
INFRA-ESTRUTURA URBANA DE PEQUENAS CIDADES 
CATARINENSES: O CASO DE ERVAL VELHO. 

Crisley Silveira Raitz1, Maurício Aurélio dos Santos2 
 
 
Resumo3: O presente artigo tratará da temática da infra-estrutura urbana em pequenas 
cidades e se aterá as especificidades do caso de Erval Velho, município do meio oeste 
catarinense. Esse artigo é parte integrante de uma pesquisa, intitulada “Nosso 
município: Erval Velho”, que vem sendo desenvolvida pelo grupo PET (Programa de 
ensino tutorial) Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) desde 
o ano de 2007, e que aborda diferentes aspectos do município. Neste estudo trataremos 
dos aspectos urbanos do município, mais especificamente sobre a infra-estrutura já 
existente em Erval Velho, e de como ela tem suprido, ou não, as necessidades da 
população local. Concluída a pesquisa, ela será entregue ao poder público com o intuito 
de oferecer subsídios na elaboração de políticas publicas. Pretende-se também elaborar 
material didático que possa ser utilizado nas escolas do município, além da publicação 
de um livro com a pesquisa completa.  
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Introdução 
 
 município O município de Erval Velho esta inserido na microrregião de Joaçaba, 
que é a microrregião com mais baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), do 
estado de Santa Catarina, e está sendo estudado em seus mais diferentes aspectos – 
econômicos, históricos, políticos, populacionais, indicadores sociais, quadro natural e 
aspectos urbanos – o estudo desses fatores dará origem a diferentes artigos que reunidos 
e articulados entre si, formarão um trabalho sobre os aspectos sócio-econômicos-
ambientais do município de Erval Velho. A pesquisa tem como objetivos oferecer 
subsídios para que o poder público possa elaborar políticas públicas que atendam os 
anseios da população e que se adeqüem ao quadro natural do município. Outro objetivo 
é suprir a carência bibliográfica do município, dando bases para novos e melhores 
estudos, além da produção de material didático para ser utilizado nas escolas. O artigo 
aqui apresentado trata dos aspectos urbanos do, a infra-estrutura já existente em Erval 
Velho, e de como ela tem suprido, ou não, as necessidades da população local. Foram 
analisados também quais os impactos que essa infra-estrutura tem na formação da 
cidadania e da segregação urbana. Para entendermos como é a infra-estrutura urbana e 
como ela atende a população, foram levantados dados sobre os meios de transporte 
urbano e a estrutura viária, o sistema de saúde, o sistema educacional, rede elétrica, 
saneamento básico, coleta de lixo, indústrias, os pontos comerciais existentes e os 
espaços públicos de convivência e lazer. Para a concretização dessa pesquisa, foi feita 
pesquisa bibliográfica, além de terem sido feitas até o momento, duas saídas de campo, 
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nas quais foram realizados levantamento de dados na prefeitura e em outros órgãos 
públicos além da aplicação de entrevistas e questionários com os moradores com a 
finalidade de levantar informações técnicas e da leitura de membros daquela 
comunidade, para o enriquecimento da pesquisa.  
  
Capitulo 1 – Infra estrutura Urbana de Erval Velho 
 

É possível observar, nos pequenos municípios catarinenses, que a infra-estrutura 
fica mais concentrada nas sedes, Erval Velho não foge a regra, é um município de 232 
Km² de extensão, dos quais a maior parte, 229,8 km², pertencem a área rural, 
principalmente em virtude das atividades econômicas existentes que exigem grande 
quantidade de terras, e apenas uma pequena parcela é destinada ao perímetro urbano 
(ver gráfico 1, página 3) , 2,9 Km². Porém apesar do reduzido tamanho, segundo o 
censo de 2000, é na sede do município, que mora a maioria da população ervalense 
(50,6%) (ver tabela 1). Erval Velho é um município de hábitos rurais, sua economia é 
baseada na agricultura e na pecuária, tendo o comércio e a indústria pouca 
representatividade econômica, apesar da indústria de reciclagem estar crescendo no 
município. Com essa pesquisa foi possível identificar vários problemas no município, 
como a priorização do centro urbano na aplicação dos investimentos, a concentração 
populacional nessa mesma área. A dependência de outros municípios em relação à 
educação de nível superior, a alguns serviços de saúde e serviços especializados. E 
também uma falta ou mau aproveitamento dos espaços públicos destinados ao lazer e a 
convivência. 

