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RESUMO 

A busca cada vez maior pela maximização dos lucros e aumento da riqueza, através de um 
sistema produtivo que explora de maneira exaustiva os recursos naturais, os quais são 
base deste processo, juntamente com o desenvolvimento urbano desordenado, causam 
danos irreparáveis no contexto social, ambiental e também econômico, tornando cada 
vez mais evidente o paradigma de como alcançar o desenvolvimento sem que sejam 
exauridos os recursos existentes e sem haver um desequilíbrio social. É nessa perspectiva 
que surge o Desenvolvimento Sustentável, aparecendo como solução viável no 
intermédio desse conflito, objetivando-se em alinhar o desenvolvimento a harmonização 
dos pilares econômicos, ambientais e sociais. O presente trabalho tem por objetivo 
descrever a situação do Rio Paraíba em sua porção que corta o município de Monteiro-PB 
no Nordeste do Brasil com ênfase aos aspectos que caracterizam o Desenvolvimento 
Sustentável. Para tanto, se fez um arcabouço procurando evidenciar os aspectos sociais, 
econômicos e ambientais existentes naquela região atualmente, e um recorte temporal 
anterior. Para por em prática a proposta do tema, uma metodologia de pesquisa foi 
definida e ela constou nos seguintes passos: levantamento bibliográfico para 
fundamentar teoricamente a pesquisa, trabalho de campo com observações direta e a 
pesquisa documental. Como resultados encontrou-se um desenvolvimento sem que os 
pilares evoluam de maneira harmônica, uma vez que os recursos ali existentes não estão 
sendo poupados de maneira a garantir o atendimento das necessidades atuais, muito 
menos as futuras, configurando assim um desenvolvimento não sustentável.  
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INTRODUÇÃO 

É inegável que a busca pelo desenvolvimento, levando em consideração o 
aspecto econômico, prezava e preza pelo uso exaustivo dos recursos naturais com o 
objetivo de aumentar cada vez mais a produção, atendendo a demanda cada vez maior, 
criadas pelos padrões de extremo consumo fomentados pelo atual modelo econômico, o 
modelo capitalista, procurando sempre a maximização do lucro e aumento da riqueza. 
Silva & Mendes (2005) diz que, até 1970, as ações econômicas se orientavam pelo uso 
intensivo de recursos focando no aumento da produção, consumo e riqueza, citando 
também que, atualmente, o desafio não se alterou, tornou-se apenas mais complexo.  
Vivencia-se hoje, uma sociedade em que, a produtividade, a acumulação de capital, a 
maximização do lucro, a exploração desenfreada da mão de obra e dos recursos naturais, 
se tornaram uma atividade comum e praticadas a níveis inimagináveis, o que, de certa 
forma, trouxe a tona a preocupação com o futuro do andamento das atividades 
econômicas, uma vez que ficou evidente a finitude dos recursos naturais, comuns à 
confecção de bens e a prestação de serviços.  

A preocupação com esse aspecto finito desencadeou uma maior importância ao 
cuidado com o meio ambiente, o qual é a fonte dos recursos naturais que servem como 
matéria prima, fazendo com que aumentasse o interesse em estudos e ações voltados à 
resolução ou diminuição deste problema. O convívio com esse paradigma: 
desenvolvimento econômico e a escassez de recursos, evidenciou a temática do 
Desenvolvimento Sustentável, onde, de acordo com Instituto Siegen (2015) é a forma 
como as atuais gerações satisfazem suas necessidades, sem, no entanto, comprometer a 
capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades, ou seja, 
produzir somente o suficiente, de maneira racional, buscando novas tecnologias que não 
agridam o meio ambiente, que não poluam, que não degradem, que não desmatem, 
mantendo assim, o ecossistema propício as futuras gerações.  

Diante destas informações, verificando a relevância do tema, se torna 
interessante trazer a discussão de uma visão global para uma visão regional, também 
entendida como uma visão local. O presente trabalho tem sua justificativa devido a sua 
grande importância e contribuição para a região de desenvolvimento do trabalho, uma 
vez que se trata de uma região de clima semi-árido, com baixo índice pluviométrico e que, 
costumeiramente, enfrenta problemas relacionados a escassez hídrica. É importante 
ressaltar que dentro das fronteiras deste município, nasce o mais importante rio do 
estado, o Paraíba, cortando sua porção rural e adentrando na porção urbana de onde 
segue para outros municípios.  Levando em consideração o cenário já destacado, se pode 
ressaltar que a base deste trabalho visa estabelecer conexões desta fonte tão importante 
de recursos, que é o rio, com a questão do Desenvolvimento Sustentável. 

