficaram acessíveis para a extração de recursos minerais e madeireiros, 

acompanhados pela expansão das pastagens e da atividade pecuária. 

A cidade de Paragominas desenhada a “régua e esquadro” pelos seus pioneiros – vindos de 

outras regiões do Brasil, designadamente dos estados de Goiás e Minas Gerais – sofreu logo 

de início ajustamentos na sua arquitetura e edificação associados à falta de recursos 

tecnológicos e financeiros para contornar os obstáculos do desmatamento de uma floresta 

virgem e agreste para o Homem. A história desta jovem cidade é ilustrativa dos limites do 

crescimento económico sem respeito pelo ambiente e pela natureza, do sucesso de diversos 

instrumentos de política ambiental de escala regional, mas igualmente das dificuldades do 

paradigma de desenvolvimento sustentável. 

Em 2010, o município de Paragominas registava uma densidade populacional muito baixa de 

cerca de 5,1 habitante/km2; com os seus 97 819 habitantes distribuídos por um território de 

19 341,86 km². Esta população predominantemente urbana (mais de 78%), concentrava-se 

na sede do município, a cidade de Paragominas. Do contingente populacional do município 

aproximadamente 57% estava na faixa etária de 15 a 49 anos, portanto uma população jovem, 

que pode fazer a diferença, no sentido da materialização dos pressupostos do 

desenvolvimento sustentável. 
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Sendo um dos objetivos centrais desta tese o conhecimento de como os habitantes de 

Parogominas – cidade cuja governação obedece a “boas práticas” de sustentabilidade –, 

avaliam os aspetos da sua qualidade de vida relacionados com a oferta desse espaço urbano 

em termos de infraestruturas, equipamentos e serviços sociais, ambientais, culturais e 

económicos, optou-se pela realização de inquéritos com base em questionários, 

administrados a amostras representativas da população da cidade. Esta recolha de dados e 

informação empírica permitiu paralelamente conhecer a perspetiva das populações locais 

relativamente à política de criação de polos regionais e municipais, generalizada entre as 

universidades brasileiras. Para dar resposta aos objetivos de se compararem as atitudes, 

comportamentos e a avaliação subjetiva do bem-estar da população local com as da 

comunidade académica, designadamente a população estudantil, o presente trabalho 

socorreu-se também da realização de inquéritos com base em questionários, administrados a 

amostras representativas da comunidade do Campus local da UEPA. Convêm salientar que 

até à data da realização deste trabalho experimental não existiam estudos dedicados a 

apreciar este tema, nem que tivessem utilizado esta metodologia, que se mostrou adequada 

para apreciar a multifacetada sustentabilidade ambiental, social e económica da cidade de 

Paragominas no Estado do Pará, no Brasil. 

Os componentes utilizados na presente investigação incidiram na Consciência Ambiental; 

Qualidade de vida; Satisfação por serviços; Poluição sonora; Ambiente ativo e Qualidade da 

água, como reafirmação do ser humano no desenvolvimento da sua aptidão para o uso dos 

recursos naturais e das gerações presentes e futuras. Os componentes referidos 

potencializam a compreensão e o reconhecimento de que todos os seres estão interligados, 

e cada forma de vida tem valor, independentemente da sua utilidade para os seres humanos. 

O direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais reforça o dever de impedir o dano 

causado ao ambiente e de proteger os direitos das pessoas, da fauna e da flora. 

No que se refere à política de sustentabilidade ambiental praticada no município de 

Paragominas não foi identificado na pesquisa que ela tenha mudado a vida cotidiana dos 

moradores, visto que, no componente Consciência Ambiental os entrevistados não 

demostraram sensibilidade no que se refere à realidade amazónica por eles vivenciada. No 

que se refere à Qualidade de Vida, percebeu-se nas respostas dos inquiridos que este 

componente está diretamente ligado ao acesso ao consumo e aos bens materiais. Na 

Satisfação por Serviços, identificou-se um município carente de serviços públicos de 
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qualidade e do acesso a estes com regularidade, dai a utilização da bicicleta como meio de 

transporte, não por consciência ecológica, mas por necessidade. 

Portanto, apesar de Paragominas ser considerada uma “Cidade Verde”, muito tem ainda de 

ser feito para que a população assuma essa conquista, e se esforce para uma melhoria 

significativa das suas relações com a cidade. Também o governo municipal terá que ir além 

do seu principal objectivo de reflorestamento das áreas anteriormente desmatadas e criar 

mecanismos inovadores para a melhoria das condições ambientais na região. Considera-se 

importante, por exemplo, a resolução dos problemas que este estudo revelou serem os mais 

prementes para a maior proporção de habitantes de Paragominas: a Qualidade de água na 

sua residência (41% das respostas); a Conservação da Biodiversidade (com 29% das 

respostas); e a Coleta e tratamento de lixo (22% das respostas). Convém contudo salientar 

que a maior disposição para pagar pela qualidade da água foi referida por inquiridos com 

menos problemas na qualidade da água de abastecimento, o que expressa uma maior 

exigência da sua parte relativamente à qualidade ambiental a par da disposição para pagar 

por obtê-la. Este resultados sugerem que os indivíduos mais conscientes dos riscos 

associados ao consumo da água da torneira e que a substituem por compra de água engarrafa 

são os mais dispostos a pagar pela qualidade da água.  

Embora o Selo Verde tenha sido um instrumento importante no mercado internacional para a 

preservação da floresta, não é absoluto, por isso a tendência é de que as exigências dos 

habitantes da cidade cresçam de acordo com sua consciência ecológica. Assim sendo, uma 

aposta na educação para o desenvolvimento sustentável generalizada e contínua, terá um 

papel crucial para que haja mudanças efetivas na sociedade civil deste município. Os 

resultados obtidos no presente estudo corroboram esta afirmação ao indicarem que o perfil 

dos indivíduos que apresentam maior disposição para pagar pela qualidade ambiental 

(embora apenas pela qualidade da água de abastecimento domiciliário) possuem rendimentos 

mais elevados, em média, apresentam um maior nível de conscientização ambiental e estão 

mais satisfeitos com a qualidade de vida na cidade. Estes indivíduos são também aqueles 

com maior sentimento de segurança, a capacidade de pagar contas e utilização de internet. 