Erval Velho é um município de hábitos rurais4, sua economia é baseada na 
agricultura e na pecuária, tendo o comércio e a industria pouca representatividade 
econômica, apesar da indústria de reciclagem estar crescendo no município. Segundo 
questionário aplicado em 2007, 40,7% dos entrevistados afirmou trabalhar como 
agricultores e apenas  10,2% eram funcionários da indústria. Apesar de apresentar 
hábitos e um modo de vida tipicamente rural o município possui uma área denominada 
perímetro urbano pois, segundo  nos explica Veiga, no Brasil utiliza-se o critério de que 
toda sede de município é urbana, logo, independente da população, da economia, infra-
estrutura ou do modo de vida, todo município terá um perímetro urbano (2002, p. 31), 
que é muitas vezes expandido com o intuito de aumentar a arrecadação de impostos, 
uma vez que o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) é mais caro que o ITR 
(Imposto Territorial Rural), além de ser arrecadado pelo município, enquanto o ITR é 
arrecadado pela União. 
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Gráfico 1:  Distribuição espacial da população de Erval Velho. 
* Informações retiradas do sitio do IBGE. www.ibge.gov.br 
 

Levantamento do tamanho da área urbana e da área rural em % 
 

Comparativo da Distribuição
Censo 

Populacional 
Erval Velho Santa Catarina Brasil 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
1970 26,7% 73,3% 42,6% 57,4% 56,0% 44,0% 
1980 34,4% 65,6% 59,3% 40,7% 67,7% 32,3% 
1991 45,0% 55,0% 70,7% 29,3% 75,5% 24,5% 
1996 44,7% 55,3% 73,1% 26,9% 78,4% 21,6% 
2000 50,6% 49,4% 78,7% 21,3% 81,6% 18,4% 

Tabela 1: Evolução da distribuição espacial da população ervalense. 
* Informações retiradas a partir do sitio do IBGE. www.ibge.gov.br. 
 
 A seguir mostraremos dados sobre a infra-estrutura urbana de Erval Velho e a 
sua distribuição no espaço.  
 

1.1 Rede elétrica 
 
 No município de Erval Velho, segundo o censo de 2000, 100% da população 
urbana e 97% da população rural tem acesso a energia elétrica. Em enquete aplicada em 
2007 com a população de Erval, 96,6% da população afirmou possuir energia elétrica 
em casa, 1,7% afirmou não possuir e 1,7% respondeu que só tinha energia elétrica em 
casa 3 vezes por semana. Nesta mesma enquête foi questionado aos moradores se havia 
Iluminação pública próximo a sua residência, nesse caso os índices não são tão bons, 
69,5% responderam que não havia e apenas 30,5% tem iluminação pública próximo a 
sua residência. 
 
1.2 Saneamento básico 
 
 Dados do censo de 2000 afirmam que apenas 3% da população ervalense têm 
acesso a rede publica de esgoto, que está concentrada na área urbana de Erval Velho, 
uma vez que 5% dos moradores da área urbana e 0% da população da área rural tem 
acesso a rede publica de esgoto. Na área rural a situação é bastante preocupante, pois 



faz parte da economia do município a avicultura e a suinocultura, cujos dejetos são 
muitas vezes deixados a céu aberto ou jogados diretamente nos rios da região. Além da 
poluição das águas e lençóis freáticos é comum a ocorrência de verminose, 
principalmente nas crianças. O mau cheiro causado pelo destino inadequado dado aos 
dejetos da suinocultura e da avicultura é perceptível em vários pontos do município. Na 
enquete realizada em 2007, 81,4% dos entrevistados afirmou possuir fossa séptica para 
o esgoto de casa (segundo o plano municipal de saúde 2006/2009 as fossas sépticas são 
utilizadas apenas para os vasos sanitários, e a água proveniente de tanques, pias e 
chuveiros é jogado diretamente nos rios), 5,1% afirmou ter acesso a rede publica de 
esgoto e 5,1% afirmou jogar o esgoto diretamente nos rios. 
 