 Sendo assim, uma análise desses aspectos poderá mostrar o que a ação 
antrópica causou ao longo do tempo, evidenciando mudanças acerca do comportamento 
da população em relação ao tripé do Desenvolvimento Sustentável, e também fazer uma 
alerta para que se possa tomar atitudes e promover ações para que as gerações futuras 
não sejam prejudicadas.  Do exposto, tem-se que o objetivo deste artigo é analisar a 
situação do Rio Paraíba no Nordeste do Brasil em sua porção que corta o município de 
Monteiro-PB com ênfase nos aspectos que caracterizam o Desenvolvimento Sustentável 
como já salientado no resumo e que o mesmo ficará estruturado em dois itens além da 
introdução e das considerações finais. 



I- CAPITALISMO, RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

1.1- Sistema Econômico Capitalista  

 É muito comum o sistema econômico vigente ser apontado como a principal 
causa dos problemas sociais e ambientais, os quais assolam o planeta.   Sendo assim, é de 
extrema importância fazer referências a alguns conceitos e sobre o funcionamento do 
mesmo para facilitar o entendimento sobre o Capitalismo e sobre a totalidade deste 
trabalho.  Muitos são os conceitos e entendimentos acerca do Capitalismo. Dobb (1963) 
diz que o termo capitalismo é tão amplo que não é surpresa que ele seja usado de formas 
tão variadas e não exista um acordo. Este autor traça ainda uma evolução do sistema 
capitalista onde lista desde o declínio do feudalismo, o crescimento das cidades e com 
isso a alavancagem do comércio e do mercado, o período da Revolução Industrial, até o 
período contemporâneo.   

Uma primeira definição para o termo capitalista vem de acordo com Dobb (1963) 
que diz que este termo tem sido usado num sentido puramente técnico, fazendo 
referência ao método de produção indireta, ou seja, métodos que encurtam o tempo. 
Outra definição, segundo o mesmo autor, identifica o capitalismo como um sistema de 
empresa individual sem obstáculos, onde as relações econômicas e sociais são 
governadas por contrato, onde os homens são agentes livres em busca de sua 
subsistência, estando ausente qualquer restrição legal.  Dobb (1963) cita ainda que o 
capitalista vê na acumulação de capital, o motivo dominante da atividade econômica, 
exaltando o lucro, onde, segundo Weber apud Dobb (1963) diz que o espírito do 
capitalismo é descrito pela busca do lucro e Nussbaumm apud Dobb (1963) trata o 
capitalismo como um sistema de economia de trocas, onde o princípio orientador da 
atividade econômica é o lucro irrestrito.   

Em uma referência que se aproxima do pensamento contemporâneo, Marx apud 
Dobb (1963) denomina o capitalismo como um sistema de produção de mercadorias onde 
a própria força de trabalho é configurada como uma mercadoria, podendo ser comprado 
ou vendido como qualquer outro objeto, tendo como característica a obrigação da classe 
destituída de propriedade, vender a sua força de trabalho para sua subsistência; existia 
ainda a concentração de propriedade e meios de produção nas mãos de uma pequena 
parte da sociedade.  Uma vez conceituado o sistema capitalista, é importante discorrer 
sobre sua evolução, onde, com o declínio do feudalismo devido ao crescimento das 
cidades, fez com que as relações, antes de troca, se tornassem relações comerciais, 
fazendo com que o servo, que antes pagava pelo seu lote de terra com uma parte de sua 
produção, passasse a vender sua mão de obra produzindo agora para que o senhor 
comercializasse, configurando o capitalismo mercantil.  