O município de Paragominas, surgiu do crescimento selvagem, tentou superar esta realidade 

através de posturas mais éticas de alguns empresários e de políticos mais arrojados que 

comprovaram, na prática, as vantagens em ultrapassar a visão unilateral do ambiente como 



7. Considerações finais 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

120 
 

custo e considerá-lo uma oportunidade. A iniciativa de adotar os princípios da gestão 

ambiental, numa economia municipal que se caraterizava pelo elevado desperdício de 

recursos, determinou um importante diferencial competitivo. Nas duas últimas décadas, a 

comercialização como fator limitante da atividade económica superou a produção, tornou-se 

mais difícil vender do que produzir. A colocação de produtos no mercado globalizado exige 

diferenciais de competitividade, definidos principalmente pelo preço e pela qualidade. Os 

clássicos conceitos de qualidade do produto estão bastante ampliados, com um grande 

destaque à qualidade ambiental. Dentro desta perspetiva, os investimentos na 

sustentabilidade, além de essenciais à qualidade ambiental, podem representar um 

importante diferencial especialmente para os mercados externos altamente promissores, 

como é o caso do MDF produzido em madeireiras de Paragominas. Reduzir os custos com a 

eliminação de desperdícios; desenvolver tecnologias limpas e baratas; e reciclar são, além de 

princípios de gestão ambiental, condição de sobrevivência empresarial, tanto que só 

sobreviveram no município de Paragominas as empresas madeireiras que se adaptaram ao 

processo de certificação. As empresas atualmente são as únicas beneficiadas com o Selo 

Verde, no entanto devem dar contrapartidas para a melhoria das relações sociais a partir de 

projetos de melhoria e preservação ambiental. 

Diante do exposto, a pesquisa identificou que o município de Paragominas deu um grande 

salto na sua política ambiental, sendo reconhecida como uma cidade verde, que segue um 

modelo de gestão ambiental, porém, por enquanto, os grandes beneficiários deste título foram 

os empresários e madeireiros; a cidade ainda deve e muito aos demais habitantes do 

município. A realidade no município de Paragominas mostrou que no médio e curto prazo, 

mais do que a economia e vantagens competitivas, a preservação ambiental é um desafio 

indispensável à manutenção das condições de sobrevivência local da sociedade, e a nível 

macro da própria humanidade. Convém contudo salientar, que a qualidade de vida e a própria 

sobrevivência da sociedade humana na Amazónia não podem ser estudadas somente com 

variáveis do sistema económico, apesar da sua máxima importância. É necessário ultrapassar 

essa visão mais redutora e criar possibilidades de articular o plano económico, ambiental e 

social enquanto totalidade. Para seguir o caminho do desenvolvimento sustentável, um dos 

grandes desafios que se coloca à população de Paragominas hoje é que veja o território e a 

conservação da natureza em conexão com a saúde pública e a economia – considerados 

como fatores fundamentais para a consolidação de uma sociedade sustentável –; ou seja, 

que aposte na criação de bases adequadas – em que entram os indicadores de 

sustentabilidade –, para a construção do desenvolvimento sob o enfoque integrador.  
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No que concerne ao Campus da UEPA – Paragominas verificou-se que não existem propostas 

e/ou projetos que viabilizem o desenvolvimento sustentável, sendo esta situação contraditóra 

face ao objectivo da cidade que se esforça para permanecer certificada com o Selo Verde, 

daí, urge a necessidade de uma política ambiental para o Campus. Para colmatar esta lacuna, 

é de suma importância a inclusão de temas nos curricula dos cursos como: a satisfação das 

necessidades básicas da população; a solidariedade para com as gerações futuras; a 

participação ativa da população; a preservação dos recursos naturais; a elaboração de um 

forte sistema social e a efetivação de programas educativos sobre ambiente e ecologia nos 

projetos pedagógicos dos cursos existentes na UEPA, para que a atividade de extensão 

universitária vá ao encontro do projeto de sustentabilidade do município.  

É importante salientar que não existe um único esquema, política ou projeto para o 

desenvolvimento sustentável, já que os sistemas económicos e sociais diferem de uma região 

para outra. Cada instituição e/ou município terá de avaliar as implicações concretas das suas 

políticas. Mas, apesar dessas diferenças, o desenvolvimento sustentável deve ser encarado 

como um objetivo de todos. A pesquisa constatou que o Campus da UEPA localizado no 

município de Paragominas não tem um modelo ou projeto de educação ambiental, nem tem 

a sua administração pautada no desenvolvimento sustentável, as ações dos vários sujeitos 

no Campus – diretor, professores, servidores e discentes –, não desenvolvem práticas 

sustentáveis que possam ir ao encontro da política “Selo Verde” do município. Também é 

inexistente, por exemplo, uma política de gestão de resíduos e de efluentes líquidos 

sustentável.  

Adicionalmente, não se constaram atividades desenvolvidas no Campus que mobilizem a 

comunidade estudantil para uma participação mais ativa na superação dos problemas do 

município e da região. Contudo, prevê-se que a mão-de-obra dos seus 608 alunos (no ano de 

2011), a maioria oriundos de Paragominas, seja absorvida no próprio município. Além disto, 

não é facultada à população estudantil o acesso a informação que a potencialize a relacionar-

-se de forma sustentável com o ambiente. A política de formação identificada foi para intervir 

no ambiente, não necessariamente para preservar seus recursos naturais. Quanto à 

elaboração de um forte sistema social, não se observou essa preocupação na política do 

Campus nem no que se refere à efetivação de programas educativos, pois os que existem 

estão voltados para o melhor desempenho na aprendizagem das disciplinas ou dos cursos 

isoladamente. No que se refere à solidariedade para com as gerações futuras, não se 

percebeu o compromisso da gestão do Campus, visto que a formação está voltada para o 
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mercado de trabalho apenas. Em suma, a pesquisa não constatou nenhum elemento de 

gestão ambiental na política administrativa do Campus da UEPA em Paragominas.  