1.3 Coleta de lixo 
 
 Erval Velho almeja o título de capital catarinense da reciclagem, pois há em seu 
território  uma fábrica de cordas produzidas a partir de material reciclável (garrafas PET 
principalmente), segundo os moradores as garrafas necessárias para a produção das 
cordas não são encontradas em número suficiente no município, e que por isso são 
importadas garrafas da Argentina. Apesar disso ainda existem locais em que o lixo não 
recolhido ou é recolhido com freqüência insuficiente. Na pesquisa realizada em 2007 os 
moradores responderam o seguinte com relação ao destino do lixo.  
 
Destino dado ao lixo %
Coleta 40,0%
Orgânico (enterra/lavoura) 16,0%
Queima 16,0%
Coleta seletiva 16,0%
Não respondeu 5,3%
Outros 3,0%
Joga no mato 2,7%

Tabela 2: Destino dado aos resíduos domésticos 
  

Como foi possível observar na acima só 16% dolixo é destinado ha coleta 
seletiva, ainda há situações em que o lixo queimado, enterrado ou simplesmente jogado 
ao ar livre, entendemos que existe muito o que melhorar com relação a coleta e ao 
destino dos resíduos antes que o município de torne a Capital Catarinense da 
Reciclagem. 
 
1.4 Rede de água 
 
 Na enquête realizada em 2007, 64,4% dos entrevistados afirmaram obter água 
através de poços e apenas 28,8% afirmaram ter água da Casan (Companhia Catarinense 
de Águas e Saneamento). A maioria dos entrevistados consideram a qualidade da água 
entre ótima e boa e 10,3% dos entrevistados consideram a qualidade da água ruim. 
 
1.5 Estabelecimentos de saúde pública 
 
 Erval Velho conta com dois estabelecimentos de saúde pública, o hospital Rural 
Nossa Senhora de Fátima e o Centro de Saúde de Erval Velho, que oferecem serviços de 
atenção básica a usuários do SUS.  



 O Hospital Rural Nossa Senhora de Fátima possui, uma sala de curativos, uma 
sala para a realização de pequenas cirurgias, uma sala de enfermagem, um centro 
cirúrgico e 30 leitos. O hospital presta serviços de emergência e conta com farmácia 
própria, serviço de esterilização de materiais e lavanderia, tem a sua disposição uma 
ambulância cedida pela secretaria municipal de saúde. 
 Além do hospital rural, Erval Velho também tem um Centro de Saúde, que assim 
como o Hospital rural se encontra na área urbana do município, e conta com dois 
consultórios médicos, um consultório odontológico, uma sala de vacina, uma sala de 
pequenas cirurgias, farmácia, entre outros. O Centro de saúde emprega dois médicos do 
programa federal PSF (Programa de saúde na Família), dois dentistas, duas enfermeiras, 
e oito auxiliares de enfermagem. 
 Além destes dois estabelecimentos o município conta com um Posto de 
Atendimento na comunidade de Barra Fria (área rural), que presta serviços como a 
medição de pressão arterial e curativos.  

Apesar dos estabelecimentos que o município dispõe muitos moradores disseram 
que tem que ir para outras cidades quando precisam de atendimento médico 
especializado (cardiologia, oftalmologia, oncologia. etc.), o destino mais comum é a 
cidade de Joaçaba, todavia se deslocam também para destinos mais distantes, como 
Florianópolis e Curitiba, em casos mais graves e/ou complexos. 
 
1.6 Transporte coletivo e estrutura viária 
 

Erval Velho tem uma malha viária de 800 Km, sendo 775 Km de estradas 
vicinais e 25 Km de estradas viárias urbanas, destes 20 Km são asfaltados. O transporte 
público de Erval Velho é feito pelas empresas JATUR LTDA ME TRANSPORTES E 
TURISMO e NERI TRANSPORTES LTDA. Segundo o Setor Social de Erval Velho, o 
município não dispõe de transporte urbano. As duas empresas acima citadas fazem o 
serviço de transporte de alunos. Muitos moradores, principalmente os residentes na área 
rural do município, afirmaram que para irem até o centro pegam carona com o ônibus 
escolar, mas que este só passa poucas vezes por dia o que é inconveniente, outros 
disseram que perto de suas casas não passa nem mesmo o transporte escolar, e que para 
conseguirem pega-lo precisam caminhas centenas de metros. 
 