Reforçando esse pensamento, Beaud (2004) diz que na sociedade feudal iniciou-
se um processo de decomposição onde mudou a prestação do trabalho em prestação de 
gênero ou dinheiro, com desenvolvimento do trabalho livre e de formas de propriedades 
camponesas, simultaneamente aumento do comércio, feiras e de uma burguesia 
comerciante.  Logo em seguida, houve a transição do capitalismo mercantil, pós-feudal, 
para o capitalismo industrial, o qual teve sua principal diferença estabelecida sobre o 
processo produtivo. Dobb (1963) cita que o capitalismo mercantil tinha uma relação 



puramente externa com o modo de produção, tendo o mercador somente a 
responsabilidade de remover a produção dos camponeses. Já no capitalismo industrial, o 
modo de produção passou a ser explorado de forma a absorver o trabalho excedente com 
vistas a aumentar os lucros e expandir mercado.  Nesse sentido, levando em consideração 
o exposto acima, é notório que o sistema econômico capitalista, privilegia, como dito na 
parte introdutória deste trabalho, a maximização do lucro e expansão comercial, tendo 
para tanto que absorver, não só a mão de obra de forma exploratória como também uma 
grande escala de matéria prima, que são provenientes dos recursos naturais, tema o qual 
será abordado a seguir.  

1.2 Recursos Naturais  

 Uma vez entendido o sistema econômico capitalista, é notório que um dos 
grandes problemas, no que diz respeito ao modo de produção, é o aumento contínuo da 
produção em larga escala, para que assim, movido pela demanda e consumo exacerbado, 
reiterando que essa demanda é criada pelo próprio sistema econômico, através de 
artifícios como moda, publicidade e outros, se consiga atingir um mercado cada vez 
maior, abocanhando dessa maneira, fatias de lucros absurdamente altos.  Faz-se 
necessário um aprofundamento maior nesse tema, pois, esse aumento na produção traz 
junto com ele uma busca cada vez maior por recursos encontrados na natureza, os quais 
funcionam com base ou como a própria matéria prima utilizada na confecção de bens e 
na prestação de serviços.    

Desse modo, entende-se a íntima e indesejada ligação que tem a produção com 
os recursos naturais, e é aí que se encontra uma parte do paradigma: desenvolvimento e 
meio ambiente, onde busca extrair de maneira incontrolável os recursos naturais sem a 
preocupação de sua finitude total ou tempo de recuperação.  Miller (2011) define recurso 
como sendo qualquer coisa obtida do meio ambiente pelo homem, para satisfação de 
suas necessidades e desejos.  A partir desse ponto já se consegue estabelecer uma 
relação com a temática do desenvolvimento sustentável, o qual já se fez referência 
anteriormente e será aprofundado no tópico a seguir, onde na ocasião, entende-se que o 
sistema econômico busca extrair ao máximo os recursos naturais para a transformação 
em bens e serviços para obtenção de lucros presentes, de modo que não existe uma 
preocupação com as gerações futuras, jogando por água abaixo a ideia do 
desenvolvimento sustentável.   

Os recursos presentes na natureza, segundo Miller (2011) podem ser 
classificados em perenes e renováveis e não renováveis, onde o primeiro é renovado de 
maneira natural, ou seja, ao ser extraído, detém capacidade de regeneração, para tanto, 
é necessário que se tenha respeito ao tempo de sua regeneração. Já os recursos não 
renováveis, de acordo com Miller (2011), eles são explorados de uma maneira tão 
constante e agressiva que estão fadados a extinção quase que total, uma vez que sua 
regeneração leva milhões de anos, tornando-se economicamente inviável.   

1.3- Desenvolvimento Sustentável  

  Baseando-se nessa relação entre o sistema econômico e produtivo capitalista e 
a exploração intensa dos recursos naturais, é que surge o Desenvolvimento Sustentável.  



Fica cada vez mais evidente que a preocupação nos impactos gerados em decorrência 
dessa relação, foram mais amplamente percebidos, não pela degradação ambiental em si, 
mas sim pelo despertar da finitude dos recursos. Cunha & Guerra (2010) afirma que no 
período anterior aos anos 60 e 70 acreditava-se que o crescimento econômico era 
ilimitado, porém, foi justamente nesses anos em que se percebeu que os recursos 
naturais, os quais se configuram como base do processo produtivo, eram esgotáveis e 
que o caráter ilimitado do crescimento econômico começava a dar sinais de 
insustentabilidade.  