Salienta-se que as administrações universitárias, municipais e demais instituições que se 

orientam pelo conceito de desenvolvimento sustentável têm de trabalhar para que os seus 

recursos e economias em crescimento permaneçam firmemente ligadas às bases ecológicas 

e que estas raízes sejam protegidas e nutridas para que possam dar apoio ao crescimento 

dos municípios onde se encontram, a médio e longo prazo. Portanto, a proteção ao ambiente 

é inerente ao conceito de desenvolvimento sustentável, na medida em que visa mais as 

causas que os sintomas dos problemas causados principalmente pelas ações antrópicas ao 

ambiente.  

O ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados, pois sempre estiveram 

inevitavelmente interligados. A realidade Amazónica é testemunha de que o desenvolvimento 

não se mantém se a base de recursos naturais se deteriora, o ambiente não pode ser 

protegido se o crescimento não leva em conta as consequências da destruição ambiental. 

Esses problemas não podem ser tratados separadamente por instituições e políticas 

fragmentadas, fazem parte de um mesmo sistema que em si é complexo e de causa e efeito. 

O desenvolvimento sustentável fornece uma estrutura para a integração de políticas 

ambientais e estratégias de desenvolvimento, procurando atender às necessidades e 

aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de satisfazê-las no futuro, 

lembrando que há sempre o risco do crescimento económico prejudicar o ambiente, uma vez 

que aumenta a pressão sobre os recursos ambientais. 

No Brasil e mais especificamente na Amazónia, o crescimento selvagem é caraterizado pela 

exploração desordenada de madeiras, criação de gado e monocultura da soja, responsáveis 

pela degradação de solos e pelos altos índices de degradação ambiental e violência no 

campo. O desenvolvimento de políticas ambientais avançou consideravelmente na última 

década, envolvendo cada vez mais atividades. Mas, há muito a apreender e a fazer. Pode-se 

dizer que apenas se iniciou a trilhar o caminho da gestão ambiental consciente em direção à 

sustentabilidade das atividades antrópicas. Ações de controle e saneamento têm surtido maior 

efeito quando se envolve a sociedade como um todo na tomada de decisões. Isso tem sido 

evidenciado por diversas análises de organizações confiáveis de gestão democrática. No que 

se refere à economia ecológica são consensuais em dois pontos: a contradição entre as 
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limitações dos recursos naturais, em contraposição a uma sociedade de consumo de 

expectativas ilimitadas; e a compreensão de que os reflexos ambientais das atividades 

económicas se caraterizam como externalidades negativas, no sentido económico do termo. 

Assim sendo, o grande desafio é a concretização de mecanismos macroeconómicos que 

assegurem o mesmo grau de exigência às diferentes atividades económicas, para evitar os 

desequilíbrios competitivos e, no plano macroeconómico, arbitrar entre o crescimento 

selvagem e o equilíbrio ambiental.  

Convêm notar que ao longo deste trabalho de investigação deparou-se com algumas 

limitações que o condicionaram, mas identificaram-se também desafios e oportunidades 

futuras. Entre as limitações listam-se as seguintes: 

 Compreender a complexidade do sistema de Campis, no total de 20 Campis, no interior 

do Estado do Pará, devido à sua grande extensão territorial (O Estado do Pará tem mais 

de 1 200 000 km2). 

 A aplicação dos inquéritos na cidade de Paragominas foi muito trabalhoso, visto que 

muitas famílias tinham receio de responder ao questionário pensando que seria para o 

governo criar dificuldades à sua deslocação para esta cidade; supunham que seriam 

devolvidos à sua terra de origem, principalmente os que vinham do Estado vizinho que 

é o Maranhão. 

 O tempo acrescido em viagens de ida e volta, várias vezes durante o semestre, nas 

deslocações à cidade de Paragominas para acompanhar a aplicação dos inquéritos, 

garantindo assim que não se registassem falhas. 

 A ausência de dados confiáveis com relação aos bairros da cidade de Paragominas que 

muito complicou uma análise mais quantitativa.  

Alguns dos desafios e oportunidades identificadas para continuação dos trabalhos são: 

 A inclusão de um inquérito específico para os políticos da cidade de Paragominas, para 

se perceber como eles compreendem a população em termos de Desenvolvimento 

Sustentável. 
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 A obrigatoriedade de inclusão de um conjunto de indicadores essenciais, do tipo: por 

que usa moto na sua deslocação. 

 Tentar, na medida do possível, que toda a família participe da formulação das respostas 

aos inqueritos para que as respostas sejam as mais transparentes possíveis. 

 Promover eventos (minicursos, palestras, oficinas, etc.) envolvendo temas sobre 

práticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental junto ao segmento 

empresarial e madeireiro de Paragominas. Estes eventos podem ser promovidos pelos 

órgãos do governo em conjunto com as Universidades e as ONG. 

 Firmar o apoio do governo local no sentido de promover políticas públicas que estejam 

em sintonia com as atividades desenvolvidas nos diversos bairros da periferia de 

Paragominas. 

 O governo pode atuar como difusor de tecnologias por meio de ações conjuntas com os 

Centros de Pesquisa locais cujos currículos podem ser vinculados às necessidades dos 

residentes locais. 

Destaca-se que a presente tese é uma modesta introdução desta ampla e contraditória política 

que é o desenvolvimento sustentável. Tendo-se clareza da importância da temática, 

principalmente para a Amazónia, esta merece mais estudos e aprofundamentos. O trabalho 

desenvolvido poderá ser ajustado ao tamanho e à capacidade financeira de cada Instituição, 

vindo mesmo a fazer parte de um projeto maior que contribua para o desenvolvimento 

sustentável em âmbito estadual. Convém realçar o que muitos ainda não conseguiram ou não 

querem entender, e citando Carlowitz (Paehlke, 1989): “A natureza deve ser obrigatoriamente 

utilizada com base nas suas caraterísticas naturais para o bem estar da população, manejada 

e conservada com cuidado e com a responsabilidade de deixar um bom legado para as futuras 

gerações”. 
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Anexo I  
Número de pessoas, em mil milhões, contabilizadas para os 
indicadores de desenvolvimento sustentável de 1950 a 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela I.1 – Número de pessoas, em mil milhões, contabilizadas para os indicadores de 
desenvolvimento sustentável de 1950 a 2012. 
 