1.7 Educação   
 

No município existem três estabelecimentos de ensino regular, a Escola Estadual 
de Educação Básica Prefeito Agenor Piovezan, que atende alunos desde a pré-escola até 
o ensino médio, a Escola Básica Municipal Cesar Avelino Bragagnolo que atende desde 
a creche (regime integral de 0 a 4 anos) até a 4ª série do Ensino Fundamental além do 
pré-Escolar Monalisa Lúcia Pierdoná no Bairro Bela Vista.  Erval velho conta também 
com cursos de artesanato e informática e com a Casa Familiar Rural que oferece cursos 
profissionalizantes a jovens agricultores juntamente com o ensino regular de 5ª a 8ª 
séries. Desde 2005 está em funcionamento o projeto ABC dos adultos, que tem por 
objetivo alfabetizar adultos5.  
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1.8 Serviços, comércio 
 

No que tange os serviços e comércio, os moradores afirmaram que o que a 
cidade oferece é suficiente para suprir as suas necessidades. Alguns, geralmente 
moradores do centro da cidade, disseram que se deslocam para outras cidades para 
comprar artigos de vestuário ou para consultas médicas, em casos mais raros, para fazer 
o “rancho6”.  
 
2 – A importância dos espaços públicos na vida social. 
 

Para que possamos entender o papel dos espaços públicos na construção social é 
preciso antes definir o que constitui este espaço. Leite afirma que nem todo espaço 
urbano - referindo-se aqui ao espaço urbano como possível espaço público, não por 
acreditar que os espaços rurais não possam tornarem-se lugares públicos, mas por 
entendermos que é nos espaços urbanos que costumam-se encontrar um maior número 
de pessoas - pode ser considerado um espaço público, pois este pressupõe ação, e usos  
que vão além da simples necessidade, é preciso viver o lugar. 
 

“...um espaço urbano somente se constitui em um espaço público quando nele 
se conjugam certas configurações espaciais e um conjunto de ações. Quando 
as ações atribuem sentidos de lugar e pertencimento a certos espaços urbanos, 
e, de outro modo, essas espacialidades incidem igualmente na construção de 
sentidos para as ações, os espaços urbanos podem se constituir como espaços 
públicos: locais onde as diferenças se publicizam e se confrontam 
politicamente.” (LEITE, 2002, p. 1)  

 

Qualquer lugar tem potencial para tornar-se um espaço público, isso dependerá 
do uso e do sentido que determinado grupo de pessoas vai dar a este lugar. Estes uso e 
sentido podem também mudar no tempo. Para exemplificar essa situação é possível citar 
o exemplo do Pátio de São Pedro, Recife – Pernambuco. Nesse pátio, na época do 
Brasil colônia, os escravos eram torturados publicamente. Atualmente é um importante 
ponto turístico da cidade, onde ocorrem diferentes eventos culturais como a Terça-
Negra evento artístico semanal organizado pelo movimento negro do município, o 
evento é freqüentado não só pela comunidade negra, mas pela população em geral, além 
de estar incluído nos roteiros turísticos, funciona como um instrumento de resgate, 
preservação e disseminação dessa cultura. Nesse exemplo podemos perceber que os 
usos e sentidos de um mesmo lugar pode mudar, não apenas num tempo mais longo, 
como também em períodos curtos, como o dia e a noite. No passado foi um lugar de 
submissão das culturas afros, atualmente, durante o dia é apenas um lugar de visitação 
turística e durante a noite torna-se um lugar de disseminação cultural, e de disseminação 
da cultura outrora discriminada, nesse ultimo caso o lugar torna-se, sem dúvidas, um 
espaço público. 

Tendo em mente o que é um espaço público, podemos refletir sobre a 
importância que estes lugares têm na vida em sociedade. Se lembrarmos que o 
transforma um simples espaço num espaço público é as ações que um grupo de pessoas 
irá desenvolver nele, podemos concluir que o poder público não os poderá oferecer a 
população. O que o poder público pode, e deve, fazer é ofertar a população locais que 
possam ser utilizados como espaços públicos. Seriam estes os espaços de uso comum, 
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cada vez mais raros nas nossas cidades. São locais como parques, praças, locais para a 
realização de eventos culturais, entre outros. Estes espaços são de vital importância na 
construção da vida social e da cidadania, pois, ainda que não seja a principal função de 
determinado lugar de uso comum, é nele que a população acaba se encontrando e 
trocando idéias e experiências. O que se percebe é que este tipo de espaço não tem lugar 
privilegiado no planejamento das nossas cidades. Grande parte dos espaços 
considerados de lazer, são de cunho privado não sendo deste modo destinados a toda a 
população, mas apenas a uma pequena parcela que pode pagar as entradas e pela 
comida. Não raro estes espaços são principalmente destinados aos turistas, desse modo, 
impedindo que o local se transforme num palco de confraternização e ação social. 