Diante dessa problemática, o Desenvolvimento Sustentável ganha cada vez mais 
força, porém, a conceituação é bastante ampla. Cunha & Guerra (2010) trata o 
Desenvolvimento sustentável como sendo uma racionalização da sociedade 
implementando um desenvolvimento mais limpo e ainda faz uma crítica a ideia 
recorrente do Desenvolvimento Sustentável, o qual faz referência a um 
“enverdecimento” do processo atual, e elenca algumas dimensões como critérios 
importantes para o Desenvolvimento Sustentável, são eles: as dimensões ecológica, 
ambiental, social e cultural. Santos (2004) afirma que, ao ser tratado pela primeira vez, 
através do International Union Conservation of Nature (IUCN), o Desenvolvimento 
Sustentável tinha como preocupações a degradação ambiental, a condição social dos 
desprivilegiados, falta de saneamento, consumo indiscriminado e a poluição ambiental. 

  Souza (2014) trata o desenvolvimento sustentável como um dos grandes 
desafios do século atual e alinha com a perspectiva tratada pelo direito ambiental, o qual 
diz que o direito ambiental não se opõe as atividades econômicas, ao contrário, tem a 
finalidade de compatibilizar o crescimento econômico com a preservação ao meio 
ambiente, definindo o desenvolvimento sustentável como um meio o qual procura 
encontrar um ponto de equilíbrio entre o progresso e a preservação ambiental, sem 
destruir os elementos indispensáveis à vida.  

Diante do exposto, é perceptível a ampla conceituação acerca do 
desenvolvimento sustentável, uma vez que alguns autores o tratam como uma 
racionalização através de um desenvolvimento limpo; outros como um mecanismo de 
mudança de discurso do próprio sistema econômico e produtivo; alguns colocam o meio 
ambiente como centro das discussões e há ainda os que tratam a temática com vistas à 
manutenção do estoque de recursos naturais.           Mesmo com a observação de várias 
linhas de pensamento como é visto no panorama do Desenvolvimento Sustentável, é fato 
que todas elas convergem para um conceito muito aceito e de onde sai o embasamento 
de muitas outras composições, o conceito exposto no Relatório de Brundtland pela, então 
primeira ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland onde afirma que o 
Desenvolvimento Sustentável visa o atendimento das necessidades das gerações atuais 
sem comprometer os anseios das futuras gerações.   

Corroborando a esta ideia, Camargo (2008) aponta alguns aspectos favoráveis ao 
atendimento do desenvolvimento sustentável, são eles: a) Satisfação das necessidades 
básicas; b) Solidariedade com as gerações futuras; c) Participação da população 
envolvida; d) Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) Sistema 
social que garanta o emprego, a segurança social, e o respeito a outras culturas; f) 



Programas de educação. É interessante afirmar também que, mesmo diante das inúmeras 
concepções acerca do desenvolvimento sustentável, é notório que alguns aspectos 
aparecem com frequência na maioria dos raciocínios. Aspectos relacionados ao plano 
econômico, englobando assim o sistema econômico e de produção, aspectos 
relacionados ao âmbito social, onde faz referência aos direitos sociais e qualidade de vida, 
e o aspecto ambiental, onde estão os recursos indispensáveis a vida. Nesse sentido, 
Camargo (2008) define o desenvolvimento sustentável, a qual denomina também de 
“ecodesenvolvimento”, como o desenvolvimento socialmente desejável, 
economicamente viável e ecologicamente prudente.  

 Camargo (2008) diz que o desenvolvimento sustentável busca simultaneamente 
a eficiência econômica, a justiça social e a harmonia ambiental. Camargo (2008) descreve 
que o desenvolvimento sustentável relaciona as coletivas aspirações de paz, liberdade, 
melhoria de condições de vida e de meio ambiente saudável, tentando conciliar os 
conflitos entre economia e meio ambiente e entre o presente e o futuro. Eis aí o 
aprofundamento do paradigma do desenvolvimento versus o meio ambiente. Como 
desenvolver-se economicamente de forma harmônica com as questões sociais e 
ambientais. Silva & Mendes (2005) cita que as variáveis inerentes à dinâmica econômica, 
social e ambiental são condicionadas ao comportamento da inter-relação e 
interdependência, devendo ser analisadas isoladamente, mas, sobretudo, suas inter-
relações, para assim alcançar um desenvolvimento sustentável. 

 Nessa linha de entendimento, abordaremos agora, de forma isolada, cada um 
dos aspectos relevantes, o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental, 
estabelecendo também, um apanhado geral interligando esses vetores.  