Indicadores 1950 1970 1990 2000 2012 

Na pobreza absoluta com 
menos de US $ 1,25 por dia 

  1,95 1,78 1,17 

Emprego com menos de US 
$ 1,25 

  0,83 0,69 0,38 

Menos de US $ 2,15 por dia   3,1 3,3 2,7 

Abaixo da linha de pobreza 
relativa em países em 
desenvolvimento 

  2,5 2,7 2,8 

Fome  1,0 0,8 0,8 0,85 

Sem água potável   1,25  0,74 

Sem acesso a saneamento   1,80  2,44 

Sem acesso a eletricidade  1,8 2,0 1,65 1,27 

Migrantes   0,16  0,21 

>60 anos 0,2 0,25 0,5 0,6 0,81 

Moradores de favelas   0,67 0,78 0,87 

Residentes urbanos 0,75 1,35 2,28 2,86 3,63 

População mundial 2,5 3,7 5,3 6,1 7,1 

Fonte: Global Sustainable Development Report, United Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2013 
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Anexo II Inquérito aos residentes na cidade de Paragominas  
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Anexo III Inquérito aos alunos/docentes/funcionários da UEPA   
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Anexo IV  
Análise fatorial exploratória 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. .670 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 620.615 

gl 153 

Sig. .000 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Satisfação acesso e transp. Campus 1.000 .441 

Satisfação acesso funcionários 1.000 .537 

Satisfação bicicletas 1.000 .607 

Satisfação espaços verdes 1.000 .665 

Satisfação com espaços verdes 1.000 .656 

Qualidade de sala de aula e laboratório 1.000 .731 

Qualidade de biblioteca 1.000 .786 

Recursos de informática 1.000 .727 

Espaços de recreio e lazer 1.000 .623 

Disp equip desportivos 1.000 .683 

Qualidade do ensino 1.000 .776 

Qualidade do serviço Campus 1.000 .583 

Oferta de evntos cient e culturais 1.000 .628 

Limpesa do Campus 1.000 .459 

Relacionamento entrealunos 1.000 .565 

Relacionamentoalunosprofessores 1.000 .577 

Relacionamento funcionariosalunos 1.000 .625 

Relacionamento alunos e pessoas cidade 1.000 .600 
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Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 

C
o

m
p

o
n
e

n
te

 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Somas de 

rotação de 

carregamentos 

ao quadrado 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total 

1 3.308 18.378 18.378 3.308 18.378 18.378 2.424 

2 2.324 12.911 31.290 2.324 12.911 31.290 2.316 

3 1.732 9.621 40.910 1.732 9.621 40.910 1.925 

4 1.467 8.151 49.061 1.467 8.151 49.061 1.732 

5 1.260 6.997 56.058 1.260 6.997 56.058 1.548 

6 1.179 6.549 62.607 1.179 6.549 62.607 1.324 

7 .963 5.348 67.956     

8 .823 4.573 72.529     

9 .718 3.987 76.516     

10 .708 3.934 80.451     

11 .587 3.261 83.711     

12 .554 3.080 86.791     

13 .508 2.819 89.611     

14 .456 2.535 92.145     

15 .439 2.439 94.584     

16 .362 2.008 96.592     

17 .322 1.789 98.382     

18 .291 1.618 100.000     
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Variância total explicada 

Componente Somas de rotação de carregamentos ao quadrado 

% de variância % cumulativa 

1 13.468 13.468 

2 12.867 26.336 

3 10.693 37.029 

4 9.622 46.651 

5 8.600 55.251 

6 7.357 62.607 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Matriz de componentea 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Satisfação acesso e transp. Campus     .525  

Satisfação acesso funcionários     .669  

Satisfação bicicletas       

Satisfação espaços verdes .529      

Satisfação com espaços verdes .612      

Qualidade de sala de aula e laboratório .570   -.534   

Qualidade de biblioteca .534   -.599   

Recursos de informática   .716    

Espaços de recreio e lazer .600      

Disp equip desportivos .570      

Qualidade do ensino   .685    

Qualidade do serviço Campus .548      

Oferta de evntos cient e culturais .598      

Limpesa do Campus  .544     

Relacionamento entrealunos  .599     

Relacionamentoalunosprofessores  .578     

Relacionamento funcionariosalunos  .622     

Relacionamento alunos e pessoas cidade       
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Método de Extração: Análise de Componente Principal.a 

a. 6 componentes extraídos. 

 

Matriz de componente rotativaa 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Satisfação acesso e transp. Campus      .558 

Satisfação acesso funcionários      .702 

Satisfação bicicletas      .612 

Satisfação espaços verdes     .737  

Satisfação com espaços verdes     .631  

Qualidade de sala de aula e laboratório   .819    

Qualidade de biblioteca   .869    

Recursos de informática    .838   

Espaços de recreio e lazer .726      

Disp equip desportivos .819      

Qualidade do ensino    .868   

Qualidade do serviço Campus .732      

Oferta de evntos cient e culturais .588      

Limpesa do Campus       

Relacionamento entrealunos  .717     

Relacionamentoalunosprofessores  .729     

Relacionamento funcionariosalunos  .769     

Relacionamento alunos e pessoas cidade  .565     
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Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.a 

a. Rotação convergida em 7 interações. 

 

Matriz de transformação de componente 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 .662 .391 .510 .167 .315 .145 

2 -.510 .817 .019 .247 -.108 .011 

3 .031 -.290 .204 .823 -.436 -.081 

4 .216 .068 -.759 .410 .332 .307 

5 -.097 -.078 .144 -.125 -.296 .928 

6 -.495 -.292 .317 .225 .708 .131 

 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.   