No planejamento urbano, quando esse existe, há um desleixo com os espaços 
ditos de lazer, esses espaços ainda são vistos com certo preconceito, como se o lazer não 
fosse um direito e muito importante para a melhoria da qualidade de vida. Para melhor 
entendermos a importância dos espaços públicos e do lazer citaremos a Marcelino e a 
sua definição de lazer: 

 
1. Cultura vivenciada no “tempo disponível” das obrigações profissionais, 
escolares, familiares e sociais, combinado os aspectos tempo e atitude; 
2. Fenômeno gerado historicamente e do qual emergem valores 
questionadores da sociedade como um todo e sobre o qual são exercidas 
influências da estrutura social vigente; 
3. Um tempo privilegiado para a vivencia de valores que contribuem para 
mudanças de ordem moral e cultural; 
4.  portador de um duplo aspecto educativo – veiculo e objeto da educação. 
O lazer é entendido aqui como a cultura vivenciada (praticada ou fruída) no 
“tempo disponível”. É fundamental como traço definidor, o caráter 
”desinteressado” dessa vivência. Não se busca, pelo menos basicamente, 
além da satisfação provocada pela situação. A “disponibilidade de tempo” 
significa possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa.”   
(MARCELINO, 1996, p. 3) 

 
 As atividades de lazer têm como objetivo principal a felicidade e a melhoria da 
qualidade de vida, o que sozinhos são argumentos suficientes para que o poder público 
de mais atenção ao lazer. Todavia há ainda outros benefícios que são conseqüências do 
lazer, como a melhoria da saúde (tanto quando da prática de atividades físicas ou não, 
devido ao alivio do estresse), estímulo a criatividade, a convivência em grupos, a 
socialização, melhorias no aprendizado, maior acesso a cultura e etc. 

A ausência de espaços de lazer e convivência pode ter muitas conseqüências, a 
pouca disseminação da cultura local, a dificuldade da troca de idéias, o que por sua vez 
dificulta o nascimento de organizações sociais, entre outras. Os mais atingidos pela 
inexistência desses espaços é a população das classes menos abastadas que, não 
podendo pagar por lazer, fica na maioria das vezes em casa, sujeita as influências dos 
meios de comunicação de massa, que disseminam um único tipo de cultura, que prega 
um estilo de vida que não é compatível como o poder aquisitivo desses cidadãos e que 
muitas vezes não é compatível também com a realidade da região. Essa ausência 
contribui então, para um afastamento cada vez maior do cidadão com o espaço público. 

 
“O que torna tão difícil suportar a sociedade de massas não é o número de 
pessoas que ela abrange, ou pelo menos não é este o fator fundamental; antes 
é o fato de que o mundo entre elas perdeu a força de mantê-las juntas, de 
relacioná-las umas às outras e de separá-las.” (ARENDT, 1991, p. 62) 

 