1.1.1- Aspecto Social 

 Silva & Mendes (2005) diz que é neste aspecto que são levadas em consideração 
a interação dos indivíduos e a situação da sociedade em termos da sua condição de vida. 
Segundo eles, é nesse aspecto também que se leva em consideração a condição de vida, a 
pobreza, o crescimento populacional e distribuição justa de recursos.  Instituto Siegen 
(2015)  afirma que se o sistema social não estiver equalizado, isto é, estiver progredindo 
como um todo, a questão ambiental e também a economia não irão progredir de maneira 
satisfatória.  Bellen (2011) diz que o desenvolvimento sustentável  em seu aspecto social 
tem ênfase no ser humano, com a preocupação com o bem estar humano.   

De acordo com as obras consultadas, os autores fazem referência a um outro 
conceito , o conceito de capital social, onde Silva & Mendes (2005)  trata como sendo o 
valor obtido em uma determinada região a partir da interação existente naquela 
sociedade. Já Instituto Siegen (2015) trata do capital social considerando o capital 
humano, na forma de saúde, habilidades e educação, devendo abranger também, 
medidas mais amplas de saúde da sociedade e do potencial de criação de riqueza.  
Pereira (2000) descreve alguns imperativos do aspecto social, são eles:  Aumento da auto-
suficiência local;  Satisfação das necessidades básicas humanas;  Aumento da equidade;  
Garantia de participação e transparência;  Uso de tecnologia apropriada. 



Diante do exposto, é correto afirmar que o Desenvolvimento Sustentável, 
quando decomposto, depende de um aspecto social bem arranjado, interligado de 
maneira harmônica com o aspecto econômico e ambiental, onde exista um 
desenvolvimento econômico também da comunidade e que esse desenvolvimento não 
interfira de maneira danosa no meio ambiente, sendo, neste aspecto, a sociedade 
responsável pela preservação ambiental. Corroborando com esta ideia, Bellen (2011) diz 
que o capital social e humano deve ser preservado, e que os lucros alcançados pelas 
empresas, os quais os trabalhadores são a força de trabalho, devem gerar dividendos. 
Este autor diz ainda que é necessário que o capital social e humano tenham acesso a 
serviços básicos, água limpa e tratada, ar puro, educação, saúde e segurança.  

1.1.2- Aspecto Econômico  

 O aspecto econômico na busca do desenvolvimento sustentável é o mais 
discutido devido a problemáticas que já foram elencadas no decorrer deste trabalho, as 
quais caberão um aprofundamento das relações desse aspecto com os demais.  Silva & 
Mendes (2005) afirma que a dimensão econômica sempre foi a mais discutida, pois, esse 
sistema parte do princípio de que o capital é a mola propulsora de todas as relações 
sociais existentes.   

Além da relação de capital, incluindo acúmulo de riquezas, um importante fator 
que também esta atrelado a questão econômica é o fator produção, onde Silva & Mendes 
(2005)  afirma que este fator se preocupa com três pontos: como, para quem e o que 
produzir, sendo a primeira preocupação, uma pauta contemporânea, posterior ao 
despertar da finitude dos recursos.  Pereira (2000) diz que os imperativos do aspecto 
econômico são:  Sustentar o crescimento econômico;  Maximização dos ganhos privados;  
Ampliação de mercado;  Externalizar os custos. Tomando como base o aspecto 
econômico e sua relação com o aspecto social, Silva & Mendes (2005) descreve a relação 
com o homem, no sentido de um recurso de trabalho e também como o homem, no 
sentido de consumo, de consumidor, de desejos. Já a relação com o aspecto ambiental o 
autor cita a relação com os recursos como fonte de matéria prima.   Sendo assim, a busca 
do desenvolvimento sustentável, se revela, em relação a este aspecto em interação com 
os outros dois, como uma relação de proteção, conservação e equidade.  