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 
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Análise de Fatores 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. .676 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 539.023 

gl 120 

Sig. .000 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Satisfaçãoo acesso funcionários 1.000 .732 

Satisfação bicicletas 1.000 .602 

Satisfação espaços verdes 1.000 .659 

Satisfação com espaços verdes 1.000 .626 

Qualidade de sala de aula e laboratório 1.000 .727 

Qualidade de biblioteca 1.000 .788 

Recursos de informática 1.000 .778 

Espaços de recreio e lazer 1.000 .619 

Disp equip desportivos 1.000 .700 

Qualidade do ensino 1.000 .792 

Qualidade do serviço Campus 1.000 .591 

Oferta de evntos cient e culturais 1.000 .685 

Relacionamento entrealunos 1.000 .580 

Relacionamentoalunosprofessores 1.000 .594 

Relacionamento funcionariosalunos 1.000 .649 

Relacionamento alunos e pessoas cidade 1.000 .631 

 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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Variância total explicada 

C
o

m
p

o
n
e

n
te

 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Somas de rotação 

de carregamentos 

ao quadrado 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total % de 

variância 

% 

cumulativa 

Total 

1 3.161 19.759 19.759 3.161 19.759 19.759 2.389 

2 2.124 13.276 33.035 2.124 13.276 33.035 2.147 

3 1.666 10.412 43.447 1.666 10.412 43.447 1.880 

4 1.453 9.080 52.526 1.453 9.080 52.526 1.647 

5 1.178 7.365 59.892 1.178 7.365 59.892 1.472 

6 1.171 7.318 67.210 1.171 7.318 67.210 1.219 

7 .779 4.871 72.080     

8 .712 4.449 76.529     

9 .623 3.894 80.423     

10 .597 3.729 84.152     

11 .542 3.389 87.541     

12 .501 3.130 90.671     

13 .453 2.829 93.501     

14 .371 2.320 95.820     

15 .343 2.143 97.963     

16 .326 2.037 100.000     
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Variância total explicada 

Componente Somas de rotação de carregamentos ao quadrado 

% de variância % cumulativa 

1 14.930 14.930 

2 13.420 28.350 

3 11.748 40.098 

4 10.295 50.392 

5 9.198 59.591 

6 7.619 67.210 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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Matriz de componentea 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Satisfação acesso funcionários      .789 

Satisfação bicicletas      .520 

Satisfação espaços verdes .561      

Satisfação com espaços verdes .658      

Qualidade de sala de aula e laboratório .556   -.542   

Qualidade de biblioteca .519   -.623   

Recursos de informática   .798    

Espaços de recreio e lazer .656      

Disp equip desportivos .622      

Qualidade do ensino   .780    

Qualidade do serviço Campus .565      

Oferta de evntos cient e culturais .592      

Relacionamento entrealunos  .680     

Relacionamentoalunosprofessores  .677     

Relacionamento funcionariosalunos  .677     

Relacionamento alunos e pessoas cidade       

 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.a 

a. 6 componentes extraídos. 
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Anexo V  
Análise de Correlação, com recurso ao SPSS (IBM versão 20) 

 

Nasceu em Paragominas 

Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,489a 4 ,022 

Likelihood Ratio 13,096 4 ,011 

Linear-by-Linear 

Association 
,000 1 ,985 

N of Valid Cases 388   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,82. 

 

Crosstab 

 Nasceu em Paragominas Total 

não sim 

Máximo valor dado 

,0 
Count 91 83 174 

Expected Count 94,6 79,4 174,0 

2,5 
Count 2 4 6 

Expected Count 3,3 2,7 6,0 

5,0 
Count 4 0 4 

Expected Count 2,2 1,8 4,0 

10,0 
Count 65 35 100 

Expected Count 54,4 45,6 100,0 

15,0 
Count 49 55 104 

Expected Count 56,6 47,4 104,0 

Total 
Count 211 177 388 

Expected Count 211,0 177,0 388,0 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,172 ,022 

Cramer's V ,172 ,022 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Viveu sempre em Paragominas 

Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,820a 4 ,012 

Likelihood Ratio 13,307 4 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 
1,312 1 ,252 

N of Valid Cases 266 
  

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

 

 

Crosstab 

 Residiu  sempre em PG Total 

não sim 

Máximo valor 

dado 

,0 
Count 36 78 114 

Expected Count 43,7 70,3 114,0 

2,5 
Count 1 3 4 

Expected Count 1,5 2,5 4,0 

5,0 
Count 2 0 2 

Expected Count ,8 1,2 2,0 

10,0 
Count 35 30 65 

Expected Count 24,9 40,1 65,0 

15,0 
Count 28 53 81 

Expected Count 31,1 49,9 81,0 

Total 
Count 102 164 266 

Expected Count 102,0 164,0 266,0 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,220 ,012 

Cramer's V ,220 ,012 

N of Valid Cases 266 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Quanto ao grau de satisfação 

Transportes coletivos 

Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,024a 16 ,007 

Likelihood Ratio 34,686 16 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
5,628 1 ,018 

N of Valid Cases 388 
  

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 

 

 

 

Correlação fraca 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,292 ,007 

Cramer's V ,146 ,007 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Espaços verdes e jardins 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 53,156a 16 ,000 

Likelihood Ratio 56,393 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 9,339 1 ,002 

N of Valid Cases 388 
  

a. 12 cells (48,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

 

 

 

 

 

Correlação positiva média 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,370 ,000 

Cramer's V ,185 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Conservação das ruas e dos prédios 

Correlação muito positiva 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,402a 16 ,002 

Likelihood Ratio 40,384 16 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
4,417 1 ,036 

N of Valid Cases 388 
  

a. 12 cells (48,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12. 

 

 

 

 

Correlação positiva intermédia 
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Ginásios e piscinas 

Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,977a 20 ,012 

Likelihood Ratio 37,040 20 ,012 

Linear-by-Linear 

Association 
,069 1 ,792 

N of Valid Cases 388 
  

a. 17 cells (56,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

 

 

 

Correlação positiva intermédia 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,309 ,012 

Cramer's V ,154 ,012 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Lazer ao ar livre 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,316a 16 ,002 

Likelihood Ratio 39,233 16 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
5,829 1 ,016 

N of Valid Cases 388   

a. 12 cells (48,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13. 

