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Este trabalho é voltado à identificação e caracterização das percepções da população de
Erechim/RS,  sobre  os  problemas  socioambientais  urbanos  existentes  no  município.  O
estudo compreende problemas ambientais como sendo aqueles diretamente associados às
relações entre os assentamentos humanos e o seu suporte físico; comprometem os recursos
naturais existentes nas cidades, estando associados à precarização da qualidade de vida das
populações urbanas.  O município de Erechim está situado no Norte do Rio Grande do Sul,
na Microrregião Geográfica de Erechim, também denominada de Alto Uruguai Gaúcho. A
área total calculada para o município de Erechim é de 427, 42 km², com 70,81 km² na área
urbana; a população do município de Erechim é de 96.105 habitantes, sendo que 94,24%
vivem na cidade; a densidade demográfica, na área urbana é de 1.279,15 habitantes/Km2  e
na  área  rural  de  15,52 habitantes/Km2.  No  estudo  foram envolvidos  100 participantes,
envolvendo atores sociais de diferentes “blocos de poder” (VIEZZER, 2007), que possuem
interferência às vezes de forma mais significativa, na qualidade do ambiente e de vida dos
municípios: representantes de diferentes grupos sociedade civil organizada, divididos em
três grupos: Grupo I - Lideranças das Instituições de Pesquisa e Ensino Superior situadas
em Erechim; Grupo II - Lideranças das escolas de Ensino Fundamental e Médio; Grupo III
-  Lideranças  governo de  Erechim/RS e  líderes  das  diversas  associações  pertencentes  à
sociedade  civil  organizada.  A  coleta  dos  dados  foi  realizada  por  meio  de  entrevista,
evocações livres e identificação dos problemas ambientais no mapa do perímetro urbano de
Erechim. Após a transcrição literal das entrevistas, os corpus, constituídos pelas respostas
dos  sujeitos  às  perguntas,  foram submetidos  a  dois  processos  de  análise  de  conteúdo:
análise  semântica  (BARDIN,  1977)  e  análise  lexical  (Software  Alceste);  as  evocações
livres foram realizadas com auxílio do Software EVOC;  os dados referentes aos problemas
ambientais identificados no mapa do perímetro urbano foram organizados em um banco de
dados  construído  no  Microsoft  Excel®. os  problemas  foram agrupados  em categorias  e
organizados de modo a considerar separadamente os três grupos de participantes do estudo
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e  espacializados  geograficamente  com  a  utilização  do  Software  MapInfo  8.5®.  Pela
pesquisa identificamos que os participantes possuem diferentes definições para problemas
ambientais. A pesquisa possibilitou a compreensão sobre a diversidade das percepções dos
participantes  sobre  o  que  são  problemas  ambientais,  os  principais  problemas  urbanos
erechinenses (origens, consequências e alternativas para resolução). Os problemas urbanos
erechinenses  estão  associados  à  falta  de  planejamento  urbano,  atingindo  indiretamente
todos os segmentos da população urbana, mas pela precarização da qualidade de vida em
alguns  bairros  é  a  parcela  mais  pobre  da  população  que  mais  sofre  com  as  suas
consequências: a contaminação e poluição dos rios que cruzam os bairros, os problemas de
saúde resultante do manejo inadequado de resíduos sólidos e do esgoto, são apenas alguns
exemplos.

Palavras-chave: Percepção. Conflitos Ambientais. Justiça Ambiental. Conservação.

Av. Sete de Setembro, 1621. Cx Postal 743. Fone: 54 3520 9000 Ramal 9155 / Fax: 54 3520 9090.
CEP 99700-000. Erechim/RS. www.uricer.edu.br/ecologia. E-mail: ecologia@uricer.edu.br