1.1.3- Aspecto Ambiental  

 Como muito já se tratou no decorrer deste trabalho, o sistema econômico e 
produtivo vigente, com suas características peculiares, tem, ao longo de muito tempo, 
utilizado os recursos naturais como matéria prima, degradando ao máximo a natureza e, 
em busca do aumento da riqueza, que diga-se de passagem, concentrada nas mãos de 
poucos, tem deixado muito a desejar as relações com a sociedade, se valendo quase que 
somente da capacidade de trabalho e consumo da mesma.  É justamente nesse âmbito 
que se emprega o aspecto ambiental. Silva & Mendes (2005) afirma que a dimensão 
ambiental reflete um novo capital para o sistema econômico, o capital natural, que 
permite evoluir no conceito de desenvolvimento econômico.  É fato que os recursos 
naturais são utilizados como matéria-prima, porém, atualmente, devido o despertar da 
consciência ambiental, é grande a preocupação com a finitude da matéria prima, 
consequentemente com a fonte de onde ela advém, a natureza.  Sendo assim, Silva & 



Mendes (2005) diz que há uma preocupação em preservar o meio ambiente, bem como a 
fauna e a flora e todos os componentes desse meio, para que assim exista uma 
exploração equilibrada dos recursos naturais.  Pereira (2000) elenca como imperativos 
deste aspecto: Respeito à capacidade de suporte;  Conservação e reciclagens de produtos 
para redução de desperdícios. Um ponto interessante neste aspecto é que, a interação 
com os outros dois é justamente a mesma, tanto com o aspecto econômico como social, 
a interação diz respeito a limitação dos recursos para o desenvolvimento, que pode 
ocorrer por meio da exploração até a exaustão ou mesmo por degradação ambiental. No 
próximo item iremos enfatizar os resultados do trabalho de campo. 

 

II- CARACTERIZAÇÃO DO RIO PARAÍBA NO NORDESTE DO BRASIL SOBRE OS PILARES DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

Segundo Silva (2003) o rio Paraíba, com aproximadamente 300 km de extensão, 
é o rio mais importante do estado da Paraíba. Nasce na Serra Jabitacá, localizada no 
município de Monteiro, com o nome de rio do Meio, sendo sua mais alta vertente 
originária do Pico da Bolandeira, a 1.079 metros de altitude.  Segundo a AESA (2016), a 
Bacia do Rio Paraíba possui uma área de 20.071,83 km², configura-se com a segunda 
maior do estado, compreendendo 38% do seu território, contando com 84 municípios, 
abrigando 1.828.178 habitantes, o que corresponde a 52% de sua população. Está 
dividida em quatro sub-regiões: Alto, Médio e Baixo Curso do rio Paraíba e a região do 
curso do rio Taperoá, conforme se pode observar na figura 1.  

 

 
Fonte: Araujo (2010) 



 
 

Para efeito do objeto de estudo deste trabalho, será focado a sub-bacia do Alto 
Paraíba, que, segundo a AESA (2016) está localizada na parte sudoeste do Planalto da 
Borborema, fazendo fronteira ao norte com a bacia do rio Taperoá, ao sul e a oeste com o 
estado de Pernambuco e a leste com a sub-bacia do Médio Paraíba. Drena uma área de 
aproximadamente 6.727,69 km², conforme se pode visualizar na figura 2. 

Figura 2 

 

Fonte: Araujo (2010) 

 

Focando a sub-bacia do Alto Paraíba, daremos atenção especial a região dos 
domínios da nascente do Rio Paraíba, no município de Monteiro.   O município de 
Monteiro, distante cerca de 319 km da capital do estado, João Pessoa, localiza-se na 
microrregião do cariri ocidental, ao sul do estado. É uma cidade de clima semi-árido e tem 
uma economia baseada em agropecuária, comércio, setor de serviços e funcionalismo 
público. Contabilizava, em 2009, segundo o IBGE, uma população de 31.100 habitantes, 
ocupando um território de 1.009,90 km², sendo considerado o maior território do estado.  
É no território do município de Monteiro que se encontra a Serra do Jabitacá, nascente do 
Rio Paraíba, conforme mostrado na figura 6 e figura 7. De acordo com Silva (2003) o rio 
nasce numa das regiões mais secas, o Cariri, e deságua numa região de grande riqueza, a 
região canavieira, na planície litorânea no município de Cabedelo. É na Serra do Jabitacá 



que se encontra também o Pico da Bolandeira, conforme visto na figura 3, onde esta 
localizada a mais alta vertente do Paraíba. 