2.2 – Espaços de convivência e lazer em Erval Velho7 
 
 Em entrevistas com os moradores de Erval quando perguntávamos se os filhos 
(jovens ou crianças) tinham lugares espaços de lazer, a resposta era geralmente 
afirmativa. Os pais8, quando perguntados sobre o espaço de lazer e o que faziam nesses 
espaços, estes comumente respondiam, com relação as crianças, a escola, durante o 
intervalo e as aulas de educação física, algumas vezes era citado a própria casa e nesse 
espaço o lazer estava muito atrelado a televisão, e outras vezes, menos frequentemente, 
era citado o espaço da rua ou do campinho, pra jogar futebol ou bola-de-gude9. Quanto 
aos filhos adolescentes a resposta também era afirmativa, mas mudava o local, sendo 
mais frequentemente citados os bailes e o parque aquático, segundo os pais para os 
filhos jovens o lazer se restringia aos finais de semana, enquanto que para as crianças o 
lazer acontecia todos os dias. Os adultos afirmaram que tinham pouco lazer, não raro 
com a freqüência de uma vez por semana ou nunca. Como atividades de lazer eram 
citados visitas a casa de parentes, ir a missa ou assistir novela. 
 Com esses dados podemos fazer algumas observações, a primeira delas é que o 
conceito de lazer, para esses entrevistados, aparentemente está muito ligado ao conceito 
de diversão. Em nenhuma das entrevistas foi citado como forma de lazer, uma caminha, 
a leitura de um livro, assistir a um filme, ir ao teatro, ao cinema, fazer artesanato ou 
mesmo ouvir música. Nem mesmo os CTG10, que foram encontrados no número de 
quatro no município, foram citados como espaços de lazer, concluímos apenas que os 
bailes que são referidos como opções de lazer devem ocorrer também nestes locais.  
Dessa forma notamos o quão carentes os munícipes de Erval Velho estão de opções de 
lazer e de aproximação com o produção cultural.  

Outra observação, não menos importante, é a de que com a falta de opções 
coletivas de lazer os munícipes acabam se tornando mais isolados uns dos outros. Na 
infância o isolamento é menos marcante, pois ainda há o espaço comum das escolas, das 
ruas e do campo de futebol. Na adolescência e na juventude essa confraternização 
acontece apenas aos finais de semana, provavelmente com pouca formação de novas 
amizades, uma vez que o tempo é restrito. Já na vida adulta o isolamento é maior, são 
poucas as atividades coletivas, e as que acontecem não privilegiam a confraternização 
(caso das missas e cultos), permanecendo as relações familiares e de vizinhança. No que 
tange as relações entre vizinhos, estas também tendem a serem poucas, principalmente 
nas áreas rurais do município, dada a distância entre as casas e o predomínio da 
agricultura familiar. 
 E por ultimo, não podemos deixar de notar que os únicos espaços públicos de 
convivência e de lazer no município são as escolas e a praça. Além disso os espaço são 
privados, ou pertencem a associações, tornando as opções de lazer, que já são escassas, 
restritas a quem pode pagar por elas. O que vem a ser um fator de segregação social. 
 
 
 
 

                                                 
7 Verificar a lista de espaços encontrados em Erval Velho no Anexo I 
8 Dizemos aqui que eram os pais pois, os questionários foram aplicados, em suas esmagadora maioria 
com os pais ou mães, pois eram estes que frequentemente estavam em casa. Não foi aplicado nenhum 
questionário com crianças. 
9 Jogo infantil. 
10 Centro de Tradições Gaúchas. 



3 – O equipamento urbano como ferramenta de segregação do espaço 
 
 A infra-estrutura urbana pode servir para a unidade da população, ou colaborar 
na estratificação desta. É fácil de entender isso quando se pensa que a maior parte das 
cidades que conhecemos, pelas quais apenas passamos, existe o espaço dos ricos e os 
espaço dos pobres, espaços delimitados para diferentes religiões, para diferentes etnias, 
lugares específicos para homossexuais, para a venda de drogas e assim sucessivamente, 
a cidade esta salpicada de territórios, delimitados física ou simbolicamente.  Existe uma 
série de fatores que contribuem para essa divisão do espaço, e as políticas públicas tem 
primordial importância nesse processo. O poder público interfere nessa estratificação de 
maneira positiva ou negativa, seja quando se envolve no planejamento e gestão do 
espaço, seja quando se ausenta. 
 O que é possível perceber nos pequenos municípios catarinenses é que as 
prefeituras ficam quase que alheias ao processo de divisão do espaço, reféns da 
especulação imobiliária. Andando pelos pequenos municípios do estado o notamos é 
que a prefeitura limita-se a administrar os prédios públicos, como o próprio da 
prefeitura e as escolas, além disso, há sempre os pequenos espaços das pracinhas. O 
resto do território municipal é divido segundo interesses particulares, não seguindo, 
geralmente, algum plano e seguindo algumas poucas regras de zoneamento. Dessa 
forma, os mais pobres acabam ficando com as zonas menos privilegiadas do município, 
geralmente sem infra-estrutura urbana adequada, longe dos centros comerciais e das 
belas paisagens.  
 Se a relativa ausência das prefeituras na gestão do espaço pode ser um agravante 
da segregação espacial, da mesma forma pode ser um fator agravante a sua 
interferência. Segundo Quinto Jr. o planejamento virá a ser mais um elemento a 
corroborar com a segregação sócio-espacial, quando não está preocupada em policiar os 
usos do solo urbano e sim em politicar em cima disso. Assim destina áreas residenciais, 
para classes mais abastadas, próximos aos centros comerciais e de serviços, áreas 
próximas as indústrias para os operários e áreas distantes de tudo para os 
desempregados ou que vivem de subempregos (2003). 
 Essa tem sido uma política frequentemente usado no nosso estado, que em vários 
municípios acaba alocando os conjuntos habitacionais populares em bairros muito 
distantes do centro dinâmico da economia local, afastando assim a população do seu 
nicho econômico. Além de piorar o acesso das crianças a escola, dificultar a presença da 
policia, causando assim, muitas vezes, um agravo à condição de pobreza. Esses 
conjuntos habitacionais são na maioria das vezes vistos com preconceito pelo restante 
da população, que associa os seus moradores a violência e ao consumo de drogas, 
diminuindo assim as possibilidades destes de se encaixarem no mercado de trabalho e 
aumentando a segregação sócio-espacial. 
 