 

 

 

Correlação positiva intermédia. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,310 ,002 

Cramer's V ,155 ,002 

N of Valid Cases 388  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

 



Anexos 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

166 
 

Comércio em Paragominas 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,598a 20 ,000 

Likelihood Ratio 50,347 20 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,771 1 ,380 

N of Valid Cases 388 
  

a. 18 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

 

 

 

Correlação positiva intermédia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,354 ,000 

Cramer's V ,177 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Qualidade dos serviços municipais 

Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,478a 20 ,006 

Likelihood Ratio 34,257 20 ,024 

Linear-by-Linear 

Association 
5,869 1 ,015 

N of Valid Cases 388 
  

a. 17 cells (56,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

 

 

 

Correlação positiva intermédia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,319 ,006 

Cramer's V ,159 ,006 

N of Valid Cases 388  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Cuidados às crianças  

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 46,586a 16 ,000 

Likelihood Ratio 47,973 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,015 1 ,904 

N of Valid Cases 388 
  

a. 12 cells (48,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

 

 

 

Correlação positiva intermédia. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,347 ,000 

Cramer's V ,173 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Apoio a idosos 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 64,564a 20 ,000 

Likelihood Ratio 62,310 20 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,911 1 ,340 

N of Valid Cases 388 
  

a. 15 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 

 

 

 

Correlação positiva intermédia. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,408 ,000 

Cramer's V ,204 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Apoio ao ensino básico  

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,722a 16 ,000 

Likelihood Ratio 47,495 16 ,000 

Linear-by-Linear Association ,929 1 ,335 

N of Valid Cases 388 
  

a. 12 cells (48,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 

 
 

 

Correlação positiva intermédia. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,354 ,000 

Cramer's V ,177 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Acesso ao ensino secundário  

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 38,782a 16 ,001 

Likelihood Ratio 41,928 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
4,652 1 ,031 

N of Valid Cases 388 
  

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30. 

 

 

 

Correlação positiva intermedia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,316 ,001 

Cramer's V ,158 ,001 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Acesso ao ensino universitário  

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,629a 16 ,006 

Likelihood Ratio 34,346 16 ,005 

Linear-by-Linear Association 5,041 1 ,025 

N of Valid Cases 388 
  

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 

 

 

 

Correlação positiva fraca 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,294 ,006 

Cramer's V ,147 ,006 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Contribuição UEPA Paragominas 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 42,449a 16 ,000 

Likelihood Ratio 43,089 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,185 1 ,667 

N of Valid Cases 388 
  

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,41. 

 

 

 
 

Correlação positiva intermédia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,331 ,000 

Cramer's V ,165 ,000 

N of Valid Cases 388  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,823 ,838 19 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

transporte coletivo 54,76 239,170 ,417 ,218 ,814 

qualidade das ruas 55,06 251,986 ,387 ,359 ,817 

acessos pedestres 54,80 250,188 ,357 ,335 ,818 

uso de bicicletas 54,36 243,315 ,383 ,224 ,816 

espaços verdes e jardins 55,19 245,704 ,366 ,351 ,817 

 oferta de cultura e lazer 54,24 242,882 ,302 ,219 ,822 

conservação de ruas e 

prédios 
54,81 240,430 ,523 ,443 ,810 

ginásios e piscinas 54,65 230,916 ,547 ,406 ,807 

lazer ao ar livre 54,91 243,608 ,416 ,307 ,815 

Comercio em 

Paragominas 
55,38 243,797 ,444 ,351 ,814 

Cuidados de saúde 54,46 248,554 ,457 ,408 ,815 

qualidade serviços 

municipais 
54,53 241,604 ,313 ,175 ,821 

apoio as crianças 54,92 240,138 ,481 ,385 ,812 

apoio a idosos 54,66 231,683 ,454 ,324 ,813 

apoio ao ensino básico 55,13 240,895 ,509 ,394 ,811 

acesso ens. secundário 54,69 237,002 ,461 ,368 ,812 

acesso ens. universitário 54,24 237,251 ,309 ,367 ,824 

igual. oport. emprego 54,41 241,566 ,493 ,376 ,811 

contrib. UEPA  

Paragominas 
54,78 239,505 ,312 ,182 ,822 
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Statistics 

Percentagem de Insatisfação 

N 
Valid 388 

Missing 0 

Mean 64,03 

Median 64,47 

Mode 87 

Std. Deviation 17,396 

Minimum 20 

Maximum 100 

Percentiles 

25 51,32 

50 64,47 

75 80,26 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 Percentagem de 

Insatisfação 

Máximo valor dado 

Percentagem de 

Insatisfação 

Pearson Correlation 1 -,302** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 388 388 

Máximo valor dado 

Pearson Correlation -,302** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 388 388 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Analises excluíndo a variável acesso ao ensino superior. 

 

Análise descritiva 

Statistics 

Percentagem de insatisfação 

N 
Valid 388 

Missing 0 

Mean 64,60 

Median 63,89 

Mode 63 

Std. Deviation 17,709 

Minimum 21 

Maximum 100 

Percentiles 

25 51,39 

50 63,89 

75 80,56 

 

 

 

 

 

Análise de correlação 

 

Correlations 

 Máximo valor dado Percentagem de insatisfação 

sem ensino superior 

Máximo valor dado 

Pearson Correlation 1 -,308** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 388 388 

Percentagem de 

insatisfação 

Pearson Correlation -,308** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 388 388 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Q 9. Com que frequência lhe acontecem as seguintes situações 
 

Consegue pagar todas as contas :Correlação não significativa 

 

Consegue poupar dinheiro: Correlação muito significativa 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 43,162a 16 ,000 

Likelihood Ratio 52,092 16 ,000 

Linear-by-Linear Association ,064 1 ,801 

N of Valid Cases 388 
  

a. 8 cells (32,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 

 

 

 

 
Correlação média 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,334 ,000 

Cramer's V ,167 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Sente-se seguro em Paragominas 

Correlação significativa´ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,309a 16 ,029 

Likelihood Ratio 29,629 16 ,020 

Linear-by-Linear Association ,609 1 ,435 

N of Valid Cases 388 
  

a. 9 cells (36,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 

 

 

 

 

Correlação muito fraca 
 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,270 ,029 

Cramer's V ,135 ,029 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Sente-se seguro no bairro/rua 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,516a 16 ,001 

Likelihood Ratio 41,143 16 ,001 

Linear-by-Linear Association 1,198 1 ,274 

N of Valid Cases 388 
  

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 

 

 

 

Correlação média 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,319 ,001 

Cramer's V ,160 ,001 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Separa o lixo 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,715a 16 ,006 

Likelihood Ratio 34,233 16 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 
,130 1 ,719 

N of Valid Cases 388 
  

a. 8 cells (32,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32. 