Figura 3 

 

Fotografia: Éricson da Nóbrega Torres 

 

Neste item, serão apresentados os resultados da pesquisa, onde, por meio da 
observação direta e da consulta em órgãos oficiais, nortearão a discussão da seção 
seguinte.  Os resultados aqui expostos serão tratados de forma conjunta, sem separação 
de subseções, uma vez que, como já foi dito, o Desenvolvimento Sustentável se dá 
quando o conjunto dos três aspectos interagem de forma harmônica.  Partindo dos 
aspectos sociais, é importante citar que, o município conta com uma população de 
aproximadamente 65% concentrado na área urbana e 35% concentrado na área rural, 
IBGE (2016). É um município que, em relação a educação, conta com uma rede de 
educação, composta por unidades de ensino de âmbito municipal, estadual, federal e 
privado e que atendem a demanda ofertando desde o ensino básico até a pós graduação, 
e é notório a concentração dos estudantes na esfera pública.  Monteiro é uma cidade que 
polariza a região do cariri e algumas cidades do vizinho estado, Pernambuco. Em relação à 
saúde, conta com uma estrutura que atende a população em casos de baixa e média 
complexidade, tendo que ser feito o deslocamento para outras localidades para o 
tratamento de alta complexidade.  Estabelecendo uma conexão entre os pilares, temos 



que Monteiro é uma cidade que tem a agropecuária, o setor de serviços e o 
funcionalismo público como sustentadores de sua economia. Verificou-se que a criação 
de caprinos e bovinos é uma atividade recorrente. 

No que diz respeito a vegetação, ficou claro que o desmatamento assola, não 
só a zona urbana, decorrente do processo de urbanização, expansão das residências, 
loteamentos de terras e construções de empreendimentos, mas também a zona rural, 
onde áreas, antes dotadas de vegetação nativa, deram espaço a determinados tipos de 
cultivo e campos de criação 

É explícito a relação entre os três pilares do Desenvolvimento Sustentável, ao 
passo que iniciamos os resultados falando do aspecto social que rapidamente interage 
com o econômico, pois, as atividades econômicas contribuem para a qualidade de vida 
por meio da geração de emprego. Não tem como não observar também o lado 
econômico em consonância com a área ambiental, pois vimos que para o desempenho 
das atividades econômicas são utilizados recursos naturais. Diante disso vimos que as 
áreas são degradadas para que se construam empreendimentos e campos de cultivo e 
criação.  

Um outro fator importante que leva em consideração os três pilares é a 
integração do Rio São Francisco, pois, as obras interligarão as águas do Rio São Francisco 
com o Rio Paraíba, no que diz respeito a este eixo específico, ou seja, as águas entrarão 
nesta região utilizando o leito do Rio Paraíba.  Este processo de integração é sem dúvida 
uma mudança nos três aspectos do desenvolvimento sustentável, uma vez que trará água 
para uma região tão carente de recursos hídricos, que é o cariri paraibano, dando 
condições de vida, condições para melhoramento da agricultura de subsistência, 
fortalecendo também a economia e buscando, apesar das próprias disfunções da obra, 
um equilíbrio maior deste meio ambiente.   

 Ainda no contexto de degradação e impactos ambientais, além dos já 
mencionados, um bastante frequente diz respeito à poluição e lançamento de esgotos no 
Rio Paraíba.  A cidade de Monteiro conta com um canal que recolhe os esgotos de parte 
da cidade e lança diretamente no leito do rio Paraíba. Esse esgoto segue pelo Rio Paraiba, 
passando pela zona periférica da cidade até chegar a uma estação de tratamento, que 
encontra-se sem funcionamento eficiente, daí segue o caminho até chegar a um 
reservatório, o reservatório de Poções, que já serviu de abastecimento para moradores e 
atualmente serve para irrigação de algumas culturas e para matar a sede de animais. 

Uma vez apresentado os resultados, verifica-se que, tomando como base o rio 
Paraíba, a Serra do Jabitacá de onde o rio nasce e a cidade de Monteiro, onde se localiza a 
Serra, o desenvolvimento não tem sido de maneira sustentável, uma vez que é consenso 
dos autores listados, desde os que abordam o conceito de desenvolvimento sustentável 
com um enfoque mais econômico até aqueles que abordam numa perspectiva de cunho 
ambiental, que, para se ocorrer um desenvolvimento sustentável é preciso que os 
aspectos sociais, ambientais e econômicos funcionem de maneira harmônica.   