1.10.1 – COHAB de Erval Velho 
 

No município de Erval Velho existe um conjunto habitacional situado na 
periferia do centro da cidade, construído com recursos da COHAB11, por volta do ano 
de 1990, e mais dezenove casas em fase final de execução, construídas com recursos 

                                                 
11 Companhia de Habitação. 



com Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH12. Moram atualmente 
nesse conjunto habitacional cerca de duzentas e oitenta (280) pessoas13. 

Sabe-se que esse tipo de conjunto não raro é visto com preconceito pelos demais 
moradores de uma região. Estes comumente são associados a violência, ao uso de 
drogas e bebidas, ao analfabetismo entre outros. Pode acontecer que os habitantes 
desses bairros tenham mais dificuldades em arranjar empregos ou conseguir crédito. 
Porém em nossas saídas de campo não pudemos  investigar isso com os moradores.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Linha de crédito direcionada à produção de empreendimentos habitacionais. Seu objetivo principal é o 
de subsidiar a produção de empreendimentos habitacionais para populações de baixa renda, nas formas de 
conjunto ou de unidades isoladas. www.caixa.gov.br 
13 Informações obtidas com o Setor Social da prefeitura de Erval Velho. 



Considerações finais 

 
 A primeira conclusão a ser tirada é que este trabalho ainda não terminou, será 
necessária uma nova saída de campo com a aplicação de novos questionários e mais 
entrevistas. Como essa um pesquisa esta vinculada ao grupo PET , houve ao longo da 
sua duração mudança de autor, sendo assim a pesquisa acabou tomando rumos não 
previstos, mudando de cara mais de uma vez, o que fez que ela necessitasse de 
informações distintas das obtidas nas duas primeiras saídas de campo.  
 Apesar disso muitas conclusões já podem ser vislumbradas. Como necessidade 
de melhorias no serviço de coleta de lixo, principalmente para um município que requer 
o título de capital estadual da reciclagem. Aumentar e melhorar distribuição da infra-
estrutura urbana, iluminação pública, rede de coleta e tratamento de esgoto, água 
tratada, etc. Pensar junto com a população maneiras de implementar novos espaços de 
convivência e atividades de lazer, que atinjam todas as faixas etárias e melhorem a 
qualidade de vida e a integração entre os munícipes. Pensar políticas de divisão 
territorial que não segreguem e sim agreguem os moradores do centro e do interior do 
município, das distintas classes sociais, e de diferentes idades.  
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ANEXO I 
 
Locais de convivência e lazer em Erval Velho 
 

• Parque aquático Águas do Erval;  
• Centro Esportivo – Campo de Futebol; 
• Salão Paroquial; 
• Praça; 
• CTG Chama Crioula; 
• CTG Piquete Presilha Ervalense; 
• CTG Porteira Velha; 
• CTG Tio Seve;  
• Lions Clube; 
• Centro Comunitário; 
• Clube das Mães; 
• Sociedade das Mulheres Agricultoras; 
• Pesque – Pague “RECANTO DAS ÁGUAS”; 
• Praça (campinho). 

 