 

 

 

Correlação muito fraca 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,295 ,006 

Cramer's V ,147 ,006 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Compra produtos da região 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 63,181a 16 ,000 

Likelihood Ratio 62,719 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
7,982 1 ,005 

N of Valid Cases 388 
  

a. 12 cells (48,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15. 

 

 

 

Correlação média 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,404 ,000 

Cramer's V ,202 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Utiliza o parque ambiental 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,699a 16 ,001 

Likelihood Ratio 41,291 16 ,001 

Linear-by-Linear Association 15,902 1 ,000 

N of Valid Cases 388 
  

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 

 

 

 

Correlação intermédia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,320 ,001 

Cramer's V ,160 ,001 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Economiza a água escovando os dentes 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 66,833a 16 ,000 

Likelihood Ratio 69,860 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
14,813 1 ,000 

N of Valid Cases 388 
  

a. 11 cells (44,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 

 

 

Correlação intermédia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,415 ,000 

Cramer's V ,208 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Desliga as luzes da casa 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 53,853a 16 ,000 

Likelihood Ratio 56,040 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
4,939 1 ,026 

N of Valid Cases 388 
  

a. 12 cells (48,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 

 

 

 

Correlação intermedia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,373 ,000 

Cramer's V ,186 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

 



Anexos 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

185 
 

Compra produtos ecológicos 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35,630a 16 ,003 

Likelihood Ratio 38,483 16 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
2,144 1 ,143 

N of Valid Cases 388 
  

a. 11 cells (44,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 

 

 

 

Correlação intermédia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,303 ,003 

Cramer's V ,152 ,003 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Usa transporte coletivo 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 40,659a 16 ,001 

Likelihood Ratio 42,980 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,018 1 ,025 

N of Valid Cases 388 
  

a. 9 cells (36,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 

 

 

 

Correlação intermedia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,324 ,001 

Cramer's V ,162 ,001 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Utiliza a bicicleta como transporte 

Correlação muito significativo 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 43,180a 16 ,000 

Likelihood Ratio 46,002 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,763 1 ,382 

N of Valid Cases 388 
  

a. 10 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 

 

 

 

Correlação intermedia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,334 ,000 

Cramer's V ,167 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Utiliza a internet 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 49,187a 16 ,000 

Likelihood Ratio 48,963 16 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,098 1 ,000 

N of Valid Cases 388 
  

a. 8 cells (32,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23. 

 

 

 

Correlação intermedia 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,356 ,000 

Cramer's V ,178 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

 



Anexos 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

189 
 

Q10 Principais preocupações 

Segurança 

Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,936a 4 ,042 

Likelihood Ratio 9,751 4 ,045 

Linear-by-Linear Association 6,027 1 ,014 

N of Valid Cases 388 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,84. 

 

 

 

Correlação fraca 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,160 ,042 

Cramer's V ,160 ,042 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Poluição do ar 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,515a 4 ,009 

Likelihood Ratio 13,862 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 9,952 1 ,002 

N of Valid Cases 388   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,14. 

 

 
Correlação fraca 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,187 ,009 

Cramer's V ,187 ,009 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Poluição Sonora:Correlação não significativa 

Transporte público: Correlação não significativa 

Serviços de saúde: Correlação não significativa 

Serviços sociais:Correlação não significativa 
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Educação e formação 

Correlação muito significativa 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,968a 4 ,000 

Likelihood Ratio 28,405 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,629 1 ,000 

N of Valid Cases 388   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,23. 

 

 

 
 

Correlação fraca 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,259 ,000 

Cramer's V ,259 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Criação de emprego 
Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,986a 4 ,002 

Likelihood Ratio 16,491 4 ,002 

Linear-by-Linear Association 7,175 1 ,007 

N of Valid Cases 388 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,62. 
 

 

 

Correlação fraca 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,209 ,002 

Cramer's V ,209 ,002 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Condições de habitação: Correlação não significativa 

Infra-estrutura rodoviária: Correlação não significativa 
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Q11 Problemas ambientais mais importantes 
Coleta e tratamento do lixo: Correlação não significativa 

Qualidade de água na residência: Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,756a 4 ,000 

Likelihood Ratio 37,636 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
28,366 1 ,000 

N of Valid Cases 387 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,48. 

 

 

 

Correlação intermedia 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,300 ,000 

Cramer's V ,300 ,000 

N of Valid Cases 387 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Conservação da biodiversidade 
Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,682a 4 ,008 

Likelihood Ratio 13,611 4 ,009 

Linear-by-Linear 

Association 
13,363 1 ,000 

N of Valid Cases 388 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,75. 

 
 

 

Correlação fraca 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,188 ,008 

Cramer's V ,188 ,008 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Poluição Sonora:não significativa 
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Q12. Problemas sociais mais importantes 
Segurança: Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,061a 4 ,000 

Likelihood Ratio 24,675 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,014 1 ,000 

N of Valid Cases 388 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,38. 

 

 

 

Correlação fraca 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,249 ,000 

Cramer's V ,249 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Consume de drogas 
Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,177a 4 ,025 

Likelihood Ratio 11,217 4 ,024 

Linear-by-Linear Association 7,499 1 ,006 

N of Valid Cases 388 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,38. 