De acordo com os dados analisados, verificou-se que o desenvolvimento 
sustentável fica, de certa forma prejudicado, devido ao desequilíbrio ambiental causado 



pela urbanização, seguindo a tendência listada na subseção do desenvolvimento urbano, 
que a população atual é predominantemente urbana, e atrelado a isso, problemas como 
poluição e geração de resíduos crescem cada vez mais, e no caso do objeto de estudo 
desse trabalho, essa poluição afeta diretamente um corpo hídrico tão importante em 
uma região de clima tão seco e de escassez hídrica.  

 Verificou-se que essa problemática não é só causada pela área urbana, pois, em 
observação na área da nascente, concluiu-se que o desmatamento assola a região, 
tirando assim a vegetação protetora das margens do rio para abertura de campos de 
colheita e criação. Verificou-se também a ocorrência de plantações no leito do rio, o que 
se pode inferir que existe uso de agrotóxicos, atividade que prejudica aquele corpo. Uma 
vez prejudicado, causa a diminuição da fauna local devido à escassez de água em 
condições satisfatórias.  Saindo do âmbito da nascente e chegando novamente a cidade, é 
público e notório, como mostrado em imagens, a contaminação por meio dos esgotos 
que são despejados no leito do Rio. (v. figura 4) 

Figura 4 

 

Fotografia: Éricson da Nóbrega Torres 

 



Averiguou-se que, após desaguar no rio, esses esgotos seguem pelo leito do Rio 
Paraíba até chegar a estação de tratamento que não tem um funcionamento eficiente, de 
modo que parte da água contaminada entra na estação e sai sem ser tratada e a outra 
parte segue sem nenhum tratamento, o que se infere que, mesmo se fosse tratado uma 
parte, mais adiante se juntaria a água contaminada mais uma vez.     Uma vez passando 
pela estação de tratamento, as águas contaminadas com esgoto seguem até chegar no 
reservatório de poções, que como já dito anteriormente, serve para irrigação e outros 
fins.  

Nesse sentido, temos mais problemas, pois, os produtos irrigados com essa água 
contaminada, são consumidos e comercializados pela população local, desequilibrando 
assim o âmbito social e econômico, afetando também a saúde e a qualidade de vida.   
Tratando a respeito da transposição que está passando pelo município, verificou-se que, 
apesar de ser um projeto que alavanque o desenvolvimento sustentável a longo prazo, no 
curto prazo causa transtornos relacionados a desapropriação de moradias e propriedades 
rurais, desmatamento, alteração da paisagem e relevo, modificação da fauna e flora, 
entre outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desse modo, podemos concluir a luz dos estudos e da teoria que a cidade de 
Monteiro e o Rio Paraíba, não se configuram pelo desenvolvimento sustentável, pois seus 
pilares não funcionam harmonicamente, precisando traçar metas, relacionadas com 
políticas públicas e sistemas de gestão que prezem pelo desenvolvimento sustentável.  

 Diante de todos os fatos expostos e das discussões levantadas, fica evidente que 
a região estudada não se desenvolve sustentavelmente, pois, levando em consideração o 
conceito do desenvolvimento sustentável, que diz que a geração atual atenda suas 
expectativas sem que prejudiquem as gerações futuras de atenderem as suas, é correto 
afirmar que, uma cidade que é cortada por um rio, o qual poderia ser preservado, 
mantendo assim sua vegetação natural, seu leito intacto para que pudesse ser fonte de 
água limpa, esse recurso tão importante para manter a qualidade de vida, a irrigação, a 
navegação, o lazer, entre tantos outros benefícios, e não consegue manter esse corpo 
limpo, já sofre hoje com a escassez característica do clima semiárido, então como vai 
preservar para as gerações futuras?   

Atendendo a esta indagação, alguns fatores tem que ser observados por toda a 
sociedade, englobando o comércio, os gestores públicos, e a população em geral, para 
que, motivados por uma nova consciência, uma consciência que preze pelo meio 
ambiente em que estão inseridos, pela coletividade, pela escassez de recursos, possam 
seguir, a partir de agora, para um desenvolvimento sustentável.  Um bom começo seria a 
correção e tratamento do esgoto urbano, uma vez que esse problema é muito aparente e 
prejudica não só o meio ambiente como também a saúde e o fluxo comercial.  Contudo, o 



desenvolvimento sustentável da região está condicionado a novas práticas e uma nova 
consciência da população como um todo e, principalmente, o poder público. 
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