 
 

 

Correlação fraca 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,170 ,025 

Cramer's V ,170 ,025 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Violência familiar: Correlação não significativa 
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Habitação 
Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,860a 4 ,028 

Likelihood Ratio 11,838 4 ,019 

Linear-by-Linear Association 6,199 1 ,013 

N of Valid Cases 388 
  

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 

 

 

 

Correlação fraca 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,167 ,028 

Cramer's V ,167 ,028 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Q13. Problemas económicos mais importantes 

Desemprego:Correlação não significativa 

Pobreza:Correlação não significativa 

Ciclovia:Correlação não significativa 

Corrupção:Correlação não significativa 

 

Q17: motivos para pagar mais na conta da água 

Evitar doença: Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,880a 4 ,000 

Likelihood Ratio 26,328 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,473 1 ,000 

N of Valid Cases 245 
  

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,69. 
 

 
 

Correlação intermédia 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,319 ,000 

Cramer's V ,319 ,000 

N of Valid Cases 245 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Evitar água engarrafada 

 Correlação significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,534a 4 ,032 

Likelihood Ratio 13,000 4 ,011 

Linear-by-Linear 

Association 
7,916 1 ,005 

N of Valid Cases 245 
  

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,13. 
 

 

 

Correlação fraca 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,207 ,032 

Cramer's V ,207 ,032 

N of Valid Cases 245 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Melhor água filtrada:Correlação não significativa 

Usar água à vontade: Correlação não significativa 
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Q18: Motivo para não pagar mais 

Sem dinheiro: Correlação não significativa 

Problema do município: Correlação não significativa 

Não resolve o problema: Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 57,937a 4 ,000 

Likelihood Ratio 64,501 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 56,554 1 ,000 

N of Valid Cases 304 
  

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,45. 

 

 

Correlação intermédia 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,437 ,000 

Cramer's V ,437 ,000 

N of Valid Cases 304 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Outros problemas da cidade: Correlação não significativa 

Q19. G: Correlação não significativa 

Q20. Idade 

Correlação muito significativa, mas com índice fraco. 

 

 

Q 21. Escolaridade 

Correlação muito significativa 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 63,464a 20 ,000 

Likelihood Ratio 49,892 20 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,081 1 ,024 

N of Valid Cases 388 
  

a. 15 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,03. 

 

 

Correlação intermédia 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,404 ,000 

Cramer's V ,202 ,000 

N of Valid Cases 388 
 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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Anexo VI  Fotografias da cidade de Paragominas 

 

  

Figura VI.1 – Vista aérea de Paragominas 
(SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.2 – Fotografia de Paragominas 
(SkyscraperCity, 2012). 

  

Figura VI.3 – Fotografia de Paragominas 

(SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.4 – Fotografia de Paragominas 

(SkyscraperCity, 2012). 

  

Figura VI.5 – Fotografia de Paragominas 

(SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.6 – Fotografia de Paragominas 

(SkyscraperCity, 2012).  
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Figura VI.7 – Vista aérea de Paragominas 
(SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.8 – Fotografia de Paragominas 
(SkyscraperCity, 2012). 

  

Figura VI.9 – Praça Célio Miranda, centro de 
Paragominas (SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.10 – Rua Hermes da Fonseca 
(SkyscraperCity, 2012). 

  

Figura VI.11 – Igreja de Paragominas 
(SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.12 – Parque Ambiental, 2011. 
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Figura VI.13 – Parque Ambiental, 2011. Figura VI.14 – Lago do Parque Ambiental 
(SkyscraperCity, 2012). 

 

 

Figura VI.15 – Rodovia PA 125 
(SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.16 – Terminal Rodoviário 
(SkyscraperCity, 2012). 

 

 

Figura VI.17 – Edifício Rio Sena 
(SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.18 – Ginásio Municipal 
(SkyscraperCity, 2012).  
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Figura VI.19 – Praça da Biblia (SkyscraperCity, 
2012). 

Figura VI.20 – Praça Central (SkyscraperCity, 
2012). 

  

Figura VI.21 – Extração de bauxite, feita pela 
Vale (SkyscraperCity, 2012). 

Figura VI.22 – Mineroduto que liga Paragominas 
a Barcarena na Região Metropolitana de Belém 
(SkyscraperCity, 2012). 

 

 

Figura VI.23 – Comércio local, 2011. Figura VI.24 – Manutenção dos espaços verdes, 
2011. 
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Figura VI.25 – Passeios e mobilidade, 2011. Figura VI.26 – Mercado de produtos locais, 
2011. 

  

Figura VI.27 – Mercado de produtos locais, 
2011. 

Figura VI.28 – Comércio de produtos agrícolas 
locais, 2011. 

  

Figura VI.29 – Recolha de resíduos, 2011. Figura VI.30 – Contentores de recolha seletiva 
de resíduos de resíduos indiferenciados, 2011. 
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Figura VI.31 – Camião de recolha de lixo, 2011. Figura VI.32 – Recipientes de recolha seletiva 
de resíduos de resíduos indiferenciados, na 
escola fundamental, 2011. 

  

Figura VI.33 – Parque de bicicletas na escola 
de ensino médio, 2011. 

Figura VI.34 – Grades de Segurança, 2011. 

  

Figura VI.35 – Recolha de resíduos, 2011. Figura VI.36 – Contentores de recolha seletiva 
de resíduos de resíduos indiferenciados, 2011. 
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Anexo VII  Fotografias da UEPA em Paragominas 
  

Figura VII.1 – Entrada do Campus, 2011. Figura VII.2 – Corredor das salas de aula de 
graduação, 2011. 

  

Figura VII.3 – Sala de leitura dos alunos de 
graduação, parte inicial da biblioteca, 2011. 

Figura VII.4 – Sala de Informática, 2011. 

  

Figura VII.5 – Laboratório de Engenharia 
Ambiental, 2011. 

Figura VII.6 – Laboratório de Engenharia 
Ambiental, 2011. 
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Figura VII.7 – Laboratório de Engenharia 
Ambiental, 2011. 

Figura VII.8 – Corredor das salas de aula de 
graduação, 2011. 

  

Figura VII.9 – Sala de leitura dos alunos de 
graduação, parte inicial da biblioteca, 2011. 

Figura VII.10 – Plantações dos alunos de 
Tecnologia Agroindustrial, 2011. 

  

Figura VII.11 – Corredor das salas de aulas. No 
final existe uma horta dos alunos de Tecnologia 
Agroindustrial, 2011. 

 

 